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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 029/2019/CGMAUDI, teve como escopo analisar o Contrato nº 114/SIURB/08 oriundo da Concorrência Pública
nº 2/08/SIURB, celebrado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
e a Rual Construções e Comércio Ltda (CNPJ: 62.216.759/0001-63), verificando se o mesmo
contemplava a execução de obras de canalização do Córrego Água Podre, nas proximidades da
Rua Abílio Pereira de Almeida.
Trata-se de uma demanda oriunda de munícipe que solicitava a canalização do Córrego Água
Podre, na altura da Rua Abílio Pereira de Almeida – Vila Domingues – Butantã. Em 2008 houve a
concorrência 02/08/SIURB, processo 2001-0.240.163-9, que resultou no contrato
114/SIURB/2008, assinado em 18/07/2008, no valor de R$ 2.967.782,12, cujo objeto era a
canalização do Córrego próximo às Ruas Abílio Pereira de Almeida e Laudelino Gonçalves, no
trecho entre a Avenida do Rio Pequeno e a Galeria existente próximo a Rua Dr. José Carlos Ricci
Azevedo, a jusante do CEU Butantã, e as obras de pavimentação e drenagem da Rua Laudelino
Gonçalves (entre a Avenida Rio Pequeno e pavimento existente na Rua Narciso de Freitas Vieira)
e da Rua Clarice Lispector trecho II (entre a Rua Laudelino Gonçalves e pavimento existente).
Questionada se a Rua Abílio Pereira de Almeida, próximo ao CEU Butantã, estava incluída neste
contrato, a SIURB manifestou, através do documento SEI n° 011150928, que a obra não abrangia
o trecho em questão.
Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos:
- Vistoria “in loco”
- Análise dos processos de contratação e pagamento;
- Atendimento aos normativos, aos termos contratuais e aos princípios administrativos que regem
as contratações.
Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações:
CONSTATAÇÃO 01 - Prejuízo à legalidade quando do aditamento contratual, com
acréscimos superiores ao limite permitido na Lei Federal nº 8.666/1993.
Após análise do processo, foram identificados acréscimos e supressões do objeto contratado em
percentual superior aos limites permitidos no art.65 da Lei Federal nº 8.666/1993 (25%), tendo o
Termo Aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011 carecido de respaldo legal, já que foi
equivocadamente considerado, pela SIURB, o acréscimo líquido em relação ao valor inicial do
contrato, acarretando prejuízos ao princípio da legalidade e da isonomia por alteração substancial
do escopo, e contradizendo, inclusive, o proferido pelo Tribunal de Contas da União já à época.
Recomendação: Recomenda-se que a SIURB aplique, imediatamente, o proferido nos acórdãos
mencionados nesta constatação, aplicando o limite individual de 25% para acréscimos e
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supressões aos objetos contratuais, sem compensações, em cumprimento ao disposto no art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CONSTATAÇÃO 02 - Contratação de obra com ausência do necessário licenciamento e/ou
autorização ambiental.
Conforme análise documental realizada do processo de licitação em voga, a equipe de auditoria
não localizou, de forma prévia à publicação do Edital de licitação e ao início de execução das
obras, o licenciamento prévio e o licenciamento de instalação para início das referidas obras,
tampouco qualquer estudo ambiental contemplando a autorização para execução dos serviços, os
quais ocorreram em área de preservação permanente. Ademais, apesar da Divisão Técnica
responsável pela fiscalização da execução da obra ter se manifestado no sentido de desoneração da
responsabilidade, esta equipe entende que a Secretaria, (considerando que o processo tramitou por
várias áreas até ser finalizado), incorreu em ilegalidade quando da licitação e contratação de
empresa sem o prévio tratamento do impacto ambiental.
Recomendação: Recomenda-se que a SIURB, nos próximos certames licitatórios, elabore o
Projeto Básico para execução de obras ou prestação de serviços conforme preconizado legalmente,
englobando o estudo dos impactos ambientais de forma antecedente à licitação, ainda na fase
preparatória, com a obtenção da licença ambiental prévia e necessária à execução do objeto
almejado, dando cumprimento aos dispositivos legais e evitando eventuais onerações aos cofres
públicos.
CONSTATAÇÃO 04 - Alteração significativa no objeto inicialmente previsto com
inadequada supressão da execução da canalização do Córrego Água Podre no trecho
compreendido entre as Estacas 32+13,46 e 68+5,69.
Baseado na análise do processo constatou-se que a SIURB suprimiu a execução da canalização do
Córrego Água Podre entre as Estacas 32+13,46 e 68+5,69 (trecho de canalização inicialmente
previsto ao longo da Rua Abílio Pereira de Almeida, entre o CEU Butantã e a Rua Dr. Durval Ney
Gonzales) sem embasamento técnico ou legal, pois há inconsistência entre o motivo alegado e o
efetivamente ocorrido, em prejuízo ao princípio da legalidade e do interesse público. A motivação
da Unidade pautada no “reequilíbrio contratual” é improcedente e infundada, dado que a
supressão efetuada não resultou de reequilíbrio contratual, mas de alterações no objeto, de modo
que o valor final acordado não superasse, através de compensações, o limite de 25% do valor
original do contrato.
Para mais, conforme apresentado nas considerações iniciais do Relatório, o Córrego Água Podre,
entre o trecho compreendido entre as estacas 32+13,46 e 68+5,69 suprimido, carece de
intervenção, dada a situação vulnerável em que se encontra.
Recomendação: Quando da intervenção no trecho compreendido entre as estacas 32+13,46 e
68+5,69 (ao longo da Rua Abílio Pereira de Almeida, entre o CEU Butantã e a Rua Dr. Durval
Ney Gonzales), que se apresenta necessária devido à situação vulnerável detectada no local,
recomenda-se que a SIURB esteja alinhada à SVMA e demais órgãos envolvidos, a fim de evitar
eventuais contratempos, alterações de projetos ou atrasos no início da realização das obras.
CONSTATAÇÃO 05 - Prejuízo ao erário em decorrência dos reajustes de preços.
Devido à ausência de licenciamento prévio (o qual é considerado indício de irregularidade grave)
e, por consequência, às excessivas prorrogações do prazo do contrato, constatou-se que, caso o
3
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objeto fosse executado sem as dilações de prazos, os reajustes de preços não seriam aplicados,
desonerando o contrato em questão. Isto porque, se tomados por base o valor total aditado (R$
3.681.179,57) ou o valor total pago pela execução contratual (R$ 3.678.110,00), os aditamentos
deveriam resultar em reajuste de, no máximo, R$ 383.889,88, tendo o contrato sido onerado em
pelo menos R$ 689.700,54, pagos por ocasião dos aditamentos, em especial pelas alterações
decorrentes dos acréscimos e supressões, e das dilações de prazos.
Recomendação: Complementarmente à recomendação 04 deste trabalho, e em atendimento ao
princípio da economicidade e da gestão dos recursos públicos, recomenda-se que a Unidade adote
ferramentas de controle durante todo o período de contratação, desde a fase interna de licitação até
o final da execução contratual (utilizando, por exemplo, um checklist dos documentos
fundamentais à instrução do processo licitatório e à execução do contrato, incluindo o
Licenciamento Ambiental - quando cabível).
CONSTATAÇÃO 07 - Formalização intempestiva do Termo de Aditamento nº
007/114/SIURB/08/2011, vez que realizada após a execução das alterações, objeto do referido
Termo, com antecipação de pagamento.
O contrato fora assinado em Julho/2008. Quando da obtenção do licenciamento ambiental e da
elaboração e aprovação do projeto executivo, com consequente início das obras, em Junho/2010,
já eram sabidas as alterações necessárias à execução pactuada. Todavia, conforme apontamento
inicial desta equipe, a formalização das alterações contratuais só foi concretizada em
Dezembro/2011, por meio do Termo de Aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011, 06 dias antes do
término da execução do contrato. Isto significa que, no processo ora analisado as medições foram
atestadas, e os pagamentos realizados, sobre serviços não previstos no contrato firmado, porque
não devidamente aditado, restando ausentes as autorizações necessárias. Logo, não se trata de
mera irregularidade formal, mas antecipações de pagamentos e provável acordo verbal, vedados
pela Lei Federal nº 8.666/1993.
Assim, infere-se que a Contratada estava recebendo por serviços executados que não faziam parte
da planilha orçamentária do contrato, bem como estava deixando de executar diversos itens
inicialmente previstos.
Recomendação: Sempre que houver a necessidade de aditamento do contrato, a SIURB deve
formalizar tempestivamente o Termo de Aditamento, antes mesmo do início da execução do
objeto aditado, em cumprimento aos dispositivos legais, e de modo a evitar eventuais
responsabilizações funcionais.
Do resultado dos trabalhos, conclui-se que, pela ausência de licenciamento prévio, o qual é
considerado como indício de irregularidade grave; consequentes revisões nos projetos; e
excessivas prorrogações de prazo para execução do contrato, restaram evidenciados prejuízos ao
erário público em pelo menos R$ 689.700,54, bem como lesão aos princípios da legalidade,
razoabilidade, eficiência e do planejamento da Administração Pública.
Adicionalmente, apesar de a SIURB ter informado inicialmente que as obras não abrangiam o
trecho da Rua Abílio Pereira de Almeida, próximo ao CEU Butantã, foi constatado que o referido
segmento estava previsto no projeto inicialmente licitado, e fora suprimido durante a execução
contratual.
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Por ocasião da manifestação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras discordou
das constatações apontadas neste trabalho alegando que as irregularidades apresentadas se
justificaram pois “a não adoção da medida questionada importaria em sacrifício ao interesse
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra”. A unidade não apresentou plano de
providências a ser implantado.
A Equipe de Auditoria reforça a necessidade de adoção de medidas concretas pela Unidade,
incluindo a implementação de ferramentas de controle durante todo o período de contratação,
desde a fase interna de licitação até o final da execução contratual, de modo a aprimorar seus
controles internos e a evitar a recorrência das irregularidades apontadas neste documento.
Sugere-se o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para apreciação,
em especial, das Constatações 01, 02, 04, 05 e 06), ao Tribunal de Contas do Município de São
Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo.
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2. METODOLOGIA
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:







Planejamento dos trabalhos;
Solicitação de processos e documentos;
Amostragem não probabilística consoante relatórios de liquidação e pagamento extraídos do
Sistema de Orçamento e Finanças (SOF);
Exame dos documentos apensados aos processos;
Inspeção “in loco”;
Procedimentos analíticos.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Primeiramente, como metodologia de trabalho, cabe destacar que a equipe de auditoria realizou
uma vistoria “in loco” para identificar os locais em que foram executadas as canalizações do
Córrego Água Podre, nos trechos compreendidos entre a Avenida do Rio Pequeno e o CEU
Butantã.
A vistoria, realizada em 25/02/2019, constatou que não houve a execução da canalização do
Córrego Água Podre ao longo da Rua Abílio Pereira de Almeida, entre o CEU Butantã e a Rua Dr.
Durval Ney Gonzalez.
Restou ainda constatada uma instabilidade dos taludes existentes ao longo do Córrego Água Podre
nas imediações da Rua Abílio Pereira, bem como a ausência de guias, sarjetas e calçadas no
referido trecho, e início de colapso e afundamento do perfil do pavimento asfáltico, conforme
verificado nas Fotografias 01 a 08 abaixo, registradas pela equipe durante a inspeção.
Fotografia 1-Ausência de calçadas e proximidade dos taludes com a pavimentação.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).

7

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Fotografia 2- Ausência de calçadas e proximidade dos taludes com a pavimentação.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
Fotografia 3 - Ausência de proteção dos taludes com colapso e ruptura da pavimentação asfáltica.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
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Fotografia 4 - Ausência de proteção dos taludes com colapso e ruptura da pavimentação asfáltica.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
Fotografia 5 - Ausência de guia, sarjeta e calçamento no entorno da Rua Abílio Pereira de Almeida e do
Córrego Água Podre.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
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Fotografia 6 - Ausência de proteção dos taludes.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
Fotografia 7 - Ausência de guia, sarjeta e calçamento no entorno da Rua Abílio Pereira de Almeida e do
Córrego Água Podre.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
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Fotografia 8 - Ausência de guia, sarjeta e calçamento no entorno da Rua Abílio Pereira de Almeida e o
Córrego Água Podre.

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM (25/02/2019).
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4. CONSTATAÇÕES
CONSTATAÇÃO 01 - Prejuízo à legalidade quando do aditamento contratual, com
acréscimos superiores ao limite permitido na Lei Federal nº 8.666/1993.
Após análise do processo de licitação e contratação 2001-0.240.163-9 e suas respectivas
medições, verificou-se que em 26/12/2011 foi celebrado o Termo de Aditamento nº
007/114/SIURB/08/2011, que teve por objeto um “reforço no valor contratual”, inclusão e
aprovação de preços extracontratuais, e a exclusão de serviços inicialmente previstos.
Conforme descrito abaixo, a SIURB apontou os principais itens que impactaram a presente
alteração contratual (Folha de Informação nº 1716 e 1717 do Processo nº 2001-0.240.163-9).
“Dentre os itens de serviços que tiveram maior impacto nos acréscimos de valor contratual podese ser citado o desenvolvimento das peças gráficas e documentação técnica para a emissão do
licenciamento ambiental, a elaboração do projeto do Parque Linear com respectiva readequação
do projeto de canalização, a execução do fundo do canal em gabião tipo Reno com regularização
de concreto estrutural e a grande extensão de remoção de moradias que implicou no transporte de
grandes volumes de entulho, vide planilha de fl. 1676 a 1685.”
Verificando a planilha citada pela SIURB (pág. 1677-1686 – Processo 2001-0.240.163-9), pode-se
observar na Tabela 01 o resumo de acréscimos e supressões de serviços, conforme o detalhamento
da especificação dos serviços.
Tabela 01 - Resumo dos acréscimos e supressões realizados no contrato.
Especificação dos serviços
Acréscimos
Supressões
(A) Serviços de projeto estrutural e readequação
R$ 85.777,97
(B) Serviços de projeto do parque linear
R$ 119.691,54
(C) Serviços de canalização
R$ 2.745.818,09
R$ 2.200.319,89
(D) Serviços de pavimentação e drenagem superficial
R$ 47.160,94
R$ 111.593,42
(E) Serviços de licenciamento ambiental
R$ 26.862,35
SUBTOTAIS:
R$ 3.025.310,89
R$ 2.311.913,31
Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria da CGM, 2019.

A Lei Federal nº 8.666/1993, a qual estabelece as normas gerais de licitações e contratos da
administração pública, estipula no Art. 65, § 1º e 2º os limites e condições de acréscimos e
supressões de serviços nos contratos administrativos, a saber:
[...] Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
12
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caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998)
I - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
(Grifo nosso)

Em consonância ao dispositivo legal, destaca-se que o Contrato nº 114/SIURB/08, na sua Cláusula
Décima, trouxe os dispositivos e condições dos acréscimos e supressões dos serviços, a saber:
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Figura 1- Fragmento do Contrato nº 114/SIURB/08 indicando na Cláusula Décima as condições
dos acréscimos e supressões dos serviços contratados.

Fonte: Contrato nº 114/SIURB/08, processo administrativo 2001-0.240.163-9,
fls.1472.

Para fins de cálculo dos limites de acréscimos e supressões legalmente previstos, inicialmente se
faz necessário o cálculo do valor inicial atualizado do contrato, até a data de celebração do termo
aditivo. O Decreto Municipal nº 25.236 de 29 de dezembro de 1987 estabelece as normas gerais
de reajustamento de preços de obras e serviços contratados pela administração, enquanto que, à
14
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época, a Secretaria Municipal de Finanças emitia as portarias de índices para reajustamento destes
preços.
Considerando o valor inicial do contrato e sua atualização até a data de assinatura dos termos
aditivos, os acréscimos e supressões de serviços, bem como o cálculo dos respectivos percentuais
incidentes, são encontrados os seguintes valores, conforme Tabela 02.
Tabela 02 - Cálculo de adequação aos limites legais para acréscimos e supressões de serviços.
Especificação dos serviços
Valor
Percentual
Valor inicial do contrato:
R$ 2.967.782,12
100,00%
1
I0 (julho/2007 - Contrato) = 319,64
Valor inicial do contrato atualizado:
R$ 4.138.033,84
I (Out/2011 – Assinatura termo aditivo) = 445,682
Acréscimos:
R$ 3.025.310,89
73,11%
Supressões:
R$ 2.311.913,31
55,87%
Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria da CGM, 2019.

Portanto, de acordo com as informações constantes da tabela acima, o valor dos acréscimos
aprovados e formalizados através do Termo de aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011, o qual totaliza
em R$ 3.025.310,89, corresponde a aproximadamente 73,11% do valor inicial do contrato
atualizado. Enquanto isto, o valor das supressões, que corresponde a um total de R$ 2.311.913,31,
corresponde a aproximadamente 55,87%.
Oportuno destacar trecho do Acórdão nº 749/2010 – Plenário do TCU sobre o assunto:
[...] 9.2. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
que, em futuras contratações, para efeito de observância dos limites de alterações
contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as
reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos
no dispositivo legal;

Considerando que as partes assinaram o Termo de aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011, pressupõese que houve uma concordância com as supressões acima dos 25,0%, ou seja, atendendo ao
1

Conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 25.236 de 29 de dezembro de 1987, I0 corresponde ao índice inicial,
o qual é o valor do índice de preços fixado para a data-base dos reajustamentos. Conforme o Contrato nº
114/SIURB/08, I0 corresponde ao mês de Julho/2007, referenciado para a Construção Civil como Estrutura Geral e
que possui valor igual a 319,64.
2
Conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 25.236 de 29 de dezembro de 1987, I corresponde ao índice de
preço, o qual é o numero índice calculado por entidade especializada, ou composto segundo índices oficiais,
especifico para cada tipo de obra ou serviço. Considerando que o Termo de aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011 foi
assinado em 26/12/2011, encontrava-se vigente a Portaria da Secretaria Municipal de Finanças – SF nº 141 de 29 de
novembro de 2011; segundo esta publicação, o I para o mês de Outubro/2011 correspondia ao valor de 445,68.
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previsto no Art. 65, § 2º, alínea II da Lei Federal nº 8.666/1993. Entretanto, verifica-se que os
serviços acrescidos ao contrato, os quais representam 73,09%, superaram os limites previstos
legalmente. Tal prática pode favorecer eventuais sobre preços e superfaturamento dos serviços
executados, possibilitando, em tese, a ocorrência do chamado “jogo de planilha”.
Desta forma, verifica-se que os acréscimos do presente contrato ultrapassaram os limites
legalmente previstos no Art. 65, § 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/1993 e infringiram as condições
da Cláusula Décima do Contrato nº 114/SIURB/08, em prejuízo ao princípio da legalidade e da
isonomia, por alteração substancial do escopo.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
Em resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“Reitero o já informado no doc. 020254006 e documentos anexos, sendo que a conduta auditada,
efetivamente obedeceu-se aos critérios técnicos válidos para a época, bem como aos precedentes
do TCMSP, conforme indicado no doc n. 020366817, acrescentando que a não adoção da medida
questionada importaria em sacrifício ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser
atendido pela obra”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado porque o relatório da auditoria
não aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer
conduta dolosa ou culposa lesiva ao interesse público, conditio sine qua non para a caracterização
de ato irregular. O Relatório também é omisso no que tange efetiva satisfação do interesse público
decorrente da conclusão da obra, que só foi possível em virtude da conduta questionada”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, a SIURB, através do Departamento de Obras 1, informou que, embora o
contrato tenha sido assinado em 18/07/2008, pelo então Secretário Adjunto da Pasta e com início
determinado para o dia 04/08/2008, o processo só foi recebido na divisão técnica em 22/08/2008,
tendo as obras iniciadas em Junho/2010 e finalizadas em Dezembro/2011.
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Ainda, o Departamento de Obras 1 questionou o Acórdão TCU nº 749/2010 – Plenário citado por
esta equipe de auditoria, discorrendo não ser aplicável à época da execução do contrato sendo
“recente, portanto, com relação ao período de execução da obra, quando o entendimento que
prevalecia nesta Secretaria, era o de que somados os acréscimos e os decréscimos de serviços o
valor apurado não poderia ultrapassar 25% do valor total do contrato, tanto que, outros contratos
desta Secretaria, à época, tiveram aditivos contratuais de valor, onde foram adotados o mesmo
critério, sendo as planilhas analisadas e aprovadas e os respectivos Termos Aditivos lavrados,
como foi também o caso deste contrato [...] As alterações de serviços da planilha orçamentária
(anexo 7), em relação ao orçamento original do contrato, foram necessários em função do projeto
executivo, e os serviços acrescentados foram todos da Tabela de Preços Unitários de SIURB, data
base julho de 2007, integrante do contrato, e tiveram os seus preços multiplicados pelo deflator
contratual de 0,856440, obtido conforme cláusula 3.1.3 do contrato (anexo 14). O reforço do valor
contratual autorizado, que gerou o TA 007/11/SIURB/08/2011 (anexo 8) foi de R$ 713.397,45,
correspondente a 24,04% do valor original, que monta em R$ 2.967.782,12, conforme demonstra
planilha anexa ao processo (anexo 7) [...] A exclusão do trecho de montante da estaca 32+13,46 a
estaca 68, bem como o revestimento do fundo do córrego com concreto, determinadas pelo então
Sr.Superintendente de Obras, Engº R.G.O (anexo 9) e a inclusão de serviço extra contratual para a
elaboração do projeto do parque linear foram analisadas e aprovadas, gerando o Termo de
Aditamento 007/114/SIURB/08/2011, assinado pelo Engº L.R.S., então Secretario Adjunto da
Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras, e geraram as alterações à planilha de orçamento
original do contrato, permitindo, desta maneira, a implantação do projeto executivo, conforme foi
aprovado”.
As manifestações da Assessoria Técnica e Jurídica da SIURB (SEI 020366817) estão alinhadas às
do Departamento de Obras 1, ao tecer considerações que “a interpretação jurídica orienta para que
o ato ou contrato seja examinado consoante orientações válidas para época, o que converge com o
princípio da segurança jurídica e respeito ao ato jurídico perfeito”, tendo a Pasta obedecido às
“orientações técnicas válidas para a época da licitação e execução contratual” e os “precedentes do
TCMSP”, sem, todavia, apresentar decisão ou recomendação da Corte de Contas neste sentido.
Informam, ainda, “que esta Pasta não utiliza mais a mecânica de balanço contratual, como também
não efetua supressões de valores nos aditivos com base em replanilhamento, ou seja, não há mais
compensações entre acréscimos e decréscimos”.
De início, reitere-se aqui o mérito da constatação abordada por esta equipe de auditoria:
acréscimos e supressões do objeto contratado em percentual superior aos limites permitidos no
art.65 da Lei Federal nº 8.666/1993, o que não se confunde com a chamada repactuação
contratual, que consiste na atualização do custo do contrato ao valor de mercado. Neste caso, não
haveria que se atender ao limite legal supracitado porque não há modificação do objeto do
contrato, mas mera adequação para manutenção do equilíbrio financeiro.
É o que traz trecho do Acórdão TCU nº 3.040/2008 – Primeira Câmara:
[...] 50. Em relação ao limite de 25 % para os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos contratos, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993,
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transcritos abaixo, os reajustes de preços, por serem meras atualizações dos
valores originalmente pactuados, não se submetem a esse limite. Da mesma
forma, as revisões ou repactuações também não, porém somente aquelas que se
destinem a assegurar a manutenção da identidade da equação econômicofinanceira. (Grifo nosso)

Ademais, no que tange à aplicação de orientações técnicas e precedentes vigentes à época da
execução contratual, há de se mencionar a pertinência do Acórdão TCU nº 749/2010 – Plenário
retro citado por esta Coordenadoria, dado que, apesar de assinado o contrato em 18/07/2008, a
realização efetiva da obra em voga ocorreu no período de Junho/2010 a Dezembro/2011, sendo o
aditivo ora questionado formalizado no último mês da execução contratual, ou seja, em
Dezembro/2011. Logo, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União já era o
entendimento da Corte à época.
Ainda nesta seara, apresenta-se, ainda, o Acórdão TCU nº 1.981/2009 – Plenário:
[...] No caso de alteração contratual, o percentual previsto no art. 65, § 1º,
da Lei 8.666/1993 deverá ser verificado separadamente, considerando os
acréscimos e as supressões, isto é, deve ser aplicado o limite individual de
25% tanto para acréscimos como para supressões, não sendo aceita a tese de
que a alteração contratual, mesmo que em único termo aditivo, represente
apenas a parcela líquida entre acréscimos e supressões. (Grifo nosso)

Desta forma, esta equipe ratifica o apontado inicialmente, entendendo que o Termo Aditivo nº
007/114/SIURB/08/2011 não possui respaldo legal, visto que os acréscimos ao contrato ora
analisado extrapolaram o limite legal permitido, já que foi considerado o acréscimo líquido em
relação ao valor inicial do contrato, indo de encontro ao Art. 65, § 1º e 2º da Lei Federal nº
8.666/1993, e ao que já vinha sendo preconizado pelo Tribunal de Contas da União à época do
TA, com prejuízo ao princípio da legalidade, e, portanto ao interesse público, além de prejuízo à
isonomia entre os licitantes, por alteração substancial do escopo do contrato.
RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que a SIURB aplique, imediatamente, o proferido nos
acórdãos mencionados nesta constatação, aplicando o limite individual de 25% para acréscimos e
supressões aos objetos contratuais, sem compensações, em cumprimento ao disposto no art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CONSTATAÇÃO 02 - Contratação de obra com ausência do necessário licenciamento e/ou
autorização ambiental.
Os projetos, os termos de referência e a descrição inicial do objeto do Edital de Concorrência nº
002/08/SIURB descrevem a execução de obras de canalização do Córrego Água Podre –
realizadas em áreas de preservação permanente, obras de pavimentação asfáltica e obras de
drenagem superficial de ruas do entorno do presente córrego.
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Cabe destacar que a Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 estabelece os
procedimentos do sistema de licenciamento ambiental, indicando a devida análise e emissão
destes documentos para diversas obras civis, como, por exemplo, para as obras de barragens e
diques, canais para drenagem, retificação de curso de água e outras obras de arte.
Conforme análise documental realizada do processo de licitação em voga, a equipe de auditoria
não localizou, de forma prévia à publicação do Edital de licitação e ao início de execução das
obras, o licenciamento prévio e o licenciamento de instalação para início das referidas obras,
tampouco qualquer estudo ambiental contemplando a autorização para execução dos serviços, os
quais ocorreram em área de preservação permanente.
Este fato é corroborado quando a empresa contratada apresenta os diversos pedidos de aditivo de
prazo. A título de exemplo, na carta datada de 25/06/2009 (Figura 2 abaixo), é apontado que,
apesar da emissão da Ordem de Serviço em 23/07/2008, “não havia autorização da Secretaria do
Meio Ambiente para execução das obras”.
Em que pese a Secretaria do Verde e Meio Ambiente tenha manifestado uma autorização em
15/05/2009, aproximadamente 10 meses após a emissão da Ordem de Serviço, para início da
execução das obras de canalização apenas do trecho 5 do Córrego Água Podre (Figura 3), a
mesma não dispensou a devida outorga necessária junto ao Departamento de Água e Energia
Elétrica – DAEE, bem como não se manifestou quanto aos demais trechos da obra.
Após a carta datada de 25/06/2009, no qual a Rual Construções e Comércio Ltda solicita o
primeiro aditivo de prazo, a contratada apresentou ainda as cartas datadas de 15/01/2010,
29/06/2010, 10/01/2011, 04/07/2011 e 21/10/2011 (Figuras 4 a 8) solicitando novos aditivos de
prazo em decorrência dos procedimentos de autorização ambiental e, por consequência, revisões
dos projetos.
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Figura 2 - Manifestação da contratada solicitando aditivo de prazo em decorrência da ausência
de autorização ambiental para execução das obras

Fonte: Processo Administrativo 2001-0.240.163-9, fls.1488.

20

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Figura 3 - Autorização concedida pela Secretaria do Verde e
Meio Ambiente para intervenção das obras.

Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo, pág. 34,
15/05/2009.
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Figura 4 - Manifestação da contratada quanto a ausência de licenciamento ambiental.

Fonte: Processo Administrativo 2001-0.240.163-9, fls. 1518.
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Figura 5 - Manifestação da contratada quanto à ausência de licenciamento ambiental.

Fonte: Processo Administrativo 2001-0.240.163-9, fls. 1543.
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Figura 6 - Manifestação da contratada quanto a ausência de licenciamento ambiental.

Fonte: Processo Administrativo 2001-0.240.163-9 fls. 1572.
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Figura 7 - Manifestação da contratada quanto à ausência de licenciamento ambiental.

Fonte: Processo Administrativo 2001-0.240.163-9, fls.1603.
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Figura 8 - Manifestação da contratada quanto a ausência de licenciamento ambiental.

Fonte: Processo Administrativo 2001-0.240.163-9, fls. 1687.
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Conforme se pode constatar, nos diversos termos aditivos de prazo ora assinados no contrato em
análise, evidencia-se um longo período para os procedimentos de autorização ambiental e de
revisão de projetos.
Destaca-se ainda que o Tribunal de Contas da União (TCU) se posicionou quanto ao assunto
através do Acórdão nº 516/2003 – Plenário, o qual prevê:
[...] 9.2.3. inclua no Fiscobras, como indício de irregularidade grave, as
seguintes ocorrências:
9.2.3.1. a contratação de obras com base em projeto básico elaborado sem a
existência da licença prévia, conforme art. 2º, § 2º, inciso I e art. 12, ambos da
Lei nº 8.666/93 c/c o art. 8º, inciso I, da Resolução Conama nº 237/97;
9.2.3.2. o início de obras sem a devida licença de instalação, bem como o
início das operações do empreendimento sem a licença de operação com base nas
Resoluções Conama nº 237/97 e 06/87. (Grifos nossos)

O TCU, no mesmo Acórdão, define que:
[...] 151. Os indícios de irregularidade graves são aqueles materialmente
relevantes e que têm a potencialidade de, entre outros efeitos, ocasionar danos
significativos ao erário ou a terceiros ou ensejar a nulidade do procedimento
licitatório (incisos I e II do § 2º do art. 86 da LDO/2003).

Oportuno mencionar que a Lei Federal nº 8.666/1993, no seu Art. 6º, alínea IX apresenta o
conceito de Projeto Básico, sendo o mesmo, conforme disposto no Art. 7º, §2º, exigido para fins
de contratação de execução de obras, in verbis:
[...] Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 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:
[...]
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível
para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
(Grifos nossos)

Portanto, por todo o exposto anteriormente, restou não evidenciada a existência do licenciamento
ambiental prévio e o licenciamento de instalação para o início das obras, ou quaisquer estudos
ambientais contemplando a autorização para execução dos serviços, os quais ocorreram em área
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de preservação permanente, sugerindo que tais documentos não haviam sido considerados quando
da licitação do objeto, em prejuízo ao princípio da legalidade.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
Em resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“Reitero o já informado no doc. 020254006, sendo que a conduta auditada, efetivamente
obedeceu-se ao cronograma possível, dentro das ocorrências nas datas indicadas, conforme doc n.
020366817, acrescentando que a não adoção da medida questionada importaria em sacrifício ao
interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido, consistente no retardamento
significativo dos benefícios decorrentes da realização da obra.”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado, porque o relatório da auditoria
não aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer
conduta dolosa ou culposa lesiva ao interesse público, conditio sine qua non para a caracterização
de ato irregular. O Relatório é omisso no que tange efetiva satisfação do interesse público
decorrente da conclusão da obra.”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, o Departamento de Obras 1 informou que o contrato foi assinado em
18/07/2008, a partir de quando “foram iniciados os trabalhos para obtenção do Termo de
Compromisso Ambiental e a definição e aprovação do projeto executivo, em comum acordo com
SVMA. O Termo de Compromisso Ambiental nº 212/2009, foi publicado em 08/10/2009 (anexo
12) [...] O projeto executivo analisado e aprovado foi elaborado conforme solicitações da SVMA,
para adequação ao Parque Linear, a ser implantado na região (anexos 6 e 13) e o revestimento do
fundo do córrego foi solicitação da Sub Prefeitura de Butantã, visando a melhora na manutenção e
limpeza do córrego”.
Portanto, verifica-se que o referido Termo de Compromisso Ambiental (TCA nº 212/2009) foi
publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/10/2009, quase 15 meses após a assinatura do
contrato.
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A Unidade acrescenta ainda que “O projeto executivo analisado e aprovado foi elaborado
conforme solicitações da SVMA, para adequação ao Parque Linear, a ser implantado na região
(anexos 6 e 13) e o revestimento do fundo do córrego foi solicitação da Sub Prefeitura de
Butantã, visando a melhora na manutenção e limpeza do córrego [...] O próprio relatório OS
029/2019 aponta a ausência de licenciamento ambiental prévio como principal causa das
prorrogações de prazo do contrato, fator sobre o qual esta Divisão não tem responsabilidade,
pois quando do recebimento do processo administrativo para fiscalização, o contrato já estava
assinado e a ordem de início já emitida. Opção outra, seria a de não concordar com as
prorrogações de prazo, desta forma encerrando o contrato com a obra inacabada e possivelmente
inoperante, sujeitando a área a invasões, depredações e vandalismos, causando prejuízos e até a
inutilização do executado, a espera de uma nova licitação, que poderia durar meses, implicando
em mais ônus para a administração e privando o munícipe dos benefícios da obra acabada e
operante (anexo 10). No caso específico deste contrato o processo de licitação teve a sua primeira
informação datada de 14/05/2001, sendo o contrato assinado em 18/07/2008”. (Grifo nosso)
Note-se, portanto, conforme inicialmente apontado por esta Equipe de Auditoria e pelas
informações prestadas pela Unidade, que o processo licitatório foi iniciado e concluído, bem como
a empresa contratada, sem o devido e necessário licenciamento ambiental.
Além disso, em que pese o citado envolvimento da Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente (SVMA) e da Subprefeitura do Butantã, o processo de obtenção do referido
licenciamento perdurou por quase 15 meses da data da assinatura do instrumento contratual,
tempo este que poderia ter sido poupado caso a autorização ambiental para início das obras já
tivesse sido providenciada anteriormente à licitação.
Corroboram com tal apontamento os Acórdãos do Tribunal de Contas da União reproduzidos
abaixo:
Acórdão TCU nº 1.572/2003 – Plenário:
[...] É obrigatória a exigência da licença prévia e de sua outorga antes da
celebração do convênio, e são requisitos indispensáveis para a aprovação do
projeto básico. É irregularidade grave a não exigência da licença de instalação
antes da liberação de recursos.” (Grifo nosso)
Acórdão TCU nº 615/2004 – Segunda Câmara:
[...] São indícios de irregularidades graves, que podem gerar recomendação para
paralisação de obra, a contratação com base em projeto básico elaborado sem
a existência de licença prévia, o início de obras sem a licença de instalação e o
início das operações do empreendimento sem a competente licença de operação.
[...] 6.No que tange a ausência das licenças ambientais de instalação e operação
das obras, [...] o TCU firmou o entendimento, por meio do Acórdão nº 516/2003,
de que constituem indício de irregularidade grave, para efeito de paralisação da
obra, a contratação com base em projeto básico elaborado sem a existência de
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licença prévia, o início de obras sem a licença de instalação e o início das
operações do empreendimento sem a competente licença de operação.”
Acórdão TCU nº 1.140/2005 – Plenário:
[...] O procedimento licitatório somente deve ser iniciado após a obtenção
da Licença Prévia (licenciamento ambiental), constituindo irregularidade grave
o lançamento do certame sem a sua presença.(Grifo nosso)

Em que pese o processo ora analisado tenha se iniciado em 2001, com a solicitação de canalização
do Córrego Água Podre por parte da Associação de Moradores da região, a autorização para
abertura da licitação só ocorreu em 14/12/2007, superadas as adequações de projetos e de
orçamentos, considerando, por exemplo, a remoção de famílias impactadas pelas obras e a
construção do CEU Butantã. A publicação do Edital de Concorrência nº 002/08/SIURB se deu em
06/03/2008. Isto significa que, neste ponto, ao entender desta equipe, não caberiam
questionamentos acerca da extemporaneidade dos acórdãos acima apresentados, dada a suficiência
temporal disponível.
Ademais, apesar da Divisão Técnica responsável pela fiscalização da execução da obra ter se
manifestado no sentido de desoneração da responsabilidade, esta equipe entende que a Secretaria,
(considerando que o processo tramitou por várias áreas até ser finalizado), incorreu em ilegalidade
quando da licitação e contratação de empresa sem o prévio tratamento do impacto ambiental.
Apesar de a Unidade manifestar que a não continuidade do contrato sem o devido licenciamento
“importaria em sacrifício do interesse público primário”, destaque-se que o próprio interesse
público foi lesado na fase interna da licitação, quando da abertura do procedimento sem
licenciamento.
Ressalte-se que esta constatação discorre acerca da não observância ao princípio da legalidade
quando do fato apresentado (licitação e contratação sem o devido licenciamento ambiental).
Por todo o exposto, em que pese manifestação da Unidade e concretização da obra, esta equipe de
auditoria permanece em sua posição inicial, constatando que a licitação ocorreu sem a devida
licença ambiental prévia, em desacordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e decisões proferidas por
tribunal superior, ocasionando, por conseguinte, prejuízos à execução das obras, como por
exemplo o atraso no início de execução, conforme previsto no Edital da licitação.
RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a SIURB, nos próximos certames licitatórios,
elabore o Projeto Básico para execução de obras ou prestação de serviços conforme preconizado
legalmente, englobando o estudo dos impactos ambientais de forma antecedente à licitação, ainda
na fase preparatória, com a obtenção da licença ambiental prévia e necessária à execução do
objeto almejado, dando cumprimento aos dispositivos legais e evitando eventuais onerações aos
cofres públicos.
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CONSTATAÇÃO 03 - Extenso prazo para execução do contrato, com retardamento do
atendimento do interesse público envolvido.
Em decorrência da ausência documental pertinente ao licenciamento ambiental, verificaram-se
diversos impactos na execução do contrato, dentre eles a dilatação do prazo de execução do
referido contrato.
O requerimento de análise para canalização do Córrego Água Podre foi solicitado junto à
Prefeitura de São Paulo em 17/04/2001 por moradores dos bairros Rio Pequeno e São Domingos,
conforme documentação inicial do Processo 2001-0.240.163-9.
Mesmo sabendo que o processo envolveu diversas secretarias e setores, verifica-se que o contrato
de execução das obras, as quais foram executadas parcialmente, foi concluído apenas em
31/12/2011.
Tal instrumento contratual foi assinado em 18/07/2008, sendo que, através do Ofício nº
719/SIURB-G/2008, a empresa contratada foi autorizada para início da execução das obras a
partir de 04/08/2008, com prazo de 365 dias corridos.
Considerando o prazo inicial previsto, bem como a solicitação dos aditivos de prazo solicitados
nas cartas expostas anteriormente nas Figuras 2, 4 e 5 (as quais são motivadas pelo processo de
obtenção do licenciamento ambiental), e os aditivos solicitados nas cartas das Figuras 6, 7 e 8 (as
quais foram motivadas pela revisão de projetos), o contrato passou de um prazo de 365 dias para
1.245 dias, conforme demonstrado na Tabela 03.
Tabela 03 - Resumo dos aditivos de prazo na execução do Contrato nº 114/SIURB/08.
Aditivos de Prazo
Instrumento
(dias)
Contrato Nº 114/SIURB/08
365
Termo de aditivo Nº 316/SIURB/09
180
Termo de aditivo Nº 014/SIURB/10
180
Termo de aditivo Nº 146/SIURB/10
180
Termo de aditivo Nº 004/114/SIURB/08/2011
180
Termo de aditivo Nº 005/114/SIURB/08/2011
120
Termo de aditivo Nº 006/114/SIURB/08/2011
40
Termo de aditivo Nº 007/114/SIURB/08/2011
TOTAL:
1.245
Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria da CGM, 2019.

Ou seja, a ausência dos estudos ambientais e da emissão dos licenciamentos/autorizações de
execução das obras, bem como as revisões nos projetos, impactaram na alteração do prazo de
execução de 01 ano para 03 anos e 4 meses.
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Desta forma, a equipe de auditoria entende que, pela ausência de licenciamento prévio, o qual é
considerado como indício de irregularidade grave, o contrato teve seu prazo de execução
demasiadamente prorrogado, trazendo prejuízo à população das imediações, bem como ferindo os
princípios da razoabilidade, eficiência e do planejamento da administração pública.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
E resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“Reitero o já informado no doc. 020254006, sendo que a conduta auditada, efetivamente
obedeceu-se aos critérios técnicos válidos, dadas as justificativas para a extensão do prazo da
execução do contrato, conforme indicado no doc n. 020366817, acrescentando que a não adoção
da medida questionada importaria em sacrifício ao interesse público primário (interesse coletivo) a
ser atendido, consistente no retardamento significativo dos benefícios decorrentes da realização da
obra”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado porque o relatório da auditoria
não aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer
conduta dolosa ou culposa lesiva ao interesse público, conditio sine qua non para a caracterização
de ato irregular. O Relatório é omisso no que tange efetiva satisfação do interesse público
decorrente da conclusão da obra”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Conforme já mencionado anteriormente, o contrato foi assinado em 18/07/2008, com ordem de
início para 04/08/2008; o Termo de Compromisso Ambiental, publicado em 08/10/2009; e o início
e fim das obras em Junho/2010 e Dezembro/2011, respectivamente.
Em sua manifestação, o Departamento de Obras 1 alegou que “Quanto ao prazo de execução da
obra, estas iniciaram efetivamente no mês de junho de 2010 e encerraram no mês de dezembro de
2011, durando ao todo 19 meses, ou seja, sete meses além do período estipulado em contrato, que
era de 12 meses. Trataram-se de obras em leito de córrego, a céu aberto, em equipamento
importantíssimo dentro de um sistema de drenagem urbano, que recebe toda a chuva que se
precipita sobre a sua bacia, natural, portanto, que durante o período das chuvas o andamento das
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obras seja prejudicado, levando ao refazimento de executado, dias sem poder trabalhar, perdas de
materiais e serviços e botas foras fechados, o que impossibilitaria a disposição de material
escavado. O período de execução contemplou dois verões. Outro fator a impactar no prazo foi o
grande número de remoções de famílias e as respectivas demolições das edificações, sem o qual a
implantação da canalização não seria possível. O próprio relatório OS 029/2019 aponta a ausência
de licenciamento ambiental prévio como principal causa das prorrogações de prazo do contrato,
fator sobre o qual esta Divisão não tem responsabilidade, pois quando do recebimento do processo
administrativo para fiscalização, o contrato já estava assinado e a ordem de início já emitida.”.
Portanto, vê-se a decorrência do prazo de aproximadamente 15 meses para a obtenção do TCA, e
outros quase 08 meses até o começo das obras. Isto significa que, desde a assinatura do contrato,
levou-se cerca de 23 meses para o efetivo início dos serviços, e 41 meses para a finalização do
contrato. Ressalta-se que o prazo inicialmente previsto para a execução contratual total era de 12
meses.
Destaca-se que, portanto, em consonância com o preliminarmente apontado por esta equipe de
auditoria, o processo de obtenção da licença ambiental, realizado inadequadamente durante o
prazo de execução do contrato, delongou o início efetivo das obras.
Portanto, apesar da manifestação da Unidade, resta mantida a constatação original, ratificando
que, devido à ausência de licenciamento prévio, considerado indício de irregularidade grave, o
contrato teve seu prazo de execução demasiadamente protelado, implicando prejuízo à população
das imediações, e ferindo os princípios da razoabilidade, eficiência e do planejamento da
administração pública.
RECOMENDAÇÃO 03: Ainda na etapa interna da licitação, quando envolver obtenção de
licença ambiental, deve a Unidade providenciar todos os documentos necessários à instrução dos
projetos básicos e executivos, em atendimento ao princípio da legalidade, de modo a evitar
inconvenientes dilações de prazo.
CONSTATAÇÃO 04 - Alteração significativa no objeto inicialmente previsto com
inadequada supressão da execução da canalização do Córrego Água Podre no trecho
compreendido entre as Estacas 32+13,46 e 68+5,69.
Conforme apontado pela Divisão de Obras de Águas Pluviais da Superintendência de Obras
Viárias da SIURB, na Folha de Informação nº 1716 e 1717 do Processo nº 2001-0.240.163-9, temse o seguinte histórico dos projetos:
 Ano 1995 a 1999: Projeto de canalização original, integrante do Edital das obras, projetado
pela empresa VETEC em canal aberto de concreto, desconsiderando o licenciamento ambiental;
 Ano 2008 a 2009: Projeto executivo elaborado pela DRENATEC, tendo por base o projeto
original;
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 Ano 2009: Empresa TGPO foi contratada, através da Rual Construções e Comércio Ltda, para
adequar o projeto anterior da DRENATEC. Esta adequação foi elaborada concomitante à obtenção
do licenciamento ambiental e atendendo às obrigações do Termo de Compromisso Ambiental.
A conclusão da revisão dos projetos, bem como os impactos causados no contrato de execução das
obras, são descritos pela SIURB no mesmo documento, conforme exposto:
“O processo de readequação e aprovação do projeto de canalização pela SVMA em conjunto com
a SIURB, foi bastante longo e tiveram inúmeras revisões, até a conciliação final do projeto de
implantação do parque com o projeto hidráulico e estrutural previsto para o novo canal, que
ocorreu em 2010, com a anuência de SVMA (fl. 1622).
As adequações que foram necessárias para atender as solicitações de SVMA acarretaram em
adequações técnicas no projeto original como também no método executivo do canal e
consequentemente impacto nos serviços originalmente previstos.
Outras inclusões de serviços extra-contratuais que ocorreram no contrato, foi devido a
concordância da Superintendência de Obras em atendimento a solicitação da Subprefeitura do
Butantã, que pediu a inclusão do serviço de regularização do fundo do córrego, para permitir
manutenção e limpeza permanente do canal pelas equipes contratadas, o que não ocorreria caso o
fundo permanecesse com a solução anteriormente projetada que impede essa limpeza.
Dentre os itens de serviços que tiveram maior impacto nos acréscimos de valor contratual pode-se
ser citado o desenvolvimento das peças gráficas e documentação técnica para a emissão do
licenciamento ambiental, a elaboração do projeto do Parque Linear com respectiva
adequação do projeto da canalização, a execução do fundo do canal em gabião tipo Reno
com regularização de concreto estrutural e a grande extensão de remoção de moradias que
implicou no transporte de grandes volumes de entulho, vide planilha de fl. 1676 a 1685”. (Grifo
nosso)
Portanto, ficou evidenciado que, devido às diversas revisões decorrentes do processo de
licenciamento ambiental, houve uma alteração significativa do objeto a ser executado, inclusive
inserindo serviços inicialmente não previstos e não relacionados diretamente ao Contrato nº
114/SIURB/08, como a elaboração de documentos e obtenção do licenciamento ambiental, e a
elaboração de Projetos do Parque Linear.
A amplitude destas alterações é verificada na planilha orçamentária indicada pela SIURB, a qual
apresenta a inclusão e supressão de serviços, que correspondem respectivamente a 73,11% e
55,87% do valor inicial do contrato atualizado até a data do termo aditivo, conforme já
demonstrado na Tabela 02.
Por fim, a SIURB, conforme constante da fl. 1.717 do processo 2001-0.240.163-9, justifica que:
“Pelas diferenças levantadas, foram necessárias supressões de serviços e obras para
reequilíbrio contratual, resultando na finalização das obras até a estaca 32 + 13,46, onde a
canalização encontra-se com o pontilhão existente no encontro das ruas Jean Gonzáles, El Takach
e Esther Hegedus e na retirada do trecho da canalização a jusante do CEU Butantã, porém sem
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comprometimento da operacionalização e eficiência hidráulica da nova canalização e sem
qualquer prejuízo do objetivo principal desta intervenção que é a redução de pontos de
enchente na bacia do córrego Água Podre.” (Grifo nosso)
Em que pese a SIURB aponte que tenha sido necessária a supressão de serviços para reequilíbrio
contratual, a equipe de auditoria entende que tal fato não pode ser justificado por tal motivação.
Isto porque não há vinculação entre a supressão de serviços e o devido equilíbrio econômico
financeiro.
Destaca-se o que o TCU3 indica para definição de equilíbrio econômico-financeiro:
[...] consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas
inicialmente no contrato, de maneira que se mantenha estável a relação entre
as obrigações do contratado e a justa retribuição da Administração pelo
fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço. (Grifo nosso)

Ainda, apesar de a SIURB manifestar que a supressão não tenha comprometido a
operacionalização e eficiência hidráulica da nova canalização, esta equipe, durante inspeção
realizada em campo, constatou uma instabilidade dos taludes existentes ao longo do Córrego Água
Podre nas imediações da Rua Abílio Pereira, bem como a ausência de guias, sarjetas e calçadas no
referido trecho, início de colapso e afundamento do perfil do pavimento asfáltico, conforme
verificado nas imagens apresentadas nas Considerações Iniciais deste Anexo. Cabe destacar que
estes fatos, além de gerarem prejuízos ao escoamento da drenagem pluvial e acelerarem o
assoreamento do córrego, colocam em risco os munícipes que transitam pelo entorno.
Em resposta às Solicitações de Auditoria enviadas por esta equipe a respeito dos
encaminhamentos realizados a fim de executar a obra no trecho suprimido:
 A SIURB, através do departamento SIURB/OBRAS-1001, prestou as seguintes informações:
(i) “No Contrato nº 114/SIURB/08 a obra foi executada até a estaca 32+13,46 (pontilhão existente
no encontro das ruas Jean Gonzales, El Takach e Esther Hegedus) e que não foi executado o
trecho de montante, da estaca 32+13,46 até o Céu Butantã, atendendo as definições de
SVMA”; (ii) “O Contrato nº 114/SIURB/08 foi encerrado em 31/12/2011”; (iii) “Em referência a
continuidade das obras de canalização, nada consta em OBRAS1/SIURB” (Grifo nosso)
Ainda, a SIURB manifestou que “em referencia a continuidade da obras de canalização nada
consta em OBRAS1/SIURB, sendo que a DP
U/SVMA esta acompanhando o assunto conforme inf. 015942651” e que “Os motivos desta
exclusão (da estaca 32+13,46 até o Céu Butantã) estão detalhados em nossa informação de fls.
1716 e 1717 (reequilíbrio financeiro) do processo administrativo da obra de número 20010.240.163-9, sob custódia da equipe de auditoria da CGM.”

3

TCU – Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU – 4. Ed. rev, atual.
e ampl. Brasília, 2010, p. 811.
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 A SVMA, através da Divisão de Projetos Urbanos (DPU), em conjunto com sua Coordenação
de Planejamento Ambiental (CPA), manifestou que o setor “não acompanha contratos de obras
de canalização conduzidos pela SIURB, incluindo o mencionado contrato n 114/SIURB/08”,
“uma vez que a atribuição de canalização de córregos é da SIURB”. Por fim, o Gabinete da
SVMA manifesta que, por parte da SVMA, “não há, em princípio, previsão para canalização do
córrego, uma vez que a implantação do parque linear objetiva a recomposição das margens e a
contenção de erosão pelo reflorestamento delas”, e que “não há como informar qual a data de
ínicio e término da implantação do trecho 04, uma vez que, repita-se, tal ação está sendo tratada
no âmbito do contrato n° 114/SIURB/08 (esta e todas as fases do trecho linear)”.
Considerando que a SIURB tem competências de programar, projetar, orçar e fiscalizar a
execução de obras de canalizações de cursos d´água e de drenagem pluvial e seus serviços
complementares (Lei Municipal Nº 8.658/1977), enquanto que a SVMA tem atribuições de
projetar, contratar projetos e gerenciar obras e serviços de construção civil e ajardinamento para
parques lineares (Lei Municipal Nº 14.887/2009), entende-se que a possível demanda de
canalização do Córrego Água Podre possui relação direta com o Projeto do Parque Linear do
Córrego Água Podre, e portanto, as tratativas de implantação destes objetos devem ser tratados de
forma conjunta entre SIURB e SVMA, além de consulta e interação com os demais órgãos
pertinentes.
Em que pese a SVMA manifeste que não há em princípio previsão para canalização do córrego,
uma vez que a implantação do parque linear objetiva a recomposição das margens e a contenção
de erosão pelo reflorestamento delas, inicialmente não se vislumbra esta possibilidade visto as
pequenas distâncias e dimensões existentes entre a via, a calçada, as margens do córrego e o
próprio córrego, conforme evidenciado nas imagens anteriormente apresentadas. Ainda assim,
destaca-se que o projeto contratado e elaborado (Projeto 2009 – TGPO Engenharia) contempla a
canalização, a qual foi aprovada à época perante SIURB e SVMA.
Portanto, verifica-se que a SIURB suprimiu a execução da canalização do Córrego Água Podre
entre as Estacas 32+13,46 e 68+5,69 (trecho de canalização inicialmente previsto ao longo da Rua
Abílio Pereira de Almeida, entre o CEU Butantã e a Rua Dr. Durval Ney Gonzales) sem
embasamento legal, em prejuízo ao princípio da legalidade.
Ademais, entende-se também que, considerando a contratação e elaboração do projeto
contemplando a canalização do Córrego Água Podre entre as Estacas 32+13,46 e 68+5,69, o qual
foi devidamente aprovado por SIURB e SVMA; a supressão dos serviços neste trecho sob
indevida alegação de equilíbrio contratual; e diante das condições atuais detectadas no local,
restou evidenciado prejuízo à população do entorno, a qual se encontra sem a execução das obras
no local até o presente momento.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
Em resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
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da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“Reitero o já informado no doc. 020254006, sendo que a conduta auditada obedeceu
exclusivamente aos critérios técnicos, acrescentando que a não adoção da medida questionada
importaria em sacrifício ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela
obra”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado porque o relatório da auditoria
não aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer
conduta dolosa ou culposa lesiva ao interesse público, conditio sine qua non para a caracterização
de ato irregular. O Relatório é omisso no que tange efetiva satisfação do interesse público
decorrente da conclusão da obra”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Departamento de Obras 1 informou que “O projeto executivo analisado e aprovado foi
elaborado conforme solicitações da SVMA, para adequação ao Parque Linear, a ser implantado na
região (anexos 6 e 13) e o revestimento do fundo do córrego foi solicitação da Sub Prefeitura de
Butantã, visando a melhora na manutenção e limpeza do córrego. Este projeto contempla
também o trecho da estaca 32+13,46 a estaca 68, desta forma, o orçamento da futura licitação já
será elaborado com projeto executivo aprovado, evitando possíveis revisões ou mudanças,
possibilitando sua implantação em menor tempo e com a devida economia [...] Outrossim,
reiteramos a necessidade da licitação do trecho da estaca 32+13,46 a estaca 68, dado a
precariedade das margens em alguns trechos, conforme demonstrado no relatório OS nº 029/2019,
e que, conforme já citado anteriormente, o projeto executivo já está elaborado e aprovado”. (Grifo
nosso)
Esta informação complementa a apresentada no processo SEI 6067.2019/0003948-8, documento
015891502, em 09/04/2019: “A obra foi executada até a estaca 32 + 13,46 (pontilhão existente no
encontro das ruas Jean Gonzales, El Takach e Esther Hegedus), não foi executado o trecho de
montante, da estaca 32 + 13,46 até o Céu Butantã. Os motivos desta exclusão estão detalhados
em nossa informação de fls. 1716 e 1717 do processo administrativo da obra de número 20010.240.163-9.”. (Grifo nosso)
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Conforme já exposto anteriormente (fl. 1.717 retro indicada) “foram necessárias supressões de
serviços e obras para reequilíbrio contratual, resultando na finalização das obras até a estaca 32 +
13,46”.
Isto significa que, de acordo com a SIURB, o processo de licenciamento ambiental e a elaboração
do projeto executivo culminaram na alteração do objeto contratual, perfazendo-se necessárias as
supressões e os acréscimos já mencionados, incluindo a eliminação do trecho 32+13,46 e 68+5,69,
com o objetivo de reequilíbrio contratual.
Todavia, sob a análise desta equipe, a motivação pautada no “reequilíbrio contratual”, conforme
apontada na fl. 1.717 em questão, é improcedente e infundada, dado que a supressão em voga não
resultou de reequilíbrio contratual, mas de alterações no objeto, de modo que o valor final
acordado não superasse, através de compensações, o limite de 25% do valor original do contrato.
Cabe citar, respectivamente, o conceito de reequilíbrio contratual, que se refere ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, e a teoria dos motivos determinantes, a que se submetem os
atos administrativos:
Acórdão TCU nº 1.827/2008 – Plenário:
[...] Reequilíbrio econômico
é
o
reestabelecimento
da
relação contratual inicialmente ajustada pelas partes, por conta da
ocorrência de álea extraordinária, superveniente ao originalmente
contratado. O reajuste de preços é a reposição da perda do poder aquisitivo da
moeda por meio do emprego de índices de preços prefixados no contrato
administrativo. A repactuação, referente a contratos de serviços contínuos, ocorre
a partir da variação dos componentes dos custos do contrato, devendo ser
demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de
Preços. (Grifo nosso)
Celso Bandeira de Mello (2009, p. 398):
[...] De acordo com esta teoria (teoria dos motivos determinantes), os motivos
que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à
sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação dos “motivos
de fato” falso, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo
quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os
motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os
motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto
essa obrigação de enunciá-los, o ato será válido se estes realmente ocorreram e o
justificavam.

Para mais, há de se relembrar que, conforme apresentado nas considerações iniciais deste trabalho,
o Córrego Água Podre, na altura da Rua Abílio Pereira de Almeida, próximo ao CEU Butantã e
que corresponde à estaca 32+13,46 e 68+5,69 suprimida, carece de intervenção, dada a situação
vulnerável em que se encontra.
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Todavia, de acordo com as manifestações da SIURB e da SVMA, em respostas ao processo SEI
6067.2019/0003948-8, citados anteriormente, não há previsão para tal.
Por todo o exposto, esta equipe mantém o apontado inicialmente que a supressão da execução da
canalização do trecho compreendido entre as estacas 32+13,46 e 68+5,69 foi realizada sem
fundamentação técnica, uma vez que os projetos indicavam a realização do trecho suprimido, e
sem fundamentação legal, porque inconsistente o motivo alegado e o efetivamente ocorrido, em
prejuízo ao princípio da legalidade e do interesse público. Ademais, cabe ressaltar que a
elaboração do projeto executivo, juntamente com o processo de obtenção da licença ambiental,
resultou em modificação do objeto inicialmente licitado, conforme já apontado nas Constatações
01 e 02 deste Relatório.
RECOMENDAÇÃO 04: Quando da intervenção no trecho compreendido entre as estacas
32+13,46 e 68+5,69 (ao longo da Rua Abílio Pereira de Almeida, entre o CEU Butantã e a Rua
Dr. Durval Ney Gonzales), que se apresenta necessária devido à situação vulnerável detectada no
local, recomenda-se que a SIURB esteja alinhada à SVMA e demais órgãos envolvidos, a fim de
evitar eventuais contratempos, alterações de projetos ou atrasos no início da realização das obras.
CONSTATAÇÃO 05 - Prejuízo ao erário em decorrência dos reajustes de preços.
Considerando as dilações de prazo concedidas pela administração pública à empresa contratada,
motivadas pelo processo de obtenção dos licenciamentos ambientais, bem como pela revisão dos
projetos, houve uma solicitação, por parte do contratado, dos devidos reajustes de preços,
conforme preconizado pela Lei Federal nº 8.666/1993.
Em consulta ao Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) da Prefeitura de São Paulo, apurou-se o
extrato de empenhos pagos à Rual Construções e Comércio Ltda entre os anos de 2008 e 2012,
relacionados ao Contrato nº 114/SIURB/08, apresentados na Tabela 04, e que somam um total de
R$ 4.751.700,42.
Analisando o Contrato nº 114/SIURB/08 e os respectivos termos aditivos, quanto aos valores
expressamente apontados e os prazos indicados, pode-se apresentar os resumos conforme descrito
na Tabela 05.
Portanto, considerando os valores pagos à Rual Construções e Comércio Ltda e os valores
expressos no Contrato e nos termos aditivos, evidencia-se uma diferença de R$ 1.070.520,85 (R$
4.751.700,42 - R$ 3.681.179,57), os quais, apesar de não estarem expressos no processo de
contratação, sugere-se que foram pagos a título de reajustamento das medições do contrato.
Tabela 04 - Extrato de empenhos pagos à empresa contratada – Contrato nº 114/SIURB/08.
Data
Nº empenho
Processo
Órgão
Unidade
Valor pago
26/05/2009
43008/2009
2001-0.240.163-9
22
10
R$ 36.820,43
12/11/2009
89060/2009
2001-0.240.163-9
22
10
R$ 1.706,86
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19/03/2010
27146/2010
2001-0.240.163-9
19/03/2010
27147/2010
2001-0.240.163-9
08/07/2010
78527/2010
2001-0.240.163-9
08/07/2010
78532/2010
2001-0.240.163-9
01/10/2010
108121/2010
2001-0.240.163-9
01/10/2010
108127/2010
2001-0.240.163-9
29/10/2010
116011/2010
2001-0.240.163-9
29/10/2010
116025/2010
2001-0.240.163-9
28/02/2011
18851/2011
2001-0.240.163-9
28/02/2011
18916/2011
2001-0.240.163-9
18/04/2011
34139/2011
2001-0.240.163-9
18/04/2011
34149/2011
2001-0.240.163-9
09/09/2011
91826/2011
2001-0.240.163-9
09/09/2011
91836/2011
2001-0.240.163-9
16/11/2011
115196/2011
2001-0.240.163-9
07/12/2011
119785/2011
2001-0.240.163-9
TOTAL:
Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria da CGM, 2019.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
98
98
98
98

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
22
22
22

R$ 274.218,95
R$ 62.781,05
R$ 244.111,81
R$ 55.888,19
R$ 118.044,61
R$ 31.955,39
R$ 245.299,94
R$ 79.344,53
R$ 355.234,19
R$ 96.205,81
R$ 715.354,42
R$ 193.613,21
R$ 728.697,77
R$ 270.118,52
R$ 960.327,88
R$ 281.976,86
R$ 4.751.700,42

Tabela 05 - Valores e prazos expressos no Contrato nº 114/SIURB/08 e seus respectivos aditivos.
Instrumento
Aditivos
Acréscimos
Supressões
de Prazo
(dias)
Contrato nº 114/SIURB/08
365
Valor inicial: R$ 2.967.782,12
Termo de aditivo nº 316/SIURB/09
180
Termo de aditivo nº 014/SIURB/10
180
Termo de aditivo nº 146/SIURB/10
180
Termo de aditivo nº 004/114/SIURB/08/2011
180
Termo de aditivo nº 005/114/SIURB/08/2011
120
Termo de aditivo nº 006/114/SIURB/08/2011
40
Termo de aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011
R$ 3.025.310,89
R$ 2.311.913,31
TOTAL:
1.245
Valor final: R$ 3.681.179,574
Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria da CGM, 2019.

Desta forma, pela ausência de licenciamento prévio, o qual é considerado como indício de
irregularidade grave, e por consequência das excessivas prorrogações do contrato, resta
evidenciado prejuízo ao erário público, no montante de R$ 1.070.520,85, pelos valores pagos nos
respectivos reajustamentos.
4

Os valores apresentados pelas planilhas da SIURB indicam acréscimo de R$ 3.025.310,89 e supressão de R$
2.311.913,31. Entretanto o Termo de aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011 apresenta uma supressão expressa de R$
713.397,45, apresentando uma diferença de R$ 0,13 (treze centavos) em relação ao somatório dos valores. Destaca-se
que a equipe de auditoria não está considerando esta diferença nos apontamentos, visto que esta diferença é decorrente
de erros de arredondamento e multiplicação.
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Destaca-se que, pelo entendimento desta equipe, caso o objeto fosse executado sem as dilações de
prazos, os reajustes de preços não seriam aplicados, desonerando o contrato em questão.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
Em resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“Reitero o já informado no doc. 020254006, sendo que a conduta auditada, efetivamente
obedeceu-se aos critérios técnicos válidos para a época, conforme indicado no doc n. 020366817,
acrescentando que a não adoção da medida questionada importaria em sacrifício ao interesse
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado porque o relatório da auditoria
não aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer
conduta dolosa ou culposa lesiva ao interesse público, conditio sine qua non para a caracterização
de ato irregular. O Relatório também é omisso no que tange efetiva satisfação do interesse público
decorrente da conclusão da obra”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Departamento de Obras 1 assim se manifestou: “A variação do índice de reajuste tinha
periodicidade anual, conforme cláusula 6.2 do contrato, e variou de acordo com a data limite para
apresentação da proposta, que foi o dia 09/04/2008, ou seja, qualquer reajuste de medição
encaminhado após abril de 2011 teria o mesmo índice de reajuste até abril de 2012 e as medições
seriam reajustadas a partir do mês de abril de 2009, referente à nona medição (conforme anexo 5),
portanto mesmo que o contrato não tivesse sido prorrogado o reajuste seria devido ainda dentro do
1º ano de vigência do contrato, ou seja, a afirmação pelo relatório O.S. 029/2019 de que o
pagamento do valor de R$ 1.070.520,85, referente a reajuste, seria “evidência de possível prejuízo
ao erário publico”, não procede.”
Inicialmente, antes de proceder à manifestação da equipe, cabem algumas considerações iniciais:
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Cumpre relembrar o mérito deste apontamento: desde a assinatura até a conclusão do contrato,
passaram-se pouco mais de 41 meses, dentre os quais apenas os 18 últimos foram efetivamente
dedicados à execução das obras, resultando em atraso de quase 23 meses. As prorrogações de
prazos decorreram, conforme apontamentos anteriores, principalmente do processo de obtenção de
licença ambiental e da elaboração dos projetos básico e executivo do Parque Linear Água Podre e
do projeto de canalização. Isto significa que, caso as tratativas referentes às autorizações
ambientais já tivessem sido ajustadas previamente à licitação, não seriam necessárias tantas
dilações (ao menos não por 23 meses). Destaca-se que o prazo de execução contratado era de 365
dias (12 meses).
Ademais, cabe reproduzir o Anexo 5, ao qual se refere o Departamento de Obras 1, que traz a
planilha de “Controle de Nota de Empenho”. Neste documento, consta o valor total pago pela
execução contratual e pelos reajustes devidos, informados pela SIURB.
Todavia, após análise por parte desta equipe, notou-se incongruência no valor apresentado na
Tabela 05.1 concernente ao total pago a título de reajuste contratual. Isto porque não foi
identificada, por esta equipe, a origem do montante “R$ 1.078.622,00”, tendo sido somados todos
os valores apresentados no documento em questão.
Tabela 05.1 – Valores pagos a título de execução e reajuste contratuais, conforme informado pela SIURB.
Valor: R$ 3.681.179,57
Contrato: R$ 2.967.782,12
TA 007/114/SIURB/08/2011: R$ 713.397,45
Ano Valor pago referente à execução do
Valor pago referente ao Reajuste
Total
Contrato
Contratual
(A)
(B)
(A+B)
2009
R$ 36.820,43
R$ 1.706,86
R$ 38.527,29
2010
R$ 881.675,31
R$ 229.969,16
R$ 1.111.644,47
2011
R$ 2.759.614,26
R$ 841.914,40
R$ 3.601.528,66
Total
R$ 3.678.110,00
R$ 1.078.622,00
R$ 4.753.663,435
Saldo
R$ 3.069,57
Fonte: Anexo 5 (conforme documento 020254659 do processo SEI 6067.2019/0003948-8)

Procedendo-se, então, ao recálculo dos valores apresentados6, conclui-se pelo montante de
R$1.073.590,42 pagos a título de reajuste do contrato, totalizando R$ 4.751.700,42, exatamente o
valor inicialmente apurado por esta Coordenadoria, com informações extraídas do SOF, conforme
Tabela 05.2.

5
6

Total = A + B – Saldo (R$ 3.678.110,00 + R$ 1.078.622,00 - R$ 3.069,57)
O memorial se encontra no Anexo I deste trabalho.
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Tabela 05.2 – Valores pagos a título de execução e reajuste contratuais, conforme apurado pela CGM.
Valor: R$ 3.681.179,57
Contrato: R$ 2.967.782,12
TA 007/114/SIURB/08/2011: R$ 713.397,45
Ano Valor pago referente à execução do
Valor pago referente ao Reajuste
Total
Contrato
Contratual
(A)
(B)
(A+B)
2009
R$ 36.820,43
R$ 1.706,86
R$ 38.527,29
2010
R$ 881.675,31
R$ 229.969,16
R$ 1.111.644,47
2011
R$ 2.759.614,26
R$ 841.914,40
R$ 3.601.528,66
Total
R$ 3.678.110,00
R$ 1.073.590,42
R$ 4.751.700,427
Saldo
R$ 3.069,57
Fonte: Elaborada pela Equipe de Auditoria da CGM, 2019.

Para mais, ainda a respeito da tabela 05.1, cabe esclarecer que:
 O valor total do contrato aditado, constante do Termo de Aditamento
007/114/SIURB/08/2011, soma a quantia de R$ 3.681.179,57, conforme considerado por esta
equipe e apontado no cabeçalho da tabela 05.1;
 O valor total pago, de fato, pela execução do contrato, conforme apuração do SOF, foi de R$
4.751.700,42;
 O valor final pago referente à execução do contrato (coluna A) totaliza R$ 3.678.110,00.
Portanto, R$ 3.069,57 a menos que o avençado no Termo de Aditamento, sugerindo que ou a
contratada concedeu um desconto pelos serviços prestados, ou o contrato não foi executado
em sua totalidade;
 O valor inicialmente apurado pela equipe, referente ao reajuste contratual (coluna B), foi de
R$ 1.070.520,85; o apontado pela SIURB, R$ 1.078.622,00; e o recalculado posteriormente
pela CGM, R$ 1.073.590,42, valor este utilizado para a análise desta constatação.
Feitas as considerações, passa-se à análise desta equipe:
De fato, esta equipe havia desconsiderado equivocadamente a atualização do primeiro ano de
execução contratual, que aconteceu em Abril/2009. Isto significa que o reajuste contratual seria
devido a partir deste mês, calculado sobre o saldo do contrato. Como se tratava de um contrato de
365 dias, o cronograma físico-financeiro contemplava a execução de Junho/2008 a Junho/20098,
já contando com reajuste de 03 meses (Abril a Junho/2009).

7 Valor total pago pela execução do contrato, incluídos reajustes e execução das obras, e coincidente com o valor
apurado pelo SOF, conforme inicialmente apresentado pela equipe de auditoria (tabela 04 deste Relatório).
8
De acordo com o documento “SUGESTÃO DE CRONOGRAMA”, emitido pela Superintendência de Obras
Viárias, em 20/02/2008 (fl. 682 do processo 2001-0.240.163-9), sendo este o último cronograma físico-financeiro
localizado no processo, com a execução em 365 dias, conforme licitado e contratado. Destaque-se que também não
foi identificado, no processo, cronograma anexado ao Edital ou apresentado pela empresa contratada, à época da
assinatura do contrato.
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Tabela 05.3 – Cronograma físico-financeiro da obra.
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09

Mês/Ano

jun/08

jul/08

ago/08

Desembolso
mensal
(C)
Representati
vidade
(C/D)

R$
88.716,00

R$
100.000,00

R$
200.000,00

R$
200.000,00

R$
200.000,00

R$
200.000,00

R$
100.000,00

R$
200.000,00

2,31%

2,61%

5,21%

5,21%

5,21%

5,21%

2,61%

5,21%

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

TOTAL
(D)

R$
300.000,00

R$
500.000,00

R$
700.000,00

R$
700.000,00

R$
347.420,62

R$
3.836.136,62

7,82%

13,03%

18,25%

18,25%

9,06%

100,00%

45,55%
Fonte: Documento “Sugestão de Cronograma” – fl. 682 do processo 2001-0.240.163-9, com a representatividade calculada pela CGM.
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Tomando por base a tabela 05.3 acima, a expectativa seria de aplicação de reajuste sobre 45,55% do
valor contratado, que, segundo o cronograma de referência, seria executado entre Abril e
Junho/2009, quando aplicável o reajuste de 22,89%9.
Desta forma, considerando o valor original do contrato, qual seja R$ 2.967.782,12, esperar-se-ia,
baseado no cronograma físico-financeiro da obra, um reajuste de aproximadamente R$ 309.504,30.
Entretanto, o que se observou foi o pagamento de R$ 1.073.590,42 por reajuste, onerando o
contrato em, pelo menos, R$ 764 mil, conforme apresentado na tabela 05.4 abaixo.
Tabela 05.4 – Valor do prejuízo decorrente das dilações de prazos.
I10

Io11

(E)
(I-Io)/Io

(F)

(G)
F*45,45%

(H)
G*E

(I)

(J)
I-H

Abril
2009

Julho
2007

Índice de
reajuste

Valor do
contrato*

Valor a
reajustar*

Valor do
reajuste
estimado*

Valor do
reajuste
pago*

Prejuízo
decorrente
dos
aditamentos*

392,82
392,82
392,82

319,64
319,64
319,64

22,89%
22,89%
22,89%

2.967.782,1212
3.681.179,5714
3.678.110,0015

1.351.871,48
1.676.777,29
1.675.379,11

309.504,30
383.889,88
383.569,78

1.073.590,4213
1.073.590,42
1.073.590,42

764.086,12
689.700,54
690.020,64

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM, 2019.
*Valores expressos em reais (R$).

Da mesma forma, se tomados por base o valor total aditado (R$ 3.681.179,57) ou o valor total pago
pela execução contratual (R$ 3.678.110,00), os aditamentos deveriam resultar em reajuste de, no
máximo, R$ 383.889,88, onerando o contrato em pelo menos R$ 689 mil.
Cabe aqui relembrar que, conforme as constatações anteriores, já eram conhecidos os valores dos
aditamentos antes do início da execução, dado que os aditivos decorreram da obtenção da licença
ambiental e da elaboração do projeto executivo.
Desta forma, corroborando-se com o apontamento inicial, conclui-se que, ainda que Administração
Pública estivesse ciente do reajuste contratual a incorrer em 2009, o montante pago a título de
9

Memorial de cálculo:
Io (Julho/2007) = 319,64, conforme preconizado no Contrato nº 114/SIURB/08, cláusula Sexta, item 6.1.
I (Abril/2009) = 392,82.
Logo, índice de reajuste = (I - Io)/Io = 22,89%.
10
Extraído da Portaria SF nº 15/2010.
11
Extraído da Portaria SF nº 18/2009.
12
Valor original total do contrato.
13
Valor total pago a título de reajuste, de acordo com o Anexo 5 da manifestação da SIURB (tabela 05.2).
14
Valor total aditado do contrato, de acordo com o TA nº 007/114/SIURB/08/2011.
15
Valor total da execução contratual, de acordo com o Anexo 5 da manifestação da SIURB (tabela 05.2).
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reajuste superou o valor esperado em quase 179%, sugerindo prejuízo de pelo menos R$
689.700,54, pagos por ocasião dos aditamentos, em especial por causa das alterações decorrentes
dos acréscimos e supressões, e das dilações de prazos.
RECOMENDAÇÃO 05: Complementarmente à recomendação 04 deste trabalho, e em
atendimento ao princípio da economicidade e da gestão dos recursos públicos, recomenda-se que a
Unidade adote ferramentas de controle durante todo o período de contratação, desde a fase interna
de licitação até o final da execução contratual (utilizando, por exemplo, um checklist dos
documentos fundamentais à instrução do processo licitatório e à execução do contrato, incluindo o
Licenciamento Ambiental - quando cabível).
CONSTATAÇÃO 06 - Prejuízo ao erário em decorrência da inutilização dos projetos de
canalização.
Apesar da informação prestada pela Divisão de Obras de Águas Pluviais da SIURB, na folha de
informação nº 1.716 e 1.717 do Processo 2001-0.240.163-9, de que o projeto da VETEC
Engenharia S/C Ltda (Desenhos 259.029 a 259.036) fora elaborado em 1999, a informação contida
na folha de informação nº 10 do mesmo processo e os carimbos dos projetos remetem a elaboração
à Junho/1995.
Independente da data de efetiva elaboração, este projeto básico da VETEC Engenharia S/C Ltda,
apensado ao processo nas páginas 11 a 18, foi utilizado como base para o Edital de Concorrência nº
002/08/SIURB, do qual resultou o contrato ora analisado.
Tal projeto, na sua maior extensão – trecho entre a Estaca 0 e Estaca 68+5,00 – prevê a execução da
canalização do córrego em canal de concreto aberto com seção em “U”, variando entre 2,50 x 1,70
m e 2,00 x 1,70 m, além das devidas transições com os segmentos pré-existentes.
Durante trâmite de cumprimento de obrigações ambientais referentes a uma obra executada pela
Construtora OAS Ltda, nas proximidades do Rio Pinheiros (Complexo Viário Real Parque – duas
pontes estaiadas sobre o Rio Pinheiros), a então EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), em
conjunto com a SVMA e SIURB, tramitaram a contrapartida ambiental deste particular através da
contratação do projeto executivo de drenagem do Córrego Água Podre no trecho entre a unidade
CEU Butantã até a Av. Rio Pequeno, tendo por base o projeto básico da VETEC. Portanto, tal
projeto executivo foi contratado pela Construtora OAS Ltda junto a DRENATEC Engenharia Ltda
em 15/10/2007, com prazo de entrega até 17/02/2008.
Cabe destacar que as vias do projeto executivo elaborado pela DRENATEC não foram apensadas
ao Processo 2001-0.240.163-9, objeto desta auditoria.
De forma paralela à elaboração do projeto executivo pela DRENATEC, destaca-se que o Edital de
Concorrência nº 002/08/SIURB foi aberto em 07/03/2008.
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Após assinatura do Contrato e emissão de ordem de início à Rual Construções e Comércio Ltda, foi
constatada a ausência dos estudos ambientais e licenciamento/autorização ambiental, acarretando na
contratação de outros projetos, dentro do processo de execução das obras, a saber:
 O Projeto básico e executivo do Parque Linear Água Podre, tendo como contratante a empresa
Rual Construções e Comércio Ltda, e como contratada a empresa NK&F Arquitetos Associados;
e
 O Projeto de canalização, tendo como contratante a empresa Rual Construções e Comércio Ltda,
e como contratada a empresa TGPO Engenharia Ltda.
Ambas as contratações foram aditivadas ao Contrato nº 114/SIURB/08. Analisando o projeto de
canalização revisado, apensado ao Processo 2001-0.240.163-9 nas páginas 1663 a 1670, destaca-se
a alteração do traçado e do alargamento do canal em alguns trechos e, principalmente, a
substituição de método construtivo (canal em concreto substituído por gabiões e colchão reno).
Por todo o exposto, a equipe de auditoria entende que, pela ausência de licenciamento prévio, o
qual é considerado indícios de irregularidade grave, e por consequência, pelas revisões nos projetos
inicialmente elaborados, restaram evidenciados possíveis danos à Administração Pública no que
concerne à boa gestão e eficiência na utilização dos recursos públicos, bem como prejuízo ao erário
pelos valores pagos nos respectivos projetos, os quais, em alguns casos, não foram utilizados, e em
outros, foram apenas parcialmente executados.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
Em resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“Reitero o já informado no doc. 020254006, sendo que a conduta auditada, efetivamente obedeceuse aos critérios técnicos válidos para a época, conforme indicado no doc n. 020366817,
acrescentando que a não adoção da medida questionada importaria em sacrifício ao interesse
público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado porque o relatório da auditoria não
aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer conduta
dolosa ou culposa lesiva ao interesse público, conditio sine qua non para a caracterização de ato
irregular. O Relatório também é omisso no que tange efetiva satisfação do interesse público
decorrente da conclusão da obra”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
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Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Departamento de Obras 1 assim se manifestou: “O projeto executivo analisado e aprovado foi
elaborado conforme solicitações da SVMA, para adequação ao Parque Linear, a ser implantado na
região (anexos 6 e 13) e o revestimento do fundo do córrego foi solicitação da Sub Prefeitura de
Butantã, visando a melhora na manutenção e limpeza do córrego. Este projeto contempla também o
trecho da estaca 32+13,46 a estaca 68, desta forma, o orçamento da futura licitação já será
elaborado com projeto executivo aprovado, evitando possíveis revisões ou mudanças,
possibilitando sua implantação em menor tempo e com a devida economia.” (Grifo nosso)
Conforme apontado inicialmente pela equipe de auditoria, o projeto básico da VETEC Engenharia
S/C Ltda, utilizado para a licitação Concorrência nº 002/08/SIURB, prestou-se unicamente a esta
finalidade, dado que houve contratação de novos projetos, como o básico e executivo do Parque
Linear, e do projeto executivo da canalização do córrego, sendo inutilizado após a licitação.
Importante destacar a eventual inutilização dos projetos básico e executivo contratados pela Rual
Construções e Comércio Ltda, quando da licitação do trecho entre as estacas 32+13,46 e 68 (que foi
suprimido do contrato ora analisado), caso a canalização deste trecho tarde a acontecer, dado que
não há previsão para tal.
Para mais, cabe destacar o que informado pela SVMA quando questionada a respeito da
canalização do trecho suprimido:
Em atenção ao solicitado, cumpre informar que, conforme informação SVMA/CGPABI/DIPO
n° 015942651, a implantação está dividida em fases e que, especificamente no que tange ao trecho
04, a implantação do parque linear está sendo conduzida por SEHAB, SIURB e SABESP, vez que
há ocupações irregulares e necessidade de adequação de viário e infraestrutura urbana, contudo,
devemos ressaltar que, de parte desta SVMA, não há, em princípio, previsão para canalização do
córrego, uma vez que a implantação do parque linear objetiva a recomposição das margens e
a contenção de erosão pelo reflorestamento delas. (documento 017353940 do processo SEI
6067.2019/0003948-8)
Isto significa que, de acordo com a SVMA, a canalização do córrego estaria descartada porque a
implantação do Parque Linear abrangerá a recomposição das margens por reflorestamento,
indicando, também, inutilização do projeto executivo contratado pela Rual.
Assim, ratifica-se que além de danos à Administração Pública no que concerne à boa gestão e
eficiência na utilização dos recursos públicos houve prejuízo ao erário em decorrência da:
i. Inutilização do projeto elaborado pela OAS/DRENATEC, que foi desconsiderado no processo
em análise;
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ii. Utilização parcial do projeto da VETEC, que embora tenha sido utilizado para licitação, não foi
a base da execução da obra;
iii. Utilização parcial do projeto da Rual/TGPO Engenharia, que não foi totalmente executado, e
aparentemente não há planos para a execução do remanescente.
RECOMENDAÇÃO: Idem a Recomendação 04, conforme reescrito abaixo:
RECOMENDAÇÃO 04: Quando da intervenção no trecho compreendido entre as estacas
32+13,46 e 68+5,69 (ao longo da Rua Abílio Pereira de Almeida, entre o CEU Butantã e a Rua Dr.
Durval Ney Gonzales), que se apresenta necessária devido à situação vulnerável detectada no local,
recomenda-se que a SIURB esteja alinhada à SVMA e demais órgãos envolvidos, a fim de evitar
eventuais contratempos, alterações de projetos ou atrasos no início da realização das obras.
CONSTATAÇÃO 07 - Formalização intempestiva do Termo de Aditamento nº
007/114/SIURB/08/2011, vez que realizada após a execução das alterações objeto do referido
Termo, com antecipação de pagamento.
Conforme já mencionado anteriormente, o Termo de Aditamento nº 006/114/SIURB/08/2011,
assinado em 21/11/2011 fora formalizado para aditamento do prazo do contrato por mais 40 dias,
com conclusão da execução para 31/12/2011. Já o Termo de Aditamento nº
007/114/SIURB/08/2011, o qual apresenta um reforço do valor contratual, inclusão e aprovação de
preços extracontratuais e a exclusão de serviços, fora assinado em 26/12/2011 e publicado no
Diário Oficial da Cidade em 30/12/2011.
Desta forma, verifica-se que o aditamento de diversos serviços foi realizado em 26/12/2011, ou
seja, 6 (seis) dias antes do término do prazo de execução.
Conforme o Acórdão nº 554/2005 – Plenário do TCU, deve-se observar que as alterações
contratuais só podem ser realizadas mediante prévia autorização por meio de aditamento:
[...] o princípio de que a execução de itens do objeto do contrato em quantidade
superior a prevista no orçamento da licitação deve ser previamente autorizada
por meio de termo de aditamento contratual, o qual deverá atender aos
requisitos a seguir:
 ser antecedido de procedimento administrativo no qual fique adequadamente
consignada a motivação das alterações tidas por necessárias, que devem ser
embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, bem assim caracterizar
a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos
ensejadores das alterações;
 ter seu conteúdo resumido publicado, nos termos do art. 61, parágrafo único, da
Lei no 8.666/1993.” (Grifo nosso)
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Cabe destacar ainda que, conforme preconizado pelo TCU16:
[...] somente podem ser efetuados pagamentos de serviços após a comprovação
de sua efetiva entrega ou prestação por parte da contratada, tendo por base o
contrato, ajuste ou acordo respectivo.
Portanto, no caso de alteração nos serviços contratados, o pagamento pela
execução dos novos serviços somente pode ser efetuado após a realização do

aditivo contratual. Em caso contrário, será considerada antecipação de
pagamento”. (Grifo nosso)
Em pesquisa realizada no Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), foram identificadas as datas de
pagamento dos valores empenhados referentes à execução do contrato ora analisado, constantes da
tabela abaixo.
Tabela 06 - Datas de pagamento dos valores empenhados referentes à execução do Contrato nº
114/SIURB/08, de acordo com informações extraídas do SOF.
Data do
empenho

Nº empenho

26/05/2009

43008/2009

12/11/2009
19/03/2010
19/03/2010
08/07/2010

08/07/2010

Número da
Nota de
Liquidação
e
Pagamento
(NLP)
139.143
217.204

Órgão

Unidade

Valor pago
(R$)

Data da
emissão da
NLP

Data do
pagamento

22
22

10
10

21.977,25
3.650,08

29/07/2009
12/11/2009

05/08/2009
19/11/2009

219.387
219.397

22
22

10
10

6.229,56
4.963,54

16/11/2009
16/11/2009

24/11/2009
24/11/2009

89060/2009

219.374

22

10

570,49

16/11/2009

24/11/2009

27146/2010

219.402
183.752

22
22

10
10

1.136,37
164.517,90

16/11/2009
17/09/2010

24/11/2009
24/09/2010

27147/2010

183.869
183.877

22
22

10
10

109.701,05
25.115,50

17/09/2010
17/09/2010

24/09/2010
24/09/2010

78527/2010

183.891
183.901

22
22

10
10

37.665,55
191,92

17/09/2010
17/09/2010

24/09/2010
24/09/2010

231.211

22

10

119.205,28

16/11/2010

23/11/2010

274.170
183.764

22
22

10
10

124.714,61
2.795,58

30/12/2010
17/09/2010

02/02/2011
24/09/2010

231.216
274.130

22
22

10
10

32.270,06
20.822,55

16/11/2010
30/12/2010

23/11/2010
02/02/2011

78532/2010

01/10/2010

108121/2010

274.102

22

10

118.044,61

30/12/2010

02/02/2011

01/10/2010
29/10/2010

108127/2010
116011/2010

274.125
75.664

22
22

10
10

31.955,39
10.807,27

30/12/2010
26/04/2011

02/02/2011
03/05/2011

16

TCU – Tribunal de Contas da União. Obras Públicas. Recomendações básicas para a contratação e fiscalização de
obras de edificações públicas – 4. Ed. Brasília, 2014, p. 40.
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29/10/2010

28/02/2011

28/02/2011

18/04/2011

18/04/2011

09/09/2011

09/09/2011

16/11/2011

07/12/2011

116025/2010

18851/2011

18916/2011

34139/2011

34149/2011

91826/2011

91836/2011

115196/2011

119785/2011

75.727
76.191

22
22

10
10

73.201,96
36.024,23

26/04/2011
26/04/2011

03/05/2011
03/05/2011

274.109

22

10

125.266,48

30/12/2010

02/02/2011

75.683
75.717

22
22

10
10

2.925,63
9.752,11

26/04/2011
26/04/2011

03/05/2011
03/05/2011

75.856
274.132

22
22

10
10

19.816,50
46.850,29

26/04/2011
30/12/2010

03/05/2011
02/02/2011

76.149
94.846

22
22

10
10

197.768,70
157.365,17

26/01/2011
19/05/2011

03/05/2011
26/05/2011

116.134

22

10

100,32

16/06/2011

27/06/2011

75.916
94.857

22
22

10
10

53.537,96
42.600,32

26/04/2011
19/05/2011

03/05/2011
26/05/2011

123.389
116.120

22
22

10
10

67,53
131.412,56

27/06/2011
16/06/2011

04/07/2011
27/06/2011

116.177

22

10

47.624,04

16/06/2011

27/06/2011

123.372
150.916

22
22

10
10

275.189,54
261.128,28

27/06/2011
28/07/2011

04/07/2011
04/08/2011

116.107
116.147

22
22

10
10

12.892,30
35.601,85

16/06/2011
16/06/2011

27/06/2011
27/06/2011

123.425
150.924

22
22

10
10

74.429,03
70.690,03

27/06/2011
28/07/2011

04/07/2011
04/08/2011

185.630

98

22

47.577,60

12/09/2011

19/09/2011

225.517
235.660

98
98

22
22

331.230,29
52.549,47

25/10/2011
08/11/2011

03/11/2011
17/11/2011

250.817
185.633

98
98

22
22

297.340,41
14.018,88

24/11/2011
12/09/2011

01/12/2011
19/09/2011

225.542

98

22

125.805,30

25/10/2011

03/11/2011

251.369
251.360

98
98

22
22

130.294,34
164.573,84

25/11/2011
25/11/2011

02/12/2011
02/12/2011

261.382
1.680

98
98

22
22

80.534,26
2.505,08

07/12/2011
24/01/2012

14/12/2011
01/02/2012

16.662
277.836

98
98

22
22

712.714,70
26.399,61

31/01/2012
20/12/2011

08/02/2012
28/12/2011

277.829

98

22

21.123,92

20/12/2011

28/12/2011

1.816
16.668

98
98

22
22

821,18
233.632,15

24/01/2012
31/01/2012

01/02/2012
08/02/2012

VALOR TOTAL PAGO

4.751.700,42

Fonte: Equipe de Auditoria da CGM, 2019 (com base no Sistema de Orçamento e Finanças).

Conforme evidenciado na tabela acima e nas datas dos termos aditivos retro indicados, verifica-se
que foram emitidas Notas de Liquidação e Pagamento (NLP) anteriores à efetiva formalização do
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Termo de Aditamento nº 007/114/SIURB/08/2011, no montante de R$ 3.802.027,31, que representa
80,01% do total pago ao fornecedor. Logo, infere-se que, até a data de assinatura do termo aditivo
(26/12/2011), já havia sido executado, pelo menos, 80,01% do serviço contratado.
Consequentemente, ainda de acordo com a tabela acima, destaque-se que o valor referente à
emissão das NLPs à empresa Rual, após a assinatura do referido Termo, soma a quantia de R$
949.673,11, correspondente a 19,99% do total pago.
Assim, resta inferido que a execução dos serviços aditados ocorreu anteriormente à assinatura do
termo aditivo, visto que o prazo de 6 dias, entre 26/12/2011 e 31/12/2011, é inexequível para as
obras e serviços acrescidos ao instrumento contratual. Outrossim, subsiste evidenciado que a maior
parte do pagamento referente à execução dos serviços aditados e do reajuste de preços aplicado
tenha ocorrido anteriormente à formalização do supracitado Termo.
Por fim, cabe destacar que, especificamente para os casos de obras de engenharia, o TCU se
posicionou através do Acórdão Nº 1685/2009 – Plenário que:
[...] Alterações dos projetos de engenharia, sem a necessária aprovação do órgão
concedente, podem inviabilizar a tarefa de controle e fiscalização, uma vez que
se passa a não dispor de parâmetros adequados para aferir a correta e regular
execução física e financeira das obras, configurando irregularidade passível de
aplicação de multa.” (Grifo nosso)

Desta forma, por todo o exposto anteriormente, a presente equipe de auditoria entende que houve a
intempestividade na formalização do Termo de Aditamento nº 007/114/SIURB/08/2011, ferindo o
princípio da legalidade e incorrendo em prováveis antecipações de pagamentos, bem como em
eventuais fragilidades na fiscalização do contrato.
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE
Em resposta, a SIURB enviou três documentos: SEI 020254006 e anexos, “Resposta ao Relatório
OS 029/2019 – Controladoria Geral do Município”, do Departamento de Obras 1; SEI 020366817,
da Assessoria Técnica e Jurídica; e SEI 021346895, também da Assessoria Técnica e Jurídica. A
íntegra desses documentos encontra-se no Anexo II deste trabalho. Apenas o SEI 021346895
apresenta, em separado, a manifestação da unidade por constatação, tendo a AJ informado que:
“A conduta questionada é caracterizada como irregularidade formal, decorrente de acúmulo de
serviço na unidade responsável por conduzir os procedimentos relativos ao ato, sem potencial lesivo
ao erário”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
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Assessoria Técnica e Jurídica assim se manifestou: “Prejudicado porque o relatório da auditoria não
aponta efetivo prejuízo ao erário, indícios de má-fé, bem como, não individualiza qualquer conduta
dolosa ou culposa lesiva ao interesse público”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em manifestação, o departamento técnico informou que “quanto à intempestividade do Termo
Aditivo 007/114/SIURB/08/2011, a nossa informação inicial, solicitando a prorrogação de prazo, a
inclusão de preço, o aditivo de valor contratual e a exclusão de trecho da obra, é de
21/10/2011. A princípio, somente o aditivo de prazo de 40 dias foi aprovado e o termo aditivo nº
006/114/SIURB/08/2011 foi lavrado em 21/11/2011. O restante das solicitações foi aprovado
posteriormente e o termo aditivo nº 007/114/SIURB/08/2011 foi lavrado em 26/12/2011.
Durante este período esta Divisão manteve as obras, objeto do contrato 114/SIURB/2008, em
andamento, para não prejudicar os trabalhos e atendendo ao prazo contratual, já exíguo,
aguardando a formalização das mudanças. Opção outra, novamente, seria interromper a
execução das obras, causando novo adiamento em sua conclusão e entrega à população. Os serviços
executados assim como o serviço de elaboração do projeto do parque linear, foram apropriados,
através de medição, no mês de dezembro de 2011 (anexo 11), mês da assinatura do Termo Aditivo,
e a medição foi encaminhada formalmente no mês de janeiro de 2012, acontecendo o pagamento no
mês de fevereiro do mesmo ano.” (Grifo nosso)
Quando da obtenção do licenciamento ambiental e da elaboração e aprovação do projeto executivo,
com consequente início das obras, ainda em Junho/2010, já eram sabidas as alterações necessárias
à execução pactuada. Todavia, conforme apontamento inicial desta equipe, a formalização das
alterações contratuais só foi concretizada em Dezembro/2011, 06 dias antes do término da
execução do contrato.
Isto significa que as alterações contratuais avençadas após a assinatura do contrato, referentes ao
objeto e aos valores contratuais, só foram formalmente aditadas 06 dias antes do final da vigência
do contrato. Assim, infere-se que a Contratada estava recebendo por serviços executados que não
faziam parte da planilha orçamentária do contrato, bem como estava deixando de executar diversos
itens inicialmente previstos.
É o que dispõem os acórdãos do TCU a respeito:
Acórdão 2565/2007-Primeira Câmara
[...] A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações
excepcionais, devidamente justificadas pela Administração, ocasião em que deve
ficar demonstrada a existência de interesse público, obedecidos os critérios e
exceções expressamente previstos pela legislação que rege a matéria, quais sejam,
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existência de previsão no edital de licitação ou nos instrumentos formais de
adjudicação direta e as indispensáveis cautelas e garantias. (Grifo nosso)
Acórdão 1801/2008-Plenário
[...] Não se deve autorizar a execução de serviços adicionais antes da
formalização do respectivo aditivo contratual. (Grifo nosso)
Acórdão 400/2010-Plenário
[...] Os extratos de contratos administrativos e de seus aditivos devem ser
publicados tempestivamente no Diário Oficial da União e em órgão de imprensa
oficial eleito pelo município, vez que tal procedimento é condição indispensável
para sua eficácia. (Grifo nosso)
Acórdão 1793/2011-Plenário
[...] Aditivos contratuais firmados em prazo exíguo constituem indício de falta
de planejamento.
9.2.2.2. a executarem adequadamente o processo de planejamento de suas
contratações a fim de bem estimarem os quantitativos de bens e serviços a serem
contratados, evitando a necessidade de firmar aditivos com acréscimo de valor
em prazo exíguo, baseado no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; (Grifo nosso)
Acórdão 2590/2012-Plenário
[...] A alteração em contrato sem que seja precedida de termo aditivo é ilegal.
(Grifo nosso)

Interessante citar ainda o abarcado no Acórdão TCU nº 2348/2011, em que mencionado o caso de
contratação verbal, situação esta restringida no parágrafo único do art. 101 Lei Federal 8.666/1993:
Acórdão 2348/2011-Plenário
[...] O pagamento por serviços não contemplados no contrato originário, sem a
elaboração do necessário aditamento contratual, caracteriza contratação
verbal.
[...] 3.1.2 - Situação encontrada:
Identificou-se que os boletins de medição referentes ao contrato n. 012/2009
contemplaram serviços não previstos no contrato, serviços executados sem
projeto executivo aprovado e serviços executados com qualidade deficiente, em
desacordo com os arts. 66 e 67, § 1º da Lei 8.666/1993.
Foi verificado que os quatro boletins de medição, cujo valor total acumulado é de
R$ 188.711,18, incluíram itens (no valor total de R$ 115.822,70) não previstos no
contrato n. 012/2009. Destaca-se que os boletins já foram atestados pelo fiscal da
obra e que não foi verificada no processo qualquer autorização da fiscalização para
a execução desses itens em destaque. Esses serviços foram incluídos nas duas
medições por meio de um instrumento denominado RE-RA, que seria uma reratificação do contrato executada diretamente no boletim de medição, sem que
fosse devidamente formalizado por um termo aditivo. Com isso, são incluídos
itens novos com valores que não passaram pelo processo competitivo da
licitação, além de aumento nos quantitativos de serviços contratados.
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Jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, em consonância com o parágrafo
único do art. 60 da Lei 8.666/1993, é de que quaisquer acréscimos ou supressões
no objeto, prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas
em lei que possam ser caracterizadas como alterações de contrato, devem,
obrigatoriamente, ser formalizadas por meio de um termo de aditamento ao
contrato (Decisão 965/2002, Acórdão 1489/2004, Acórdão 195/2005, todos do
Plenário). (Grifo nosso)

A situação apresentada no Acórdão 2348/2011 acima se assemelha à encontrada no processo ora
analisado: as medições foram atestadas, e os pagamentos realizados, sobre serviços não previstos no
contrato firmado, porque não devidamente aditado, ausentes as autorizações necessárias. Logo, não
se trata de mera irregularidade formal.
Portanto, esta equipe mantém o apontamento inicial, constatando intempestividade na formalização
do Termo de Aditamento nº 007/114/SIURB/08/2011, ferindo o princípio da legalidade, incorrendo
em antecipações de pagamentos e sugerindo acordo verbal.
RECOMENDAÇÃO 06: Sempre que houver a necessidade de aditamento do contrato, a SIURB
deve formalizar tempestivamente o Termo de Aditamento, antes mesmo do início da execução do
objeto aditado, em cumprimento aos dispositivos legais, e de modo a evitar eventuais
responsabilizações funcionais.
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020.
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