nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº recomendação*
Texto*
Categoria*
Fundamentos*

Manifestação da Unidade**

Tipo **

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0024102-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)
029/2019 - Recomendação 001 de 006
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.
Aperfeiçoamento de Controles Internos
CONSTATAÇÃO 01. Prejuízo à legalidade quando do aditamento contratual, com acréscimos
superiores ao limite permitido no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Proposta de alteração da recomendação.
A SIURB efetivamente obedeceu-se aos critérios técnicos válidos para a época, bem como aos
precedentes do TCMSP.
Considerando o princípio da segurança jurídica, o Acórdão 749/2010 – TCU determinou sua
aplicação ao DNIT e em futuras contratações.
Ocorre que a adoção das orientações do TCU surgiu para a Admnistração Municipal a partir de
2014, após a Prefeitura firmar acordo com a União para receber repasses para as obras do PAC
– Programa de Aceleração do Crescimento.

Ação**
Portanto, no caso concreto não se aplica tal entendimento, uma vez que o Contrato
114/SIURB/2008 foi assinado em 14/08/2008, uma vez que o mesmo é anteior ao Acórdão.
Cabe registrar, que atualmente já é prática da SIURB a aplicação do Acórdão TCU 749/2010
em todos os aditamentos realizados, nos contratos formalizados após a ciência da
Adminstração do acordão. Assim, a Área Técnica demandamte instrui os processos de
aditamento informando o percentual de acréscimo e redução, sem compensação, para avaliação
da Assessoria Jurídica na emissão de seus pareceres.
Nova orientação reafirmando a diretriz será emitida as áreas responsáveis.
Responsável **

Gestor e Fiscais do Contrato, Assessoria Juridica da SIURB e Área de Contratos

Prazo ***

3 semanas
A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios de que a nova orientação (aplicação
do limite individual de 25% para acréscimos e supressões aos objetos contratuais, sem
compensações) foi enviada às áreas responsáveis.

Evidências****

Apesar da Unidade classificar o tipo da recomendação como "proposta de alteração da
recomendação", o texto apresentado no campo "ação" indica que ela adotará a recomendação
sugerida pela equipe.
Considerando 3 semanas a partir da data de encaminhamento deste Anexo, o prazo para
atendimento da recomendação será 15 de abril de 2020.
* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº recomendação*

029/2019 - Recomendação 002 de 006

Texto*

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.

Categoria*

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 02. Contratação de obra com ausência do necessário licenciamento e/ou
autorização ambiental, em desacordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997; art. 7º, §2º da Lei
Federal 8.666/1993; e decisões proferidas pelo TCU a respeito.

Tipo **

Manifestação da Unidade**

6067.2019/0024102-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

Ação **

Responsável **
Prazo ***

Proposta de alteração da recomendação.

Em conformidade com o preceito legal, a licitação foi realizada com base em projeto básico.
No desenvolvimento do contrato foram realizadas as devidas adequações nos projetos básicos, em
conformidades com as exigências as áreas envolvidas e o respectivo aperfeiçoamento das soluções a
serem adotadas.
Logo, não houve desatendimento a Resolução CONAMA 237/97 e Lei 8.666/93.
A atual Administração reforçou que as novas contratações sejam feitas após a elaboração dos
respectivos projetos básicos e devidos licenciamentos ambientais, conforme dispositivos legais.
Nova orientação será emitida as áreas responsáveis.

Área de Licitações - SIURB/G2
3 semanas
A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios de que a orientação (licitações sejam feitas
após a elaboração do projeto básico, estudos dos impactos ambientais e da obtenção do licenciamento
ambiental prévio) foi enviada às áreas responsáveis.

Evidências****

Apesar da Unidade classificar o tipo da recomendação como "proposta de alteração da
recomendação", o texto apresentado no campo "ação" indica que ela adotará a recomendação sugerida
pela equipe.
Considerando 3 semanas a partir da data de encaminhamento deste Anexo, o prazo para atendimento
da recomendação será 15 de abril de 2020.
* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

6067.2019/0024102-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

OS/ Nº recomendação*

029/2019 - Recomendação 003 de 006

Texto*

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.

Categoria*

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 03. 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.

Manifestação da Unidade**

Tipo **

Ação **

Proposta de alteração da recomendação.
Uma vez que o processo de licenciamento ambiental depende de outros órgãos e agentes fora da
gestão da SIURB, os prazos para obtenção do respectivo licenciamento não são pré determinados.
Assim, a adequação do prazo pode ser necessária em função do processo de licienciamento e das
análise dos agentes externos.
Para realização do respectivo licenciamento ambiental de Empreendimentos, são necessários o
desenvolvimento de elementos técnicos mínimos para direcionair a avaliação e mensuração dos
impactos ambientais e as respectivas medidas mitigadoras. Assim, faz-se necessária e imprenídivel
que o processo de licenciamento ocorra em paralelo/ em conjunto ao desenvolvimento dos projetos
básicos e executivos. Tal condição pode ser constatada no Resolução CONAMA 237/19997, Art. 10 O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos
documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento
correspondente à licença a ser requerida;
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos,
projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, projetos
e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
Portanto, a documentação necessária relativa ao processo de licenciamento deverá constar da
instrução para licitação / contratação das Obras e serviços de implantação do Empreendimento.
Esta orientação será emitida as áreas responsáveis.

Responsável **
Prazo ***

Áreas Técnicas de Projeto e Obras - PROJ e OBRAS
3 semanas
A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios de que a orientação (a documentação
necessária relativa ao processo de licenciamento deverá constar da instrução para licitação /
contratação das Obras e serviços de implantação do Empreendimento) foi enviada às áreas
responsáveis.

Evidências****

Apesar da Unidade classificar o tipo da recomendação como "proposta de alteração da
recomendação", o texto apresentado no campo "ação" indica que ela adotará a recomendação sugerida
pela equipe.
Considerando 3 semanas a partir da data de encaminhamento deste Anexo, o prazo para atendimento
da recomendação será 15 de abril de 2020.

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

6067.2019/0024102-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

OS/ Nº recomendação*

029/2019 - Recomendação 004 de 006

Texto*

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.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 04 e CONSTATAÇÃO 06. Alteração significativa no objeto inicialmente
previsto com inadequada 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. Prejuízo ao erário em decorrência da inutilização e utilização parcial dos projetos de
canalização.

Manifestação da Unidade**

Tipo **

Ação **

Concordância com recomendação.
Realização de inspeção no trecho, entre a estacas 32+13,46 e 68+5,69 para aliação da
vulnerabilidade do local e existencia de riscos a estabalidade dos taludes e do viário local.
Caso seja constatado riscos, a Área de Projetos (PROJ) deverão adotar as providências para
subsidiar a contratação das obras remanescentes, o que dependerá da disponibildiade de recrusos
para tal execução.

Responsável **

Áreas Técnicas de Projeto - PROJ

Prazo ***

Em função da condição de Crise do CONVIDE-19, solcitamos até 180 dias para a realização de
Vistoria Técnica para definição das próximas ações.
A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios da realização da vistoria técnica e
eventuais providências que serão adotadas para subsidiar a realização das obras.

Evidências****
Considerando 180 dias a partir da data de encaminhamento deste Anexo, o prazo para atendimento
da recomendação será 21 de setembro de 2020.

* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0024102-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

OS/ Nº recomendação*

029/2019 - Recomendação 005 de 006

Texto*

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).

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 05. Prejuízo ao erário em decorrência dos reajustes de preços: devido à delonga
do início das obras, decorrente da ausência da licença ambiental e da elaboração do projeto
executivo, o montante pago a título de 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.

Manifestação da Unidade**

nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

Tipo **

Proposta de alteração da recomendação.

Ação **

Desde o início da contratação, estava prevista, previamente ao início da execução das obras, a
realização dos procedimentos de autorizações ambientais e a realização dos projetos executivos.
Assim, os prazos de órgãos externos não são geridos pela SIURB, o que inviabiliza o domínio
previamente destes prazos.
Entendemos que todas as ações necessárias foram tomadas, dentro da legislação vigente, de forma a
viabilizar a execução do objeto contratado, conforme escopo definido previamente.
Para evolução dos sistemas de controle, será desenvovido Check-list para apoiar na instrução e
tramitação dos processos.

Responsável **
Prazo ***

Áreas Técnicas de Projeto e Obras (PROJ e OBRAS), Área Jurídica e de Licitações e Contratos
4 semanas
A Unidade deverá apresentar o check list elaborado para apoiar a instrução e a tramitação dos
processos.

Evidências****

Apesar da Unidade classificar o tipo da recomendação como "proposta de alteração da
recomendação", o texto apresentado no campo "ação" indica que ela adotará a recomendação
sugerida pela equipe.
Considerando 4 semanas a partir da data de encaminhamento deste Anexo, o prazo para
atendimento da recomendação será 22 de abril de 2020.

* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0024102-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)

OS/ Nº recomendação*

029/2019 - Recomendação 006 de 006

Texto*

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.

Categoria*

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Fundamentos*

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.

Manifestação da
Unidade**

nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

Tipo **
Ação **
Responsável **
Prazo ***

Concordância com recomendação.
Orientação formal será emitida as áreas responsáveis.
Áreas Técnicas de Projeto e Obras - PROJ e OBRAS
3 semanas
A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios de que a orientação (o termo de
aditamento deverá ser formalizado tempestivamente antes mesmo do início da execução do objeto
aditado) foi enviada às áreas responsáveis.

Evidências****
Considerando 3 semanas a partir da data de encaminhamento deste Anexo, o prazo para
atendimento da recomendação será 15 de abril de 2020.

* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

