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RELATÓRIO DE AUDITORIA
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Unidade Auditada:
Período de Realização:

nº 046/2018/CGM
Secretaria Municipal das Subprefeituras
21/05/2018 a 20/08/2018

SUMÁRIO EXECUTIVO
Sr. Coordenador,
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço no
46/2018/CGM/AUDI, realizada no Departamento de Iluminação Pública (Ilume), pertencente a
Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), com o objetivo de examinar a regularidade da
execução contratual do Contrato nº 66/SES/2011, firmado originalmente entre a Secretaria
Municipal de Serviços e o Consórcio SP-Luz, formado pelas empresas FM Rodrigues e Alumini.
Para subsidiar o trabalho foram analisados os 26 volumes do Processo Administrativo nº 20110.186.053-3, processo referente à Licitação e Execução Contratual. Adicionalmente, de modo
complementar, o escopo foi ampliado ao período de medições contratuais referentes às instalações
de luminárias LEDs, realizadas no período de Outubro de 2015 à Outubro de 2016.
Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados, apresentados de forma resumida
abaixo:
CONSTATAÇÃO 001: Utilização de percentual diverso do preconizado na legislação para
BDI de Materiais devido à inclusão de ISS – Imposto sobre Serviços, resultando em
pagamentos indevidos de ao menos R$ 33.517.584,46.
Analisando-se a composição do BDI praticado no Contrato 66/2011, constatou-se a aplicação
indevida de valores referentes à incidência do Imposto sobre Serviços, acarretando em
superestimação de preço.
CONSTATAÇÃO 004: Fuga do objeto do Contrato nº 066/SES/11 ao se incluir, aos serviços
contratados, mediante Termo de Aditamento nº 06, a instalação de Projetor Cênico.
A inclusão contratual de serviços de instalação de projetor cênico, realizada pelo Termo de
Aditamento n° 06, acabou por adicionar item estranho ao objeto original, contrariando a Lei
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8.666/93.
CONSTATAÇÃO 006: Prática de “jogo de planilhas”, o que resultou em aumento contratual
nos valores referentes à manutenção corretiva na ordem de R$ 15.518.679,74 e valores
executados em serviço de manutenção R$ 22.957.082,88 acima do previsto em contrato.
Analisando-se os preços unitários dos diferentes serviços licitados, percebe-se uma distorção nos
preços apresentados pelo consórcio vencedor, de forma que os valores propostos pelos serviços de
manutenção eram relevantemente maiores. No entanto, o preço global inicialmente apresentado
durante o certame aparentava, disfarçadamente, estar dentro dos limites referenciais porque o
quantitativo estipulado para os serviços de manutenção estava subavaliado. Ocorre que, após o
início da execução dos serviços, quando se aumentou bruscamente a execução de manutenção, os
preços praticados pelo Consórcio SP-LUZ mostraram-se bem superiores ao previsto.
CONSTATAÇÃO 013: Diferenças injustificadas entre os preços cobrados pelos mesmos
materiais com base apenas nos tipos de serviços, sugerindo sobrepreço (comparação entre os
preços pagos e os praticados).
Verificou-se que o preço cobrado por mesmos materiais foi relevantemente diferente para cada tipo
de serviço realizado pelo Consórcio, o que revela a existência de sobrepreço, principalmente para os
valores presentes nos serviços de manutenção, corroborando com o apontamento de “jogo de
planilhas”.
CONSTATAÇÃO 017: Inexistência de redução dos custos dos serviços de manutenção e
corretivos após a instalação das lâmpadas de LED.
De acordo com o estudo realizado pelo Consórcio Enerconsult-CRA, os custos e preços para a
manutenção de rotina de sistemas de iluminação com lâmpadas VAPOR-SÓDIO são superiores aos
de sistemas com lâmpadas LED. Portanto, deveria existir uma redução dos preços de manutenção
em, aproximadamente, 23,2% (preço unitário de R$12,28/mês para R$9,43/mês). Entretanto, o
Consórcio contratado não concordou com os preços apresentados e o Contrato foi mantido da
mesma forma que contratado em 2011. A falta de redução do preço contradiz um dos motivos
alegados pelo próprio ILUME para a implantação de LED no parque de iluminação pública de São
Paulo, que foi justamente a maior durabilidade desse tipo de luminária e a menor necessidade de
manutenção.

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito nos anexos deste relatório, a
saber:
Anexo I – Descritivo;
Anexo II – Parte Introdutória da Manifestação da Unidade Auditada
Anexo III – Escopo e Metodologia;
Informada sobre as fragilidades encontradas, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB)
se manifestou por meio do Processo SEI nº 6067.2018/0012806-3, conforme Encaminhamento nº
012492200, elaborado com a colaboração do próprio Departamento de Iluminação Pública –
ILUME, pertencente à estrutura da SMSUB, sendo que as respostas seguem copiadas na íntegra
após cada constatação sob o título Manifestação da Unidade, Plano de Providências e Prazo de
Implementação, seguidas da Análise da Equipe de Auditoria e das respectivas Recomendações.
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Recomenda-se o encaminhamento deste relatório para a Corregedoria Geral do Município, visando
à adoção das providências cabíveis para definição de eventuais responsabilidades administrativas,
disciplinares, civis e político-administrativas, diante das irregularidades constatadas, bem como ao
Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2019.
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ANEXO I– DESCRITIVO

1.
Utilização de percentual diverso do preconizado na legislação para BDI de Materiais
devido à inclusão de ISS – Imposto sobre Serviços, resultando em pagamentos indevidos de ao
menos R$ 33.517.584,46.
Primeiramente, constatou-se que os preços praticados pelo consórcio de empresas são equivalentes
aos preços pesquisados pela ILUME durante a etapa prévia à Licitação que deu origem ao Contrato
nº 66/SES/2011, de modo que o BDI foi avaliado de forma separada dos preços unitários.
Cumpre explicar o que é o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, sua função e como é composto.
O BDI possui o objetivo de custear parcelas que não são necessariamente serviços, mas que
ocorrem e precisam estar previstas no orçamento. Desse modo, são consideradas na sua composição
as despesas da administração central, a qual é rateada pelos contratos da empresa, impostos,
garantias, seguros, tributos e o lucro.
No caso do Contrato sob análise, a composição para BDI inicialmente utilizada pela Administração,
a qual, na época, não diferenciava BDI para material e para serviço, bem como não quantificava a
Administração Local nos custos diretos, era:

Imagem 01: BDI de Referência do ILUME
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Já o BDI fornecido pelo consórcio vencedor do Certame, no qual houve apenas uma redução no
item Almoxarifado Local e Transporte foi:

Imagem 02: BDI utilizado pelo Consórcio SP-Luz

Adicionalmente, de acordo com a Lei Municipal nº 13.701/2004, a qual define a incidência do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS no âmbito da PMSP, no seu Capitulo 01, art.
7º, afirma que não há incidência de ISS sobre fornecimento de mercadorias produzidas fora do local
de prestação de serviços:
“7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).” (Grifo nosso)

Corroborando com o tema, o Tribunal de Contas da União - TCU têm se manifestado, desde 2008,
sobre a não incidência do ISS sobre o fornecimento de materiais não produzidos no local de
prestação, por meio, por exemplo, dos seguintes acórdãos:
“Acórdão 1851/2009-Plenário | Relator: Raimundo Carreiro: O ISS deve ser excluído da composição da
taxa de BDI sobre o fornecimento de equipamentos, ante a ausência de fato gerador para a incidência
daquele tributo.
Acórdão 1988/2008-Plenário | Relator: Raimundo Carreiro: Na aquisição de equipamentos
hidromecânicos, eletromecânicos, elétricos e hidráulicos, a Administração deve promover as pertinentes
adaptações nas planilhas de composição de preços unitários de contrato, de modo a expurgar do BDI o
percentual relativo ao ISS.”

E por fim, exauriu a Súmula TCU nº 253/2010, finalizando a abordagem do tema:
“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da
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legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem
percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e
Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.”

Complementarmente, em 2013, por meio do Acórdão nº 2622/13, o TCU definiu novos valores
máximos, mínimos e medianos para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em contratos
públicos. No caso, elenca-se a Tabela de BDI diferenciado para fornecimento de equipamentos e
materiais:

Imagem 03: Faixa de BDI para Fornecimento de materiais e equipamentos adotada no Governo Federal conforme
Acórdão TCU.

Sendo assim, uma vez que o gasto com materiais foi maior que 50% dos valores gastos durante a
execução do Contrato nº 66/SES/2011, demonstrava-se necessária a elaboração de composição de
BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos.
Sabe-se que os materiais possuem a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), mas, conforme observado no caso concreto abaixo elencado, em geral os valores
já se encontram embutidos no custo dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, ou seja, no
preço do material informado pela empresa já está incluso o custo do ICMS.
Para ilustrar o caso concreto supracitado, elencam-se algumas das notas fiscais emitidas pelo
Consórcio SP-Luz que comprovam só ter ele incorrido em despesas pela incidência do ISS sobre a
parte da mão de obra, apesar da PMSP ter pagado pelo imposto para todo o Contrato (serviço e
material):
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Imagem 04: Nota Fiscal demonstrando que o ISS, corretamente, incidiu apenas sobre a parcela do serviço.

Cumpre esclarecer que, não obstante a jurisprudência do TCU indicar que, nos casos como o
abordado acima, a redução deva incluir, além do ISS, os custos referentes à Administração Central e
Lucro, o exame presente neste achado focou, especificamente, no impacto do ISS junto ao BDI
praticado na contratação em tela.
Com relação ao entendimento da Egrégia Corte de Contas Federal, conforme já demonstrado, temse que vem sendo adotado desde 2007, consoante excerto a seguir, relativo a relatório que
antecedeu o Acórdão TCU nº 325/2007 - Plenário:
“Quanto à Administração Central e ao Lucro, nesta situação, entende-se que seus percentuais devem ser
inferiores em relação aos estabelecidos para a execução da obra, tendo em vista que a natureza desta
operação tem complexidade menor, exigindo menos esforço e tecnologia para sua realização do que os
demais serviços prestados.”

Isso posto, resta claro que a Administração deveria ter agido na busca de eventual redução da taxa
de BDI para fornecimento de materiais e equipamentos e, consequentemente, não ter realizado
pagamento de valores não incidentes, pois a prática configura, se comprovada, enriquecimento
irregular por parte da empresa/consórcio favorecido.
Em continuidade ao achado inicial, apesar da boa prática não ter sido adotada no Contrato sob
análise, observou-se que a adoção diferenciada de BDI para Serviço e Material é prática da
Administração Municipal há alguns anos. Por exemplo, elenca-se a composições de BDI utilizadas
pela SIURB – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras na contratação das Obras do
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Córrego Paciência, assinada em 22 de Outubro de 2015, a qual já foi objeto de auditoria desta
Controladoria, que ilustra o demonstrado:

Imagem 05: Exemplo de BDI diferenciado – 15% - Utilizado na Contratação das Obras do Córrego Paciência

Dessa forma, elenca-se a composição de como seria o BDI diferenciado para materiais,
recomendado aos itens sem incidência de ISS:
BDI
Item

Total

Despesas Indiretas (X)

15,09%

Lucro (Y)

8,00%

Despesas Fiscais (T)

3,65%

Componentes
Administração Central
Administração Local
Almoxarife Local e Transporte
PIS
COFINS
ISS

Sub-total
2,31%
5,00%
7,78%
3,00%
0,65%

BDI = ( (1 + X) . (1 + Y) / (1 - T) ) - 1
X=

15,09%

Y=
T=

8,00%
3,65%

BDI diferenciado =

29,01%

Tabela 01: Cálculo do BDI diferenciado, sem incidência do ISS.

Abaixo, realizou-se cálculo dos valores de ISS pagos indevidamente para materiais, visto que foi
utilizada a alíquota de 5% (a título de ISS) para compor o cálculo do BDI, resultando nos seguintes
resultados:
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PAGAMENTOS EFETUADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EMPRESA

EXERCÍCIOS

VALOR BRUTO

INSS

IRRF

ISS

VALOR
LÍQUIDO

OUTROS

2011 (*)

6.234.371,26

409.059,46

0,00

0,00

0,00

5.825.311,80

2012

71.332.446,45

4.384.479,18

0,00

0,00

1.563.807,90

65.384.159,37

2013

95.090.175,76

5.644.390,80

0,00

0,00

265.871,34

89.179.913,62

2014

115.799.589,51

4.425.526,21

0,00

0,00

2.750,00

111.371.313,30

2015 a 2018

262.501.425,39

5.155.182,99

0,00

0,00

9.741.102,06

247.605.140,34

550.958.008,37

20.018.638,64

0,00

0,00

11.573.531,30

519.365.838,43

2011 (*)

6.234.371,26

409.059,46

0,00

185.936,12

0,00

5.639.375,68

2012

71.332.446,45

4.405.750,73

0,00

2.002.613,96

1.563.807,89

63.360.273,87

2013

95.090.175,65

5.644.390,80

0,00

2.565.632,16

265.871,34

86.614.281,35

2014

115.799.589,52

4.536.081,37

0,00

632.352,72

2.750,00

110.628.405,43

2015 a 2018

454.316.626,35

8.824.364,74

12.830,25

0,00

92.400,00

445.387.031,36

742.773.209,23

23.819.647,10

12.830,25

5.386.534,96

1.924.829,23

711.629.367,69

ALUMINI

Total

FM
RODRIGU
ES

Total

(*) Valor considerado a partir da 1ª medição do CT 66/SES/2011

Tabela 02:Valores Pagos às Empresas do Consórcio, de 2011 (primeira medição) até 2018, em decorrência da
prestação de serviços relacionados à Iluminação Pública.

Conforme tabela supra, o valor total pago às empresas foi de R$ 1.293.731.217,60.
Considerando que o BDI corrigido, reduzindo-se o ISS, seria 29,01% e que o BDI praticado no
Contrato foi de 36,06%, encontra-se diferença entre os valores pagos por meio das seguintes
fórmulas:
(I)
(II)
(III)

Sabendo-se que Valor Pago = Custos Diretos Totais x (1 + BDI praticado)
Encontra-se, então, que Custos Diretos Totais = Valor Pago / (1 + BDI praticado)
Assim, Custos Diretos Totais = R$ 1.293.731.217,60 / (1 + 0,3606) = R$
950.853.459,94

Considerando que os gastos com materiais foram, ao menos, 50% dos Custos Diretos Totais do
Contrato, conforme critério adotado pela ILUME nas medições do Contrato Emergencial:
(IV)
(V)

Custos Diretos com material = CDm = R$ 950.853.459,94 * 0,50 = R$ 475.426.729,97
Valor Pago com material = CDm x 1,3606 = R$ 646.865.608,80

Agora, calcula-se qual seria o valor total gasto com materiais, com o BDI de 29,01%:
(VI)

Valor = CDm x (1+ BDIc) = R$ 475.426.729,97 x 1,2901 = R$ 613.348.024,34

Por fim, calcularam-se os valores pagos indevidamente como ISS, apesar da não incidência do
Tributo:
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(VII) ISS pago indevidamente = (CDm x 1,3606) – (CDm x 1,2901) = CDm x ( 1,3606 –
1,2901) = R$ R$ 475.426.729,97 x 0,0705 = R$ 33.517.584,46
Portanto, apesar da SIURB, TCU e outros órgãos adotarem BDIs diferenciados para fornecimento
de materiais e prestação de serviços há alguns anos e o Contrato nº 66/SES/11 ter seu término
definitivo (se considerado que o contrato emergencial manteve o mesmo consórcio e condições
gerais) apenas em abril de 2018, foi possível observar a adoção de critério diverso ao preconizado,
sugerindo falha e, considerando que foram gastos pelo menos R$ 646.865.608,80 com materiais
entre os anos 2011 e 2018, a possibilidade de pagamentos indevidos de ao menos R$ 33.517.584,46.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“A questão aqui mencionada, como já explicitado na Introdução, envolve edital e seus anexos
aprovados pela E. Corte de Contas.
Assim, inicialmente cabe destacar que as questões relativas ao BDI de materiais, já foi objeto de
análise quando da liberação da concorrência que originou a contratação. Importante lembrarmos
que a natureza do Contrato Administrativo, possui riscos inerentes ao seu objeto e vigência, tais
como a variação das taxas cambial e inflacionária, alterações legislativas que onerem tributos
inerentes à operação, dentre tantos outros fatores que podem implicar num eventual desequilíbrio
econômico. Tais eventualidades são assumidas por ambas as partes Contratantes, como é de praxe
e amplo conhecimento da própria Prefeitura de São Paulo, sendo razoável promover uma revisão
do preço total do Contrato apenas durante sua vigência, o que não ocorreu seja por imposição do
TCM que possui o TC nº 72.001.523.17-77 ou por deliberação do TCU para a contratação em tela.
Neste sendo, os apontamentos destacados pela Controladoria, não podem refugiar-se da análise
sob a ótica jurídica, ou seja, a contratação seguiu os trâmites normais de aprovação pelos órgãos
competentes e durante sua vigência não houve qualquer determinação para a alteração sugerida
aqui exposta, portanto, devemos afastar quaisquer exigências indevidas. Além disso, como se
verifica no objeto do Contrato, as empresas contratadas prestaram, em consórcio ou
individualmente, nos 72 meses de duração do ajuste, Serviços Técnicos Especializados de
Manutenção e Ampliação, considerados os Serviços de Eficientização e Remodelação, com
fornecimento de material, para o Sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo.
Conforme se observa da leitura acima, resta evidente que os Serviços Técnicos prestados pelas
contratadas naturalmente envolveram a aquisição de materiais e equipamentos para viabilizar sua
consecução os quais, na prática, nem sempre são passíveis de segregação da parte relevante dos
serviços prestados. Nesse sendo, existe entendimento do Supremo Tribunal Federal ao emitir a
Nota Técnica nº 04/2013, de que a jurisprudência do TCU se firma no sendo de que “sempre que
possível deve-se proceder à aquisição de equipamentos e materiais em separado da obra.” De fato,
a regra é que os equipamentos de valor expressivo sejam adquiridos de forma separada, sendo a
aquisição conjunta com a obra ou demais serviços de engenharia uma exceção que deve ser
tecnicamente justificada. No ajuste aqui debatido, os materiais e equipamentos adquiridos no
decorrer do contrato objetivaram a viabilização do objeto, ou seja, a prestação dos serviços em si
e, por isso, integraram o seu preço. É importante destacar que a Jurisprudência do TCU afirma
que isso deve ocorrer “sempre que possível”. Ou seja, não se trata de uma regra absoluta. Durante
toda a vigência do Contrato a aquisição conjunta dos mencionados materiais e equipamentos para
a prestação dos Serviços Técnicos nunca foi questionado pelos órgãos de controle.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Preliminarmente, assim como feito em Relatórios anteriores de auditorias realizadas na ILUME,
ressalta-se que apesar da CGM e do TCM serem ambos órgãos de controle, sendo o primeiro
interno e o segundo externo, suas unidades de Auditoria possuem independência entre si, o que fica
claro nos diferentes procedimentos e legislação adotados. Dessa forma, eventuais fiscalizações
feitas anteriormente pela Egrégia Corte de Contas não inviabilizam a atuação desta Controladoria.
Isto posto, em retorno à análise da manifestação da Unidade, a afirmação inicial feita pelo
Departamento de Iluminação de que “questões relativas ao BDI de materiais, já foi objeto de análise
quando da liberação da concorrência que originou a contratação” não respondeu às falhas acima
apresentadas.
Novamente, destaca-se a função do BDI, a de custear parcelas que não são necessariamente serviços
(quantificáveis), mas que ocorrem e precisam estar previstas no orçamento. Ora, no caso sob
análise, conforme supra demonstrado, foi incluída a alíquota de 5% para custeio de ISS no BDI que
possuía a função de custear os Materiais, apesar desse imposto não incidir sobre este grupo e,
conforme notas anexas às medições do Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3 e Imagem 04
acima elencada, o Consórcio SP-Luz não ter custeado.
Dessa forma, não foram apresentados contra-argumentos sobre os indícios de que o Consórcio SPLUZ, durante a execução contratual, recebeu recursos para custear gastos com ISS que não
existiram, o que, consequentemente, configurou pagamento à superior por parte da Administração e
enriquecimento sem causa por parte do Consórcio.
Salienta-se que, caso a ILUME tivesse contratado os serviços em conjunto com os materiais,
conforme prática da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb na contratação
de manutenção de 1ª escalão dos próprios municipais, poderia até se adotar um ISS sobre as
parcelas. Contudo, conforme corretamente feito pela SIURB, assumir-se-ia um valor reduzido para
o Imposto (No caso, a SIURB adota 2% ao invés de 5%).
Adicionalmente, o exemplo fornecido não é correlato ao observado no Contrato nº 66/SES/11, pois
na contratação analisada a composição de preços foi feita de modo separado, ou seja, o
levantamento de todos os custos tanto para materiais, como para serviços foi feito individualmente.
Tal metodologia foi também propagada na medição dos serviços que foram executados, elaborando
uma medição para material e outra para serviços, possibilitando, mesmo após o término contratual,
a definição exata de quais parcelas foram referentes à materiais e quais foram a serviços.
Por fim, a afirmação de que “Importante lembrarmos que a natureza do Contrato Administrativo
possui riscos inerentes ao seu objeto e vigência, tais como a variação das taxas cambial e
inflacionária, alterações legislativas que onerem tributos inerentes à operação, dentre tantos
outros fatores que podem implicar num eventual desequilíbrio econômico” não deve prosperar uma
vez que a função do reequilíbrio-econômico financeiro é justamente manter os acordos iniciais do
contrato e eventual aumento ou redução de preço de insumos ou serviços poderia ser pleiteada tanto
pela Contratante quanto pela Contratada. Logo, não se pode justificar a inclusão de um valor que
não incidia (ISS para materiais) para, em desvio, custear possíveis variações de preço não
comprovadas.
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Dessa forma, a equipe de auditoria mantém o achado inicialmente apresentado.
RECOMENDAÇÃO 001
Recomenda-se que a ILUME, em conjunto com a SMSUB, promova a apreciação dos valores pagos
indevidamente ao Consórcio SP-LUZ a título de custeio da parcela do ISS para Materiais ao longo
de toda a execução contratual (2011-2018), após fornecimento do contraditório e da ampla defesa,
proceda ao devido processo administrativo para efetuar a possível recuperação dos valores ao erário
municipal.
2. Constatação reconsiderada, conforme documento SEI n° 020804141.
3.

Justificativa superficial para o Aditamento nº 05 ao Contrato nº 066/SES/11.

No Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3, Volume 19, fl. 6893, existe um documento,
datado de 13 de junho de 2014, em que o ILUME justifica o Aditamento nº 05 ao Contrato nº
066/SES/11 baseado na necessidade de adequação do cronograma físico-financeiro e de um
acréscimo contratual. Conforme exposto abaixo, segundo o documento, as dificuldades que
ensejaram no novo Aditamento foram :
“(...) após análise do cronograma físico-financeiro, apurou-se a necessidade de adequá-lo novamente,
tendo em vista o esgotamento dos recursos relativos aos serviços de manutenção e eficientização.
Isso ocorreu em razão do inadequado dimensionamento dos serviços no cronograma inicial, que se deu
por conta da inexistência de um cadastro atualizado do parque de iluminação pública existente na
Cidade de São Paulo.
A falta de um cadastro atualizado à época da contratação impossibilitou auferir, ao certo, o quanto do
parque existente necessitava de manutenção e de eficientização, mesmo considerando a antiguidade
de todo o Sistema de Iluminação Pública da Cidade.”. (Grifo nosso)

Entretanto, a equipe de auditoria considerou inadequada a justificativa de que a inexistência de um
cadastro atualizado do Parque de Iluminação Pública existente na Cidade de São Paulo culminou
no incorreto dimensionamento no cronograma inicial. Conforme se observa na imagem abaixo, o
Consórcio SP-Luz já havia prestado o serviço para a PMSP desde 2002, e, por ter realizado os
serviços por tanto tempo, inclusive nos anos anteriores ao Contrato nº 66/SES/11, o Consórcio
possuía plena capacidade de conhecimento da realidade do Parque:

Imagem 09: Publicação no Diário Oficial demonstrando que o Consórcio possuía o Contrato 51/02/SIURB
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Logo, a afirmação de que faltava conhecimento da realidade do parque de iluminação pública
municipal devido à ausência de manutenção de um cadastro atualizado, por parte da ILUME,
demonstra-se desarrazoada, uma vez que a F.M. Rodrigues e a Alumini prestavam o serviço ao
município há um longo período, sendo responsáveis pelas manutenções realizadas ao longo dos
anos.
Ainda, a ausência de um cadastro atualizado do Parque de Iluminação Pública demonstra a
fragilidade existente no controle e fiscalização, por parte do Departamento, quanto à prestação de
serviço em questão, pois, tal manutenção compete diretamente ao ILUME, como uma de suas
importantes atribuições, prevista no Decreto nº 46.997/2006, em seu Art. 1º, inciso IV:
“Art. 1º O Departamento de Iluminação Pública – ILUME tem as seguintes atribuições:
(...)
IV- manter cadastro atualizado das unidades de iluminação pública; (...)”

Adicionalmente, destaca-se que o Departamento aceitou as informações e medições fornecidas pelo
Consórcio contratado, as quais prorrogaram o cronograma físico-financeiro inicialmente acordado,
sem qualquer manifestação contrária por parte da Contratante, ou a realização de uma análise
técnica fundamentada em dados que justificassem o atraso.
Tal reformulação do Cronograma resultou no atraso dos processos de Remodelação e
Eficientização dos pontos de Iluminação Pública (IP), os quais possuíam grande relevância para o
Município devido às consequentes melhorias que seriam proporcionadas na qualidade da
iluminação pública, quais sejam, segurança, redução da conta de energia e redução dos custos de
manutenção da rede.
Destaca-se que tal adiamento das metas inicialmente acordadas ocorreu anteriormente ao Aditivo
de nº 05, firmado em 2014, pois já haviam ocorridas outras repactuações do cronograma físicofinanceiro, também ponderadas em justificativas carentes de dados técnicos.
Ainda, a aceitação de tais repactuações sem a justa justificativa incorreu em aumento dos riscos
assumidos pelo Poder Público, na medida em que, pela falta de controle observada nos processos,
controle tal que deveria ter sido executado pelos fiscais do Contrato e também pelas empresas
terceirizadas para prestar serviço de consultoria, impossibilitou-se identificar, por exemplo, a
ocorrência de possível pagamento em duplicidade por lâmpadas LED trocadas, mas que estavam
dentro do prazo de garantia.
Outro trecho da justificativa apresentada para o termo aditivo sob exame expõe que:
“Atualmente, grande parte do parque de iluminação pública foi contemplado com os serviços de
remodelação. Todavia, ainda existem muitas regiões que estão pendentes desses serviços, assim como
ocorre com os serviços de ampliação.
Para fazer frente à crescente demanda, em ambos os seguimentos, se mostra imprescindível o acréscimo
contratual.”.

Por fim, o trecho acima corrobora a generalidade das justificativas apresentadas pelo ILUME, as
quais não contemplam as regiões que ainda apresentariam pendências de serviços de remodelação e
ampliação, bem como não apresenta o detalhamento dos respectivos custos, confirmando a falta de
controle e fiscalização supracitada.
Desse modo, solicita-se:
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro
de 2018:
“O presente apontamento não merece prosperar, tendo em vista que o objeto da contratação
abrangia os termos eficientização e remodelação. Referida terminologia nos permite dizer que
para a melhoria do Parque de Iluminação, necessário preliminarmente conhecê-lo, sendo assim,
de primeiro plano dependemos de um cadastramento e sistematização de informações, para
indicação de possíveis soluções técnicas ou melhorias na composição do Parque de Iluminação.
Embora haja menção que haveria justificativa superficial para o aditamento nº05, entendemos
satisfatório o ali exposto ante a necessidade imposta ao Município de São Paulo, diante da
situação ali colocada. Por derradeiro, cabe lembrar que por força da Resolução ANEEL
414/2014, até o ano de 2016, o Município de São Paulo era o único que possuía rede própria de
iluminação pública, sendo referência nacional. Portanto, até então o que se tinha era uma rede de
iluminação velha que demandava estudos para a sua remodelagem aos novos parâmetros que se
impunha com o avanço da tecnologia. Diante do exposto, entendemos suficiente as informações
constantes dos autos.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade, em sua resposta, afirma que “para a melhoria do Parque de Iluminação, necessário
preliminarmente conhecê-lo, sendo assim, de primeiro plano dependemos de um cadastramento e
sistematização de informações, para indicação de possíveis soluções técnicas ou melhorias na
composição do Parque de Iluminação.”. É essencial o conhecimento da rede de iluminação para
melhorá-la, entretanto o Ilume não justificou a inexistência de um cadastro atualizado da rede de
iluminação pública da Prefeitura de São Paulo (PMSP), apesar de ser uma de suas atribuições e
sendo que o Consórcio SP-Luz já vinha prestando o serviço para a PMSP desde 2002.
Ainda, a unidade informa que “por força da Resolução ANEEL 414/2014, até o ano de 2016, o
Município de São Paulo era o único que possuía rede própria de iluminação pública, sendo
referência nacional. Portanto, até então o que se tinha era uma rede de iluminação velha que
demandava estudos para a sua remodelagem aos novos parâmetros que se impunha com o avanço
da tecnologia.”. Tal afirmação reforça ainda mais a tese de que a ausência de um cadastro
atualizado do Parque de Iluminação Pública demonstra a fragilidade existente no controle e
fiscalização, por parte do Departamento, quanto à prestação de serviço em questão. Ainda, a
existência de uma rede de iluminação velha não impossibilita a existência de um cadastro
atualizado das unidades de iluminação pública.
Por todo o exposto, a equipe de auditoria mantém o entendimento de que a justificativa para o
Aditamento nº 05 ao Contrato nº 066/SES/11 é superficial.
RECOMENDAÇÃO 005
Recomenda-se à unidade, conforme preconizado no Decreto Municipal nº 46.997/2006, manter o
cadastro das unidades de iluminação pública sempre atualizado, facilitando e tornando mais efetivo
o controle, a tomada de decisões e a fiscalização da prestação de serviços.
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RECOMENDAÇÃO 006
Recomenda-se à unidade, que em eventuais aditivos a futuras contratações, sejam apresentadas
justificativas embasadas em dados técnicos, de modo a deixar claro os fatos que ensejaram na
prorrogação de prazo e/ou acréscimo/supressão de valores.

4.
Fuga do objeto do Contrato nº 066/SES/11 ao se incluir, aos serviços contratados,
mediante Termo de Aditamento nº 06, a instalação de Projetor Cênico.
Uma fragilidade observada durante a execução do Contrato nº 066/SES/2011 foi a celebração do
Termo de Aditamento nº 06, em 31 de julho de 2014, objetivando a remoção e instalação de
Iluminação Cênica em próprios municipais como Biblioteca Mario de Andrade, Praça Dom José
Gaspar, Pateo do Collegio, Museu Anchieta e no Corredor Norte-Sul (trecho Aeroporto de
Congonhas-Anhangabaú), no valor total de R$ 18.833.992,57.
Primeiramente, cumpre destacar o objeto principal do Contrato em análise: Prestação de serviços
técnicos especializados de manutenção e ampliação, considerados os serviços de eficientização e
remodelação, com fornecimento de material, para o Sistema de Iluminação Pública de São Paulo.
Ou seja, o contrato tinha o propósito de manter, ampliar e melhorar o parque luminotécnico da
cidade.
A instalação de iluminação ornamental, a qual possui características decorativas, entre elas a de
fornecer destaque para o objeto iluminado, consistiu em acréscimo de objetivo secundário ao
Contrato e, por tais serviços possuírem características distintas do serviço de manutenção da
Iluminação Pública, possivelmente encontrar-se-iam, no mercado, empresas especializadas
distintas das componentes do Consórcio SP-Luz.
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Imagem 10: Escopo do Termo de Aditamento nº 06

Corroborando com o supra exposto, elenca-se a afirmação de uma das empresas participante do
Consórcio SP-Luz, Alumini, a qual, durante o processo que culminou na rescisão unilateral da
PMSP com a mesma, afirmou que tal contratação não fazia parte do escopo do contrato original e
por isso subcontratou os serviços - Volume 25 do Processo nº 2011-0.186.053-3, folha 8882:

Imagem 11: Empresa Alumini afirmando que o objeto é diverso ao celebrado com a PMSP.

Adicionalmente, tal junção de objetos de natureza distinta adotada pela Unidade, acabou por
restringir o universo de participantes na licitação, o que vilipendia o princípio da competitividade.
Tal prática ainda encontra-se em desacordo com o exposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei das
Licitações, a qual estabeleceu no seu art. 23, §1º, a obrigatoriedade da Administração Pública em
promover o parcelamento do objeto, quando houver viabilidade técnica e econômica para tanto.
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Nesse diapasão, elenca-se julgado do TJ-SP sobre o tema:
“TJ/SP – LICITAÇÃO – Requisitos – Mandado de segurança, impetrado por empresa impedida de
participar de procedimento licitatório, ora agravante, com pretensão de se suspender os efeitos de
pregão licitatório que tem por objeto dois serviços distintos: o de monitoramento eletrônico à distância,
com instalação de equipamentos nas dependências das unidades do Conselho Regional de Saúde Norte,
e o de vigilância patrimonial desarmada; serviços, esses, licitados de forma conjunta – Hipótese –
Circunstância em que não se pode vincular no edital, à mesma empresa licitante, a prestação de
serviços que, malgrado complementares, são totalmente distintos nas suas características e na
especialização que exigem para o seu desempenho, restringindo, demasiadamente, o número de
licitantes, contrariando o interesse público – Ocorrência – Recurso provido. (Agravo de instrumento n°
635.534-5/0-00 – São Paulo – 4a Câmara de Direito Público – Relator: Thales do Amaral – 29.03.07 –
V.U. – Voto n° 6.142).”

Por fim, não foi demonstrada pesquisa de preços que demonstrasse que os valores praticados no
Aditamento nº 06 estavam compatíveis com os praticados pelo mercado, o que fragiliza a
contratação realizada.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro
de 2018:
“Como mencionado no item anterior, o objeto contratual é amplo e permite interpretações acerca
do que poderia ser feito dentro do contrato. Quando se menciona Prestação de Serviços Técnicos
Especializados de Manutenção e Ampliação, considerados os Serviços de Eficientização e
Remodelação, com fornecimento de material para o Sistema de Iluminação Pública do Município
de São Paulo, entendemos justificada a instalação de projetores. Isso porque, a contratação não
impede a inclusão de itens que passem a integrar o Sistema de Iluminação Pública, ou seja, não há
qualquer restrição que impediria o Município de impingir novas metas, com o intuito de atender
ao interesse público envolvido na disponibilização de equipamentos para composição do sistema
de iluminação. Portanto, a inclusão da iluminação ornamental no escopo contratado foi uma
diretriz do Município, para atendimento de demandas pontuais, sem qualquer prejuízo ao interesse
público envolvido e muito menos ao erário público. Além disso, a previsão de instalação de
projetor cênico estava expressa no item 2 do Termo de Referência condo no edital de licitação,
previamente aprovado pelo E. TCM, ao definir as unidades especiais. Senão vejamos: “• Unidades
Especiais: Unidades de concepção e instalação diferenciadas, via de regra por motivos
urbanísticos, estando também neste grupo as unidades destinadas a Iluminação de Equipamentos
Urbanos, quais sejam, iluminação de destaque de monumentos, fachadas de edificios, Obras de
Arte Especiais e outras de valor histórico, cultural ou ambiental.” Pelo exposto, podemos aferir
que a inclusão de determinados serviços ao escopo do contrato eram totalmente relacionados ao
sistema de Iluminação Pública.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDIOTRIA
Apesar da manifestação da unidade, a equipe de auditoria entende que a ILUME deveria ter
contratado os serviços de modo separado, visando a ampliação da competitividade e o atendimento
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ao preconizado na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei das Licitações, a qual estabeleceu no seu art. 23,
§1º, a obrigatoriedade da Administração Pública em promover o parcelamento do objeto, quando
houver viabilidade técnica e econômica para tanto.
Contudo, conforme informado na resposta da ILUME, existia a previsão da contratação de
iluminação cênica no Edital e Termo de Referência da referida licitação.
Por fim, a ILUME não respondeu ao questionamento feito por esta equipe acerca da falta de
pesquisa de preço que justificassem os preços praticados e que confirmassem que a contratação
seguiu os princípios basilares da administração pública, em especial a economicidade.
RECOMENDAÇÃO 007
Recomenda-se que a ILUME atente-se para a necessidade da realização de pesquisas de preço para
justificar os preços praticados no âmbito municipal, em especial quando da realização de novas
contratações/aditamentos, conforme preconizado na Lei nº 13.278/2002 e no Decreto nº 44.279 e
suas eventuais alterações.
RECOMENDAÇÃO 008
Recomenda-se que a ILUME realize estudo para, nas suas futuras contratações, promover o
parcelamento do objeto, quando houver viabilidade técnica e econômica para tanto, objetivando a
ampliação da competitividade, a obtenção de melhores preços e a contratação de empresas de
atuação especializada, ao invés de ampla.

5.
Ausência de Anotações de Responsabilidade Técnica pelo não anexo dos documentos
obrigatórios nos aditamentos contratuais realizados.
Outro ponto observado foi a ausência de complementação das Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART) quando foram realizados novos aditivos de tempo/escopo com o Consórcio
contratado.
Conforme exposto nas imagens abaixo, a única ART juntada ao Processo Administrativo nº 20110.186.053-3, emitida pela Contratada, possuía validade até o término inicial do Contrato nº
66/SES/11, 25 de julho de 2013, com valor total de R$433.794.099,16. Posteriormente, foram
realizados diversos aditamentos de prazo, em especial os Aditamentos nºs 07 e 09, sendo o último
responsável pela extensão do prazo contratual até o seu período excepcional, 30 de setembro de
2017.
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Imagem 12: Exemplo de Anotação de Responsabilidade Técnica com vencimento em 25/07/2013

Assim, apesar do Contrato ter sido aditado pelo período máximo legal (60 meses), ter ido também
ao excepcional (12 meses) e ainda ter incorrido em emergencial (06 meses), não foram anexadas
novas Anotações de Responsabilidade Técnica que garantissem que profissional com capacidade
técnica adequada seria o responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento e
responsabilização dos serviços.
Adicionalmente, percebe-se que o técnico que emitiu a ART era funcionário de uma das
consorciadas, Alumini. Sabendo que o Aditamento nº 10, em 11 de maio de 2016, separou o
Consórcio SP-Luz, e posteriormente, com a declaração da empresa Alumini como inidônea, o
escopo do Contrato nº 66/SES/11 foi repassado inteiramente à empresa FM Rodrigues, questionase se foram emitidas as obrigatórias Anotações de Responsabilidade Técnica por profissional que
prestava serviço à empresa.
A Anotação de Responsabilidade Técnica assegura que as técnicas sejam aplicadas por um
profissional habilitado, comprovando, também, a sua dedicação aos serviços. A ART, dessa forma,
valoriza o profissional técnico responsável por confirmar sua autoria, responsabilidade ou
participação em determinado serviço.
Ademais, a prestação de um serviço sem a Anotação de Responsabilidade Técnica e sem a
assinatura perante o CREA (mesmo que um engenheiro ou outro profissional com capacidade
técnica esteja acompanhando) está sujeita a multas e embargos. Por isso, a Administração precisa
ficar atenta à prestação dos serviços, pois, como vimos, a ART é a forma legal de responsabilizar o
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profissional por eventuais problemas e falhas. Sem ela, não há garantia, perante a lei, de que ele
responderá por acidentes e outros problemas que podem acontecer durante a execução dos serviços,
ou mesmo após a sua conclusão.
De forma complementar, tal fragilidade também se encontra em desacordo com a Resolução nº
307/1986 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, abaixo elencada:
“Art. 1º - Todo contrato escrito ou verbal para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeita à "Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART)", no Conselho Regional em cuja jurisdição for exercida a respectiva
atividade.
Parágrafo único - A prorrogação, o aditamento, a modificação de objetivo ou qualquer outra alteração
contratual, que envolva obras ou prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
gerará a obrigatoriedade de ART complementar, vinculada à ART original.” (Grifo nosso)

Adicionalmente, corroborando com o acima exposto, o Tribunal de Contas da União emitiu a
Súmula nº 260:
“É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a
projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do
responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de
custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.”

Desse modo, a possível ausência de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica
complementares pelos profissionais técnicos inicialmente qualificados, pode ter resultado na falta
de segurança para a Administração Pública pela não determinação dos responsáveis técnicos dos
serviços e também na não comprovação da manutenção dos profissionais de capacidade técnica
iniciais. Tal falha também pode ter ensejado no desatendido à obrigação disposta no Art. 8.1.1. da
Cláusula Oitava do Contrato:
“8.1. Compete à Contratada:
8.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificações exigidas na licitação.”

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro
de 2018:
“Compulsando os autos é possível verificar que houve apresentação de ART pelo Consórcio.
Porém, como afirmado pela equipe de auditoria não consta dos autos a renovação de ART, o que
pode ser tratado como vício formal, tendo em vista que a contratação já está encerrada desde
2017, ou seja, há mais de 1 (um) ano. Referido vício formal não trouxe qualquer prejuízo ao
ajuste, considerando que pelo ILUME os serviços foram devidamente prestados dentro do prazo
contratual. Portanto, embora referida infringência se sustente, pelo que consta dos autos,
entendemos que não se deve dar mais sustentação a forma do que a matéria, ou seja, embora
assista razão à equipe de Auditoria nesse aspecto, de acordo com informações constantes dos
autos, esta não causou qualquer prejuízo as partes ou ao erário, motivo pelo qual entendemos que
pode ser relevada tal infringência. Ressalte-se que, embora não tenham sido devidamente
acostada aos autos, as ART’s foram oportunamente renovadas e, atualmente, juntadas ao
processo.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A afirmação do Ilume de que a falha encontrada é meramente formal não prospera, pois, é de
grande relevância para a Administração que os serviços contratados possuam responsável técnico,
com capacidade tal para execução, garantindo sua fidedignidade às técnicas de engenharia,
principalmente com relação aos quesitos de segurança, durabilidade e conforto.
Uma vez que, conforme supra exposto, o único responsável técnico apresentado pertencia à
empresa Alumini, a qual, consonante Achados nº 07 e 09 foi posteriormente excluída da prestação
dos serviços e, que tal responsável técnico não apresentou a renovação de suas anotações de
responsabilidade técnica ao longo da execução contratual, a equipe de auditora entende que os
serviços foram executados sem os requisitos mínimos previstos no Edital e pelo Confea.
Ademais, observando que em 2015 os serviços foram divididos entre as empresas Alumini e FM
Rodrigues por meio do Termo Aditivo nº 09 e que posteriormente a execução total do contrato foi
repassada à FM Rodrigues, tal falha demonstra-se ainda mais relevante. Ao repassar o contrato
integralmente à FM Rodrigues e não se exigir comprovação por parte desta de que possuía a
capacidade para prestar os serviços, conforme especificado no Edital da Licitação, foi fornecida à
empresa oportunidade distinta da fornecida às demais empresas interessadas no certame.
É fato que as empresas juntam-se em Consórcio justamente por não possuírem capacidade de
prestar o serviço isoladamente. Dessa forma, o Consórcio SP-Luz foi constituído para a prestação
do objeto em conjunto entre as empresas Alumini e FM Rodrigues.
Por fim, com a não renovação da ART, os serviços prestados ficaram sem responsável técnico
legal, o que pode prejudicar a PMSP no acionamento da garantia dos serviços, ou na avaliação de
eventuais falhas futuras que podem ocorrer.
RECOMENDAÇÃO 009
Recomenda-se que a Ilume, sempre que devido, exija a complementação das ARTs dos seus
contratos ativos, a fim de garantir a qualidade técnica exigida durante o Edital e salvaguardar a
PMSP de eventuais falhas na prestação do serviço(s)(is)(s) referente a cada serviço prestado.
6.
Prática de “jogo de planilhas”, o que resultou em aumento contratual nos valores
referentes à manutenção corretiva na ordem de R$ 15.518.679,74 e valores executados em
serviço de manutenção R$ 22.957.082,88 acima do previsto em contrato.
Segundo o Edital da Concorrência n° 06/SES/11, o certame utilizaria o regime de empreitada por
preços unitários para realização dos pagamentos. No entanto, no que diz respeito à classificação
das propostas, o item 13.2.1.1 expõe que esta ocorreria em função do menor preço global.
O preço global é composto pela somatória dos preços ofertados para cada tipo de serviço descrito
no objeto do contrato, quais sejam: manutenção de rotina, manutenção corretiva, remodelação,
eficientização e ampliação. Para cada um desses, o edital previu um quantitativo específico de mão
de obra e materiais.
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Dessa forma, cada concorrente lançava seus preços unitários para cada tipo de serviço e, a partir
das multiplicações pelos quantitativos estimados, chegava-se ao preço global, que era, de fato, o
critério final de classificação. Para verificar a adequabilidade dos preços ofertados pelos
concorrentes, o certame trazia valores referenciais de mercado para cada tipo de serviço, que
deveriam ser comparados com as propostas.
Ocorre que, ao analisar as propostas oferecidas pelos participantes da Concorrência, percebe-se
que, em diversos casos, apesar dos preços globais oferecidos parecerem adequados, os preços
unitários para cada tipo de serviço apresentaram relevantes diferenças em relação aos valores
referenciais, sendo que alguns eram consideravelmente maiores, enquanto outros, menores.
O consórcio vencedor do certame, SP-Luz, ofereceu preços relevantemente abaixo dos estimados
no Edital para os serviços de remodelação (18% menor) e eficientização (18% menor), enquanto os
serviços de manutenção de rotina e corretiva foram muito superiores (70% e 20% a mais do que os
preços estimados pelo edital, respectivamente). Ressalta-se que tal fato foi percebido em auditoria
realizada pelo Tribunal de Contas do Município, em Relatório de Avaliação de Licitação (fls. 6518
a 6521 do Processo 2011-0.186.053-3).
Ocorre que, após o início da execução contratual, a troca de tecnologia de vapor de mercúrio para
vapor de sódio, antes prevista como remodelação ou eficientização, serviços que possuem preços
unitários menores, passaram a ser executados e cobrados como manutenção nos casos de reparo,
por valores bem mais caros.
Inicialmente contrário à prática descrita acima, à fl. 6361, em ofício referente à medição do mês de
fevereiro de 2012, o ILUME cita que o valor que estaria sendo cobrado como serviço de
manutenção corretiva, trata-se, na verdade, de remodelação. No entanto, à fl. 6371, o Consórcio
SP-Luz rebate tal classificação, argumentando que, quando a necessidade de padronização decorre
de situação não prevista e não definida com antecedência, caracterizando imprevisibilidade, tratase de serviço de manutenção. Argumento este que foi aceito pelo ILUME (fl. 6396), modificando
sua metodologia de classificação e, portanto, aumentando o volume de serviços de manutenção em
relação ao previsto.
Dessa forma, os valores previstos de volume de execução de cada serviço foram alterados, a partir
do Termo de Aditamento n° 03 (fl. 6494), modificando-se o cronograma físico-financeiro mediante
acréscimos relevantes nos valores de manutenção corretiva e eficientização, compensados por uma
brusca redução dos serviços de remodelação:
Valores para Período de out/2011 a jul/13
Serviço
Manutenção
Corretiva

Preço Oferecido vs. Preço
Referencial

Cronograma Inicial

20% maiores

R$ 41.824.175,40

Remodelação

18% menores

Eficientização

18% menores

TOTAL

Cronograma TA n°3

Diferença

R$ 57.342.855,14

R$ 15.518.679,74

R$ 136.407.394,75

R$ 61.243.820,15

-R$ 75.163.574,60

R$ 115.702.121,72

R$ 175.347.016,57

R$ 59.644.894,85

R$ 293.933.691,87

R$ 293.933.691,86

Tabela 03: Alteração nos valores de cada serviço após início da execução contratual.

Percebe-se que os valores referentes à manutenção corretiva, oferecidos por um preço 20% maior
do que a referência estimada pelo ILUME, sofreram um aumento de 37% ou R$ 15.518.679,74
para o período de outubro de 2011 a julho de 2013, tendo como contrapartida uma redução de

22

mesmo valor nos serviços de remodelação, que foram oferecidos pelo consórcio por um preço 18%
menor do que o referencial.
Por meio dos acréscimos e supressões acima descritos, a SP-Luz isentou-se de prestar serviços com
preços unitários menores, passando a empregar mão de obra e materiais em serviço cujo preço por
esses insumos é consideravelmente maior. O restante da redução dos serviços de remodelação foi
compensado pelo aumento dos serviços de eficientização, tendo ambos preços mais baixos que os
valores referenciais.
Mesmo que os valores totais continuem iguais, a redução de um serviço com preços unitários mais
baratos com o respectivo aumento de outro mais caro, diminui a necessidade de utilização total de
mão de obra e materiais, aumentando os lucros do consórcio, desfazendo o equilíbrio econômicofinanceiro inicialmente acordado.
Abaixo, segue tabela com comparação dos valores unitários, por material e mão de obra, para os
serviços de manutenção corretiva e remodelação (foram escolhidas de forma exemplificativa
apenas alguns materiais, mas o mesmo padrão se repete em diversos outros tipos, conforme
Imagens 14 e 15, no Item 14):
Preço no Contrato Manutenção

Preço no Contrato Ampliação/ Remodelação/
Eficientização

Material

Preço de Referência Estimado em Edital

Lâmpada VS 100W

R$ 14,98

Lâmpada VS 150W

R$ 16,30

R$ 20,97
R$ 22,82

Lâmpada VS 250W

R$ 18,60

R$ 26,04

R$ 14,32

Lâmpada VM 150W

R$ 66,50

R$ 93,10

R$ 51,21

Lâmpada VM 250W

R$ 27,98

R$ 75,93

R$ 41,71

R$ 11,53
R$ 12,55

Lâmpada VM 400W
R$ 26,15
R$ 75,83
R$ 41,71
Reator Vapor Metálico
R$ 138,07
R$ 193,30
R$ 106,31
400W
Tabela 04: Comparação dos preços cobrados por material em diferentes tipos de serviço.

A justificativa técnica apresentada por ILUME (fls. 6459 a 6460 do Processo 2011-0186.053-3)
para tal modificação “necessidade de incremento dos serviços de manutenção corretiva” foi o
“avançado estado de degradação do parque luminotécnico da cidade relativamente às luminárias
com lâmpadas de vapor de mercúrio.” Ainda afirma que: “estes serviços não puderam ser
dimensionados adequadamente quando da elaboração do cronograma inicial em razão da não
existência de um cadastro atualizado do parque luminotécnico da cidade que nos permitisse
antever essa premência por ações de manutenção corretiva.”
No entanto, trata-se de atribuição expressa do próprio Departamento de Iluminação Pública do
Município de São Paulo (ILUME), conforme inciso IV do Art. 1°do Decreto n° 46.997/2006, a
tarefa de “manter cadastro atualizado das unidades de iluminação pública” (destaque nosso),
esperando-se, portanto, que possuísse conhecimento sobre o estado dos pontos de iluminação na
época de elaboração do Edital, quando os serviços de manutenção foram quantificados. Trata-se de
uma das mais óbvias, centrais e importantes atribuições do ILUME.
Mais contraditória ainda se torna a alegação de desconhecimento sobre a situação do Parque de
Iluminação pelo ILUME quando se analisa resposta dada pela Unidade à “Relatório de
Acompanhamento de Edital” elaborado por técnicos do Tribunal de Contas do Município à época
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de publicação do edital. O referido Relatório já apontava para imprecisão na elaboração do
Cronograma Físico-Financeiro (fl. 5530 do Processo 2011-0.186.053-3):
“O cronograma físico-financeiro (Anexo XII - fl. 655) traz o lançamento de valores mensais que não
respeitam qualquer relação com a execução ou com a entrega de serviços, ou com quantidades e preços
unitários. Esses lançamentos representam o quociente entre o valor total estimado para o serviço e o
prazo contratual total, independentemente do prazo real de execução do serviço. Assim, esse
cronograma físico-financeiro carece de respaldo técnico.
Cabe destaque que, para os serviços de Remodelação, Eficientização e Ampliação, de escopo e
majoritários no presente Edital (cerca de 80% do total previsto), embora tenham sido arbitradas, sem
respaldo técnico, quantidades de pontos de IP a serem instalados e remodelados, não há menção dos
locais de intervenção, nem tampouco da sequência cronológica de execução desses serviços.”

Em resposta a esse ponto, o ILUME afirma que possui e expõe no edital informações detalhadas e
precisas sobre seu Parque de Iluminação, assim como sobre a descrição dos serviços, em
contradição com o que afirma posteriormente para justificar o aumento nos valores de manutenção
(destaque nosso):
“Importante destacar que o objeto estava totalmente integralizado por seus elementos essenciais à
caracterização dos serviços pretendidos no então Anexo I - Termo de Referência. Essencialmente havia
especificação detalhada dos serviços, equipamentos e materiais respectivos (... )” (Grifo nosso)

O próprio Consórcio prestador de serviços cai em contradição em sua manifestação que apresenta a
nova proposta para o Cronograma Físico-Financeiro ao justificar os gastos excessivos com
manutenção. Afirma que (fl 6455):
“Reforçamos que nos meses de janeiro a maio de 2012, em razão do avançado estado de depreciação do
parque luminotécnico da Cidade de São Paulo, detectado por inspeções que registravam luminárias
deterioradas, quebradas e com vidros de proteção pendurados ameaçando a segurança de transeuntes,
além de baixa eficiência luminotécnica dado o final da vida útil das lâmpadas de vapor de mercúrio,
houve a necessidade de incrementarmos o volume de serviços de manutenção corretiva para a
eliminação de urgência dessas falhas. Sendo essa a situação encontrada no parque luminotécnico da
Cidade de São Paulo e que justifica a adequação do cronograma Físico Financeiro ora encaminhado.”

Percebe-se que as alegações do Consórcio sugerem ter ele sido surpreendido com a “situação
encontrada” no parque de iluminação, em suposto estado de degradação e necessitando de
manutenção corretiva em maior volume do que o planejado.
Ocorre que esse mesmo Consórcio era o responsável pelos serviços de iluminação pública de São
Paulo, pelo menos desde 2001, conforme contratos anteriores firmados pela PMSP. Ou seja, era o
próprio Consórcio SP Luz o responsável pelos serviços referentes à iluminação pública antes da
assinatura do Contrato nº 66/SES/2011, não sendo admissível, portanto, alegar falta de
conhecimento quanto à situação dos pontos de iluminação presentes na Cidade até então. Pode-se
dizer ainda que não se trata de uma “situação encontrada” no parque de iluminação, mas sim, de
situação entregue pelo próprio Consórcio após cerca de 10 anos de serviços já prestados na exata
mesma seara.
Dessa forma, não prosperam as justificativas do ILUME e do Consórcio com relação ao
desconhecimento da situação do parque de iluminação pública para motivar relevante aumento nos
serviços de manutenção corretiva, em relação ao inicialmente orçado, ainda mais por tratar-se de
um serviço cujos preços oferecidos eram 20% maiores do que a referência de mercado.
A situação torna-se ainda mais grave porque, durante período da execução do Contrato nº
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66/SES/2011, os valores referentes à manutenção continuaram a ser executados em volume maior
do que o ajustado contratualmente, mesmo com os aumentos dos limites destinado a esse tipo de
serviço, enquanto a remodelação foi efetuada a níveis bem abaixo dos acordados. Em fl. 6881, é
possível verificar tal fato, sintetizado abaixo:

Até julho de 2014
Serviço
Manutenção de
Rotina
Manutenção
Corretiva
Remodelação
Eficientização

Preço Oferecido vs. Preço
Referencial

Valores Previstos em Contrato

Valores Executados Diferença

70% maiores

R$ 141.871.564,09

R$ 143.849.199,78

R$ 1.977.635,69

20% maiores

R$ 64.052.109,60

R$ 85.031.556,79

R$ 20.979.447,19

18% menores

R$ 145.782.825,41

R$ 115.122.868,40

-R$ 30.659.957,01

18% menores

R$ 72.017.958,99

R$ 101.928.718,00

R$ 29.910.759,01

Tabela 05: Comparação entre valores contratados e executados, por tipo de serviço.

Percebe-se que, em relação aos valores de manutenção (rotina e corretiva), a quantia realizada até
julho de 2014 é R$ 22.957.082,88 maior do que o previsto em contrato.
Posteriormente, em janeiro de 2015, mais de três anos depois do início da execução do Contrato nº
66/SES/2011, decorrido período de tempo suficiente para invalidar qualquer alegação quanto a
“surpresa” pelo estado do parque de iluminação, os serviços de manutenção corretiva, que em tese,
deveriam cair, caso os serviços de manutenção de rotina (preventiva) e a melhoria das condições
das luminárias, consequências da remodelação e da eficientização, estivessem ocorrendo de forma
correta, passaram por um novo e substancial aumento.
Houve aumento de R$ 1.968.708,19 para R$ 5.045.730,01 no cronograma físico financeiro (fl.
7129), prevendo que os pontos de iluminação, que necessitariam de correção, sairiam de 15.000
(de um total de 423.479 pontos) para 46.548 (de um total de 458.214). Ou seja, chega-se ao
exagero de prever que todos os pontos novos instalados precisariam de manutenção corretiva logo
que inseridos.
Concluindo, sugere-se que, não obstante o conhecimento do consórcio SP Luz e do ILUME (ou no
mínimo, dever de conhecimento) sobre a situação real do parque de iluminação, houve
subestimação do volume de serviços de manutenção previstos no cronograma inicial do Edital,
cujos custos unitários contratados/pagos de tais serviços superaram substancialmente os valores de
referência de mercado.
Sugere-se também que, ao contrário do exposto acima, os serviços de remodelação foram
superestimados em Edital, sendo que os preços contratados/pagos por eles estavam relevantemente
abaixo da referência de mercado.
Como consequência das falhas acima sugeridas, tem-se que, após a o início da execução contratual,
viu-se um aumento expressivo no volume nos serviços de manutenção e uma redução da
remodelação.
Ressalta-se que o Tribunal de Contas da União tem se posicionado sobre o assunto, consoante
excertos de acórdãos a seguir:
Acórdão TCU nº 1695/2018 – Plenário:
“A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global nos editais para a contratação
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de obras, com a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor (Súmula
TCU 259), ainda que se trate de empreitada por preço global. Essa obrigação tem por objetivo mitigar
a ocorrência dos riscos associados tanto ao “jogo de cronograma” quanto ao “jogo de planilha.”
Acórdão TCU nº 1721/2016 - Plenário: exame do mérito por parte do relator, após a realização de
citações e audiências.
“foram elevados quantitativos de itens que apresentavam preços unitários superiores aos de mercado e
reduzidos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de alterações contratuais informais,
posteriormente, materializadas em um termo aditivo, configurando, assim, a ocorrência de ‘jogo de
planilha.”
“deveriam as partes contratantes ter atuado no sentido de preservar o equilíbrio inicialmente
estabelecido, nos termos do art. 58, inciso I e § 2º, c/c o art. 65, inciso I e § 6º, da Lei 8.666/1993”.
“a intenção de conferir vantagem indevida por parte dos agentes administrativos e dos prepostos da
pessoa jurídica contratada não constitui elemento necessário para a caracterização do chamado ‘jogo
de planilha.”

Dessa forma, não obstante o preço global oferecido pelo Consórcio vencedor do certame na época
da licitação ter transparecido adequabilidade, os preços unitários efetivamente presentes na
proposta estavam distorcidos de maneira mais favorável ao Consórcio, de modo que, após ajuste
dos quantitativos de serviços para as suas necessidades reais (aditamentos contratuais), as quais já
deveriam ser de conhecimento prévio ao certame tanto por parte do ILUME quanto do Consórcio
pelas razões acima expostas, obteve-se aumento daqueles que apresentavam sobrepreço e redução
daqueles com preços unitários abaixo dos de mercado, o que pode ter caracterizado o conhecido
“jogo de planilhas”.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro
de 2018:
“Como mencionado em itens anteriores, o Município não detinha um cadastro atualizado da

situação fática do Parque de Iluminação da cidade. Assim, não havia condições suficientes de
avaliar e antever o cronograma contratual inicialmente pactuado. No primeiro ano de vigência do
contrato, ficou caracterizado o avançado estado de degradação do parque de iluminação da
cidade de São Paulo. Numa análise mais abrangente, é possível constatar que os quantitativos
previstos convergiram para a totalidade estimada inicialmente, tendo sido cumpridas todas as
metas definidas para as atividades de remodelação, eficientização e ampliação do parque de
iluminação pública da cidade de São Paulo atendendo o interesse público envolvido no ajuste ora
pactuado. Da análise supracitada é possível apontar algumas considerações que permitem
entender os valores previstos no cronograma inicialmente previsto e executado, envolvendo toda a
vigência contratual e não em período restrito, onde as ocorrências analisadas de forma pontual e
envolvendo situação atípica, induzindo a equipe a uma conclusão equivocada. Neste sentido
destacamos que o cronograma inicial foi pautado em estimativa falha, gerando o início da
execução contratual baseada em um cadastro que não permitia captar com exatidão as condições
técnicas e físicas do parque de iluminação da cidade, dada sua magnitude e a gigantesca variação
de padrões, equipamentos e materiais que foram sendo agregados ao longo dos anos. Importante
lembrar que o início efetivo das atividades demandou um período de quase 4 meses para
estruturação de uma sistemática logística dos levantamentos de campo que precederam
efetivamente à execução das remodelações, eficientizações e ampliações. Os critérios de
apresentação de projetos, a criação de modelos de controle; a extração dos dados de solicitações
represadas no ILUME e a priorização destas, além de outras demandas organizacionais. A
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implementação de mudanças radicais na estrutura de braços e luminárias objetivando o
barateamento de custos, exigiu estudos técnicos que praticamente paralisaram as atividades de
remodelação, ampliação e eficientização; no período de janeiro a abril de 2013 para a definição
dos novos padrões; e de maio a julho de 2013 para a adequação dos processos de fabricação
desses novos materiais pelos fornecedores homologados.
De qualquer maneira, o importante a ser frisado e destacado é que o quantitativo planejado para
ser executado foi integralmente atingido. Porém, a unidade de medida por “mês” utilizada na
contratação, não traduziu as diversas dificuldades encontradas para o desenvolvimento das
atividades, sendo que a convergência dos quantitativos previstos no contrato de fato ocorreu, mas
em um período maior do que o mensal, atendendo ao previsto contratualmente como um todo,
razão pela qual não se justifica afirmar poderia haver jogo de planilha ou qualquer tipo de
adequabilidade que favorecesse ao Consórcio vencedor do certame. A partir de agosto de 2013,
quando as questões de implantação de novos materiais e adequação dos fornecedores fora
equacionada, é que a produção mensal de remodelação, eficientização e ampliação acelerou
exponencialmente e os quantitativos dos serviços citados foram favoráveis à Municipalidade
compensando a baixa produção dos meses anteriores, sem que houvesse qualquer po de jogo de
planilha ou prejuízo ao erário.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade alega, primeiramente, que o Município não detinha um cadastro atualizado da situação
do Parque de Iluminação da Cidade, não havendo, portanto, condições de antever com exatidão o
cronograma inicialmente contratado, o que justificaria as alterações sofridas durante a execução do
Ajuste.
A Equipe de Auditoria entende que, mesmo sem eventual cadastro atualizado do Parque, os
serviços de manutenção da rede de IP já vinham sendo prestados por este grupo de empresas por
um relevante período de tempo, o que traria condições para o Ilume e para o Consórcio SP-LUZ
prever os valores envolvidos neste tipo de serviço com mais razoabilidade.
Além disso, faz-se necessário destacar que a falta de um cadastro atualizado do parque, por si só, já
se configura como uma falha relevante do órgão, dadas suas atribuições originárias, conforme o já
citado inciso IV, Art. 1° do Decreto n° 46.997/2006.
A Unidade ainda argumenta que os quantitativos inicialmente contratados foram cumpridos até o
fim da vigência do ajuste, ainda que em períodos mais longos do que o estipulado.
Ainda que tenham sido cumpridos os quantitativos estipulados contratualmente para eficientização,
remodelação e ampliação, os valores gastos com manutenção, serviço cujos preços superaram os
valores de referência, foram relevantemente mais altos do que os acordados inicialmente no
contrato, mesmo corrigindo os efeitos inflacionários. Conforme demonstrado no texto da
Constatação acima, os valores executados em serviços de manutenção superaram o previsto em R$
22.957.082,88.
Para finalizar, na visão desta Equipe de Auditoria, as justificativas apresentadas pela unidade não
lograram sucesso em contestar a existência de um jogo de planilhas, dado que demonstrou-se
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notória a elevação dos quantitativos de itens que apresentavam preços unitários bem superiores aos
de mercado.
Dessa forma, o preço global inicialmente apresentado pelo Consórcio vencedor do certame
aparentava, disfarçadamente, estar dentro dos limites referenciais somente porque o quantitativo
estipulado para os serviços de manutenção estava subavaliado. Dessa forma, quando observado os
reais quantitativos do contrato, os preços praticados pelo Consórcio SP-LUZ mostraram-se bem
superiores ao preço máximo de referência da licitação.
RECOMENDAÇÃO 010
Recomenda-se que a Ilume, em conjunto com a SMSUB, promova a abertura de procedimento para
apuração preliminar da existência de “Jogo de Planilhas” no Contrato nº 66/SES/11, buscando a
identificação dos valores pagos à superior e eventual responsabilização das empresas envolvidas.

7.
Falta de embasamento na alteração da composição do Consórcio SP-Luz ocorrida
mediante Termo de Aditamento nº 009.
Verifica-se, no Processo nº 2011-0.186.053-3, volume 22, fls. 7618 a 7626, um parecer técnico do
Consórcio Enerconsult-CRA, datado de 29 de abril de 2016, apresentando alternativas para sanear
divergências administrativas e operacionais no Consórcio SP-Luz. Cabe destacar que tal função
pertence ao Departamento, conforme previsão do Decreto Municipal nº 46.997/2006, Art. 1º, não
havendo a necessidade de contratar outra empresa para realizar a atividade.
“Art. 1º. O Departamento de Iluminação Pública – ILUME tem as seguintes atribuições:
I - estudar, planejar, projetar, programar e fiscalizar a ampliação e remodelação da rede de
iluminação pública, inclusive no que diz respeito às especificações técnicas, compra, recebimento,
armazenamento e controle de qualidade do material utilizado, bem como fixar orientação normativa
sobre assuntos de sua competência; (...).”

No documento, o Consórcio Enerconsult-CRA propõe a dissolução do Consórcio SP-Luz e a
mudança na estrutura técnica-operacional do Contrato nº 66/SES/11, por meio da individualização
das responsabilidades técnico-administrativas das empresas Alumini e FM Rodrigues, respeitadas
as seguintes proporções:
-

-

Alumini (40%): responsável pela aquisição de materiais, gerenciamento dos almoxarifados
e respectivos estoques, bem como pela execução dos serviços de manutenção, ampliação,
remodelação concernentes às áreas 1, 2 e parte da 4, totalizando 226.845 mil unidades
instaladas;
FM Rodrigues (60%): responsável pela aquisição de materiais, gerenciamento dos
almoxarifados e respectivos estoques, bem como pela execução dos serviços de
manutenção, ampliação, remodelação concernentes às áreas 3, 5, 6 e parte da 4, totalizando
311.408 mil unidades instaladas.

Observa-se que a proposta foi acatada pela Secretaria Municipal de Serviços e pelo ILUME, visto
que, em 10 de maio de 2016 a Secretaria Municipal de Serviços produziu um documento
justificando a tripartição contratual e em 21 de dezembro de 2016 originou-se o Termo de
Aditamento nº 09 ao Termo de Contrato nº 66/SES/11.
No referido documento da Secretaria Municipal de Serviços, contido no Processo nº 20110.186.053-3, Volume 22, fl. 7638, o Órgão afirma:
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“Compulsando-se os autos é possível depreender a insustentabilidade da relação entre os
consorciados, conforme se observa da solicitação de faturamento em apartado, feito pela consorciada
FM Rodrigues & Cia. Ltda. às fl. 7616, corroborado pelo relatado em justificativa lavrada pelo Diretor
do Departamento de Iluminação Pública - ILUME.
Essa insustentabilidade da relação entre as Consorciadas tem ocasionado sensíveis prejuízos ao
cronograma de obras e à execução do contrato propriamente dita.”

Entretanto, percebeu-se que não há no Processo nenhum documento que comprove os prejuízos
ocasionados na execução do Contrato em decorrência da suposta insustentabilidade da relação
entre as consorciadas, tampouco é comprovada a insustentabilidade de tal relação. O simples fato
de a empresa FM Rodrigues solicitar o faturamento em apartado não é suficiente para indicar que
sua relação com a empresa Alumini encontrava-se insustentável.
Nesse mesmo documento, na fl. 7663, a Secretaria Municipal de Serviços ainda expõe:
“Além disso, para consecução desse mister deverá ser alterada a forma de execução contratual, sendo
estabelecido um limite territorial de atuação para cada uma das empresas contratadas, observada a
proporção de composição atual do Consórcio, de maneira que a empresa ALUMINI ENGENHARIA S/A
seja responsável por 40% das áreas administrativas e, consequentemente do mesmo percentual em
relação ao saldo remanescente do contrato, enquanto a empresa FM RODRIGUES & CIA LTDA deverá
ser responsável por 60% das áreas administrativas e, consequentemente do mesmo percentual em
relação ao saldo remanescente do Contrato.”

De modo adicional, observa-se que o critério utilizado na divisão do objeto foi a proporção da
participação das empresas no Consórcio, o qual se trata de um critério frágil, visto que não há, no
Processo nº 2011-0.186.053-3, documentos de habilitação que comprovem a capacidade técnica
das empresas para a prestação do serviço na proporção estipulada, aumentando os riscos incorridos
pela Prefeitura.
Destaca-se que tal prática era considerada normal pela ILUME, sendo que o Consórcio
Enerconsult-CRA, autor da proposta de alteração na composição do Consórcio SP-Luz, já o tinha
feito anteriormente em 2014, por meio do Aditivo nº 05 ao Contrato nº 61/SES/11, ação que
também pode ter incorrido em alteração das condições iniciais sem que houvesse a devida
comprovação técnica para tal mudança:
“CLÁUSULA TERCEIRA
Da alteração da composição do Consórcio
3. Fica autorizada a alteração da composição do CONSÓRCIO ENERCONSULT - CRA, com inversão
das participações, passando a ter a seguinte constituição:
. 55% para a CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA;
. 45% para a ARCADIS LOGOS S/A.”

Adicionalmente, verifica-se no mesmo Processo, à fl. 7667, um despacho da Secretaria Municipal
de Serviços, datado de 10 de maio de 2016, solicitando, das contratadas, a apresentação:
1.
2.
3.
4.

Termo de dissolução do Consórcio SP-Luz;
Adequação/endosso da garantia contratual;
Anotação de responsabilidade técnica – ART registrado no CREA, de cada contratada;
Cronograma Físico Financeiro dos serviços de manutenção de rotina, ampliação,
remodelação e eficientização, de acordo com as respectivas áreas de atuação e;
5. Comprovação da manutenção das condições iniciais proporcionais à participação.
O Despacho citado ainda dispõe que a falta de apresentação de toda a documentação listada acima
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obstaria o processamento das medições até que se promovesse a regularização; entretanto, não se
observou qualquer alteração nas medições apesar de não terem sido verificados no Processo, os
seguintes documentos: adequação/endosso da garantia contratual; anotação de responsabilidade
técnica – ART registrado no CREA, de cada contratada; cronograma Físico Financeiro dos
serviços de manutenção de rotina, ampliação, remodelação e eficientização, de acordo com as
respectivas áreas de atuação e; comprovação da manutenção das condições iniciais proporcionais à
participação.
Adicionalmente, cabe salientar que, apesar da ausência dos documentos supracitados, o ajuste
prosseguiu mediante dois aditamentos contratuais (nºs 09 e 10 ao Contrato nº 66/SES/11).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro
de 2018:
“De acordo com informações constantes dos autos a alteração da composição do Consórcio SP-

Luz se deu em razão de divergências administrativas e operacionais à época entre as empresas
consorciadas, sendo que, por meio do Termo de Aditamento n° 09, declararam expressamente sua
separação, havendo à época o consentimento da Municipalidade. Cumpre destacar que havia
divergências entre as consorciadas que não envolviam apenas a necessidade de faturamento em
apartado, mas também em questões distintas que não permitiam a permanência em consórcio
específico, tais como o pedido de recuperação judicial da empresa Alumini. O que pode se resumir
é que independente da alteração contratual, os serviços permaneceram sendo prestados de
maneira adequada, atendendo-se as demandas da cidade e dos cidadãos.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Ilume afirma, em sua resposta, que as divergências entre as consorciadas: Alumini e FM
Rodrigues envolviam “questões distintas que não permitiam a permanência em consórcio
específico, tais como o pedido de recuperação judicial da empresa Alumini.”. Entretanto, tais
divergências deveriam estar devidamente justificadas e documentadas no Processo nº 20110.186.053-3, o que não ocorre, e portanto não podem ser consideradas.
Outro ponto que merece destaque é quanto ao critério utilizado na divisão do objeto contratual
entre as empresas consorciadas. A unidade expõe em sua resposta que os serviços foram prestados
adequadamente, independentemente da alteração contratual. Porém, a exigência de documentos de
habilitação comprovando a capacidade técnica das empresas para a prestação do serviço na
proporção estipulada é essencial para reduzir os riscos incorridos pela Prefeitura e estava prevista
no Edital, conforme Achado nº 05 deste Relatório.
Dessa forma, a equipe de auditoria mantém o entendimento da falta de embasamento na alteração
da composição do Consórcio SP-Luz, ocorrida mediante o Termo de Aditamento nº 009, pois, se
anteriormente as empresas se juntaram para possuírem a capacidade técnica-financeira necessária
para o contrato, era necessária, após a dissolução do Consórcio, que fossem comprovados os
requisitos inicialmente requeridos, de modo individualizado, ou seja, a parcela proporcional para
cada Empresa.
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RECOMENDAÇÃO 011
Recomenda-se à Unidade, a realização de um controle mais rígido no caso de optar pela dissolução
de Consórcio já contratado, exigindo justificativas e documentos que comprovem a
insustentabilidade da relação entre as empresas consorciadas. Ou seja, a dissolução deve ser aceita
apenas em situações excepcionais.
RECOMENDAÇÃO 012
Recomenda-se à Unidade, nos casos em que opte pela dissolução do consórcio contratado e pela
possível divisão do objeto, exigir documentos de habilitação que comprovem a capacidade técnica
das empresas para a prestação do serviço na proporção estipulada, de modo individual, diminuindo
dessa forma, os riscos incorridos pela Prefeitura e garantindo adequabilidade às exigências prévias
feitas no Edital da Licitação.

8.
Termo de Aditamento nº 009 prorrogou a Vigência do Contrato nº 66/SES/2011 por
mais 21 meses, atingindo 72 meses de vigência, contrariando o § 4º do Art. 57 da Lei
8.666/1993.
Verifica-se que a vigência total do Contrato nº 66/SES/2011 foi de 72 meses, o que não está
condizente com a Lei nº 8.666/1993, a qual dispõe que a vigência deve atingir, no máximo, 60
meses, para a prestação de serviços continuados.
“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (...).” (Grifo nosso)

Contudo, verifica-se que o ILUME não observou tal dispositivo, pois o último aditivo de prazo do
referido contrato (Aditivo nº 9) culminou na prorrogação por 21 meses, atingindo 72 meses de
vigência e superando o limite legal de 60 meses.
Adicionalmente, não foram encontradas a devida justificativa ou a autorização da autoridade
superior.
Verifica-se, no Processo nº2011-0.186.053-3, Volume 22, fl. 7733, o Ofício nº 149/SESGAB/2016, datado de 23 de setembro de 2016, a resposta do ILUME às providências preliminares
solicitadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo:
“(...) aguardar a proximidade do limite de 60 meses do contrato para autorizar nova prorrogação, por
mais 12 meses excepcionais (art. 57, par. 4º, da Lei de Licitações), não demonstraria prudência no trato
administrativo, uma vez que, a depender do estágio em que se poderia encontrar a Concorrência
Internacional, as empresas, então Contratadas, poderiam se negar a promover novo aditamento.
Ademais, considerando a natureza dos serviços prestados, a solução de continuidade em razão de
expirado o prazo contratual, num ou noutro cenário, poderia ensejar uma contratação emergencial, o
que, sem sombra de dúvidas, tornaria o custo dos mesmos serviços sensivelmente superiores a aqueles
advindos de um certame licitatório.”

Entretanto, enfatiza-se que o ILUME não pode descumprir a Lei nº 8.666/1993, sob o argumento
da prudência e de uma possível negativa das empresas contratadas em assinar novo aditamento.
Segundo o doutrinador Hely Lopes Meirelles:
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“a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso”

Dessa forma, o Princípio da Legalidade é essencial para o bom andamento da Administração
Pública, evitando que o gestor público aja por conta própria e incentivando o alcance do interesse
público.
Outro argumento utilizado pelo ILUME foi o risco da necessidade de uma contratação
emergencial, reconhecida pelo Departamento como mais custosa em comparação a uma
contratação decorrente de licitação. Todavia, tem-se que a inadequada prorrogação da vigência do
Contrato nº 66/SES/2011 por 72 meses não evitou que a Administração incorresse na temida
contratação emergencial, a qual foi assinada em dezembro de 2017 (entrada em vigor retroativa a
outubro de 2017) e perdurou até março de 2018 (Contrato Emergencial 027/SMSO/2017).
Portanto, verifica-se que o Termo de Aditamento nº 009 descumpriu a Lei nº 8666/93 ao prorrogar
a vigência do Contrato nº 66/SES/2011 por ter extrapolado o limite legal e atingido 72 meses de
vigência.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro
de 2018:
“Preliminarmente, importante destacar que não houve burla à legislação porque o prazo máximo
de 60 (sessenta) meses foi rigorosamente atendido pela Municipalidade, bem como foi realizada a
prorrogação em caráter excepcional, atendendo também a Lei nº 8.666/93. A prorrogação do
prazo do ajuste buscou em primeiro lugar evitar a descontinuidade de serviços essenciais e de
extrema importância para a Municipalidade e para os cidadãos, pois referida contratação é de
grande relevância ao interesse público, sendo que sua descontinuidade poderia trazer prejuízos
irreparáveis à cidade. De fato, a contratação em tela diz respeito a serviços que atendem
diretamente e exclusivamente ao interesse público primário da administração pública. Não há
sequer espaço para questionar que tal contratação é extremamente necessária para atendimento
dos interesses básicos da população. Na atualidade urbana não se admite que a cidade fique às
escuras em hipótese alguma. Parece-nos demais evidente que os prejuízos da não prestação dos
serviços de iluminação e os demais inseridos na contratação ocasionariam prejuízos à população
que não poderia sair de casa e não poderia realizar percursos de casa ao trabalho, ficando a vida
no maior Município do país totalmente paralisada em razão da interrupção do contrato, havendo
expressa disposição na Lei 8.666/93 permitindo tal conduta. Assim, não há que se falar em
prejuízos da prorrogação do contrato pelo prazo excepcional de 12 meses. Também é cediço, que
havia em andamento a realização de nova licitação para contratação de empresa para a prestação
dos serviços de iluminação pública do Município, a qual ficou estática por anos, inclusive por
recomendação do Tribunal de Contas do Município que passou a questionar diversos itens
editalícios. Devidamente justificado pelo ILUME nos autos que o risco de realizar uma
contratação emergencial seria muito mais custosa em comparação à licitação que estava já em
andamento, mas paralisada pelo Tribunal de Contas do Município.
Não obstante o disposto, com a prorrogação do contrato existente, o ILUME atendeu ao previsto
na legislação, em atenção ao disposto no art. 56, II, §4º, haja vista a ressalva de que, “em caráter
excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de
que trata o inciso II do “Caput” deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses.”
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Inclusive, nesse sendo, o Tribunal de Contas da União já decidiu pela ausência de prejuízo à
Administração em caso semelhante. Cite-se: “Ademais, considero que a gravidade desse tipo de
falha na formalização de contratos reside na afronta a mandamento legal expresso e,
principalmente, nas consequências que pode produzir na própria relação contratual, em prejuízo
da administração. Não deve acarretar automaticamente a realização de nova licitação, que é
procedimento custoso para a administração, principalmente se a continuidade da contração
representar-lhe uma vantagem. No caso dos autos, considero que a falha não acarretou maiores
consequências à Codern. Sequer a prestação dos serviços contratados foi interrompida. Além do
mais, a continuidade do contrato, afinal engendrada pela atividade saneadora da administração,
favoreceu a Codern”. (Acórdão 1.774/2011, 2ª Câm., rel. Min. Augusto Nardes). Por todo o
exposto, entendemos de maneira diversa da equipe auditoria, ou seja, o ajuste atendeu ao previsto
na legislação o período de 72 (setenta e dois) meses.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Apesar de o Ilume expor que “não houve burla à legislação porque o prazo máximo de 60
(sessenta) meses foi rigorosamente atendido pela Municipalidade, bem como foi realizada a
prorrogação em caráter excepcional, atendendo também a Lei nº 8.666/93”, tal afirmação não foi
verificada na prática. Conforme redação da Constatação 08 deste relatório, o Aditivo nº 9 culminou
na prorrogação contratual por 21 meses, atingindo 72 meses de vigência e superando o limite legal
de 60 meses. A fim de atender à Lei 8.666/93, a unidade deveria, primeiramente, prorrogar por 9
meses, atingindo o limite legal de 60 meses. Apenas em caráter excepcional, devidamente
justificada a impossibilidade de realização de nova licitação e mediante autorização da autoridade
superior, o referido prazo poderia ser prorrogado por mais doze meses, conforme preconiza o § 4º,
do art. 57, da Lei 8.666/93.
Ainda, em sua resposta, o Ilume novamente expõe que “o risco de realizar uma contratação
emergencial seria muito mais custosa em comparação à licitação que estava já em andamento,
mas paralisada pelo Tribunal de Contas do Município”. A equipe de auditoria reforça a
prorrogação da vigência do Contrato nº 66/SES/2011 por 72 meses não evitou que a Administração
incorresse na temida contratação emergencial, a qual foi assinada em dezembro de 2017 (entrada
em vigor retroativa a outubro de 2017) e perdurou até março de 2018 (Contrato Emergencial
027/SMSO/2017).
Destaca-se que o Contrato nº 66/SES/11 teve início em 2011 e, não se pode justificar a
excepcionalidade ou o emergencial por falta de prazo para realização de um novo certame pois, do
início do contrato já havia decorrido longo prazo.
Portanto, a equipe de auditoria mantém o entendimento de que Termo de Aditamento nº 009
descumpriu a Lei nº 8666/93 ao prorrogar a vigência do Contrato nº 66/SES/2011, por ter
extrapolado o limite legal, a Ilume possuir ainda 09 meses para realizar novo Certame mas optar
por atingir 72 meses de vigência.
RECOMENDAÇÃO 013
Recomenda-se à unidade, que em futuras contratações e aditamentos, atente-se para o atendimento
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à Lei nº 8.666/1993 quanto às prorrogações de prazo, por exemplo, a condição de excepcionalidade
exposta no par. 4 § 4º do art. 57, da Lei 8.666/1993 e realize programação para que as licitações
sigam os prazos estipulados na referida legislação.

9.
Termo de Aditamento n° 10 promoveu a Dissolução do Consórcio e Separação das
Medições sem Justificativa Regular.
Outra fragilidade observada foi quanto à justificativa para separação do Contrato nº 66/SES/11,
conforme folhas 7618 a 7626 do processo em análise.
Ora, conforme informado pela empresa participante do Consórcio SP-Luz, Alumini, na Folha de nº
8.882 constante do Volume 25 do Processo nº 2011-0.186.053-3, as empresas se reuniram em
consórcio justamente por não possuírem as qualificações necessárias para participarem da licitação
em separado:

Imagem 13: Empresa Alumini confirmando que as empresas se uniram em Consórcio para somarem capacidades

Apesar do supra exposto, o ILUME decidiu pela separação dos contratos, conforme exposto no
achado de nº 07 desta Solicitação e pautada em um parecer técnico da empresa terceirizada
Consórcio Enerconsult-CRA.
Inicialmente, salienta-se que as ações tomadas pela Administração não devem afrontar os princípios
constitucionais que regeram o certame, especialmente o da igualdade, da competitividade e da
proporcionalidade, sob pena de invalidação das medidas adotadas. No caso em tela, apesar da
aceitação da participação de consórcios ser ato de competência discricionária da Administração,
demonstra-se necessária a apresentação de justificativas que demonstrem a razoabilidade existente
entre a ação tomada e as possíveis consequências ensejadas.
Assim, a primeira observação realizada é que, da mesma forma que o Edital foi o responsável pela
aceitação de participação de empresas na forma de consórcio, o mesmo deveria ter previsto, já que
se considerava aceitável pela administração, eventuais alterações da sua constituição ou composição
durante a execução contratual.
É importante frisar que permitir a dissociação sob exame, sem que houvesse previsão expressa no
Edital, confronta o princípio da igualdade, pois tal oportunidade não foi estendida aos demais
participantes do certame, os quais poderiam se reunir em consórcio para vencer o certame e
posteriormente solicitarem a dissolução do mesmo.
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É sabido que a formação de consórcio decorre da vontade das empresas que possuem interesse em
participar da licitação e que, individualmente, não possuem as qualificações mínimas exigidas no
certame. Por isso, juntam-se empresas distintas, somando-se as técnicas e finanças de cada
consorciado, para que se consiga atender às exigências de qualificação técnica e econômicofinanceira. Ou seja, tais empresas em forma de consórcio só se consagraram vencedoras do certame
pelo elo estabelecido entre as elas. Tal informação pode ser confirmada por meio da Imagem 13,
disposta acima.
Ademais, quando o ILUME admitiu a separação das consorciadas e posteriormente a exclusão de
uma delas, não houve a comprovação de que isoladamente a FM Rodrigues possuía os requisitos de
habilitação fixados no Edital e, por certo, necessários para garantir segurança ao Contrato
celebrado.
Em continuidade, elenca-se julgamento análogo realizado pelo Tribunal de Contas da União,
Acórdão n.º 1854/2012-Plenário:
“Ex-presidente e ex-diretor de engenharia da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) interpuseram
pedidos de reexame contra o Acórdão nº 2.342/2011-, por meio do qual, o Tribunal os apenara com
multas do art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, em decorrência de
irregularidades no contrato das obras do trecho sul do Rodoanel de São Paulo. Tais sanções foram
impostas em razão de haverem eles permitido a sub-rogação da execução do Contrato nº 3.587/2006
(lote 5 do Rodoanel), inicialmente celebrado com o consórcio formado pelas empresas OAS e Mendes
Júnior. Verificou-se que a contratada teve sua estrutura societária modificada para sociedade de
propósito específico, tendo ainda sido incluída uma terceira cotista, a Carioca Christiani-Nielsen
Engenharia S.A. O relator, ao apreciar as razões dos recorrentes, anotou que, "a citada modificação
contratual, subscrita pelos ex-gestores apenados, implicou ofensa às regras da licitação - não havia
previsão editalícia para a formação da SPE e o número de componentes dos consórcios participantes
estava limitado a dois - e ao art. 20 da Lei nº 8.987/1995, que, ao prever a hipótese de o poder
concedente determinar que o consórcio vencedor se constitua em empresa, estabelece que isso deva
ocorrer ‘antes da celebração do contrato’...".
Acrescentou que tal vício merece ser considerado grave e configurou burla à licitação, pois permitiu a
inclusão, na nova sociedade, de terceira sócia que não participará da licitação. Tal empresa,
acrescentou, "foi trazida intempestivamente à relação contratual sem que fossem obedecidos os ritos e as
exigências legais, por simples ato de alteração societária".
Ao endossar observação da unidade técnica, ressaltou que, "caso já houvesse no edital, desde o início, a
permissão para a associação de três empresas, o panorama do certame seria substancialmente diverso,
permitindo que empresas menores se unissem para participar da disputa". O Tribunal, ao acolher
proposta do relator, decidiu conhecer os recursos interpostos pelos responsáveis e, no mérito, negar
provimento a eles. Precedente mencionado: Acórdão nº 2.342/2011-Plenário.”

Por fim, no caso da ILUME, como não havia vedação expressa no Edital, tal ato deveria estar
condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Comprovação, por parte do Consórcio SP-Luz, do surgimento de fatos novos, ocorridos após a
assinatura do contrato, que justificassem a alteração realizada durante a vigência contratual;
b) que as empresas isoladamente cumpriam todos os requisitos exigidos à época da habilitação na
licitação;
c) que os novos percentuais de participação das empresas na composição do consórcio não
prejudicariam a execução do objeto contratado; e
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d) a existência de decisão motivada da Administração que esclarecesse exaustivamente as razões da
alteração e enumerasse os fatos novos, não existentes à época de licitação, que ensejaram tal
alteração.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“Acreditamos haver justificava regular para a dissolução do Consórcio como já mencionado no

item 7. Ademais, como já se destacou anteriormente, a decisão da Administração Pública de
dissolver o Consórcio foi devidamente justificada e os serviços permaneceram sendo prestados de
maneira adequada, atendendo às demandas da cidade e dos cidadãos.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Ilume, em sua resposta, reafirma que “a decisão da Administração Pública de dissolver o
Consórcio foi devidamente justificada e os serviços permaneceram sendo prestados de maneira
adequada, atendendo às demandas da cidade e dos cidadãos”. Contudo, a equipe de auditoria
enfatiza que os riscos incorridos pela Prefeitura, quanto ao cumprimento do contrato, foram
aumentados. Isso porque, quando o ILUME admitiu a separação das consorciadas e posteriormente
a exclusão de uma delas, não houve a comprovação de que isoladamente a FM Rodrigues possuía
os requisitos de habilitação fixados no Edital e, por certo, necessários para garantir segurança ao
Contrato celebrado.
É importante frisar também que permitir a dissociação sob exame, sem que houvesse previsão
expressa no Edital, confronta o princípio da igualdade, pois tal oportunidade não foi estendida aos
demais participantes do certame, os quais poderiam se reunir em consórcio para vencer o certame e
posteriormente solicitarem a dissolução do mesmo.
Ademais, ressalta-se que a justificativa de dissolução do consórcio contratado é insuficiente, qual
seja, o simples fato de a empresa FM Rodrigues solicitar o faturamento em apartado não indica que
sua relação com a empresa Alumini encontrava-se insustentável, nem comprova os prejuízos
ocasionados na execução do contrato.
RECOMENDAÇÃO 014
Recomenda-se à Unidade inserir a previsão, em futuros editais, quando considerada aceitável pela
Administração, as regras para eventuais alterações na constituição de Consórcios ou em sua
composição durante a execução contratual, discorrendo minuciosamente quais são os requisitos e
termos para aceitação.

10.
Assinatura do Contrato Emergencial nº 027/SMSO/2017 com Efeitos Retroativos,
configurando Contrato Verbal e desrespeito ao Parágrafo Único do Art. 60 da Lei Federal nº
8.666/1993.
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Outra observação realizada pela equipe de auditoria foi a assinatura do Contrato Emergencial nº
027/SMSO/2017 em data posterior ao início dos serviços, configurando o período emergencial
possivelmente como verbal, e, portanto, sem valor em relação à vigência retroativa.
Notou-se a existência do Ofício nº 401/SMSO/ATAJ/2017, datado de 29 de setembro de 2017,
presente no Processo de medição nº 2018-0.009.690-5, em que o então Secretário Municipal
autoriza a empresa FM Rodrigues a iniciar a prestação de serviços técnicos de manutenção da rede
de iluminação pública do Município de São Paulo, fixando o dia 1º de outubro de 2017 para o início
e vigência por até 180 dias.
Não obstante inexistir contrato que regulasse as responsabilidades das partes, o objeto contratual e
as penalidades, dentre outros assuntos e, com base apenas no Ofício supra, a FM Rodrigues
continuou prestando o serviço por, aproximadamente, três meses, de outubro a dezembro de 2017,
sem receber o correspondente pagamento pelos serviços prestados. Destaca-se que tais serviços
foram pagos apenas em fevereiro de 2018, aproximadamente 04 meses depois, no montante
aproximado de R$ 26,52 milhões.
Tal falha encontra-se em desacordo ao Art. 60º da Lei nº 8.666/1993, conforme abaixo exposto:
“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão
arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo
juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de
pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco
por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de
adiantamento.” (Grifo nosso)
Adicionalmente, o doutrinador Hely Lopes Meirelles dispõe que:
“A expiração do prazo de vigência, sem prorrogação, opera de pleno direito a extinção do ajuste,
exigindo novo contrato para continuação das obras, serviços ou compras anteriormente contratados. O
contrato extinto não se prorroga, nem se renova: é refeito e formalizado em novo instrumento,
inteiramente desvinculado do anterior.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo.
12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 214.)

Verifica-se que devido à expiração do prazo de vigência do Contrato nº 066/SES/11, a assinatura do
Contrato Emergencial nº 027/SMSO/2017 com efeitos retroativos, configura possível recontratação
sem licitação, infringindo, também, a Lei nº 8.666/1993, Art. 2º e Art. 3º, abaixo transcritos:
“Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.”
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

O Tribunal de Contas da União ratifica esse posicionamento em alguns de seus precedentes. Por
exemplo, o Acórdão nº 1.335/2009:
“[RELATÓRIO]
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[Irregularidade]
e) celebração de termo aditivo de prorrogação da vigência do Contrato […], cuja vigência estava
expirada, com efeitos retroativos, configurando recontratação sem licitação, infringindo a Lei
8.666/1993, art. 2o, c/c 3o;
[…]
[VOTO]
9. A celebração de termo aditivo de prorrogação da vigência do Contrato […], cuja vigência estava
expirada […], constitui infração a norma legal, revestindo-se de gravidade suficiente para justificar a
sanção dos responsáveis.
[ACÓRDÃO]
[…]
9.9.5. não realize serviços sem a devida cobertura contratual e não celebre contratos e aditivos com
prazos de vigência retroativos, evitando situações irregulares […];”

Apesar de o Acórdão supra dispor sobre os termos aditivos, por analogia, o entendimento é
aplicável aos contratos emergenciais. Assim, como regra, sugere-se que o Contrato Emergencial nº
027/SMSO/2017 deveria ser celebrado antes do término do prazo de vigência do Contrato nº
066/SES/11, sendo questionável a elaboração de contratos emergenciais com efeitos retroativos.
Destaca-se a possível intempestividade do Departamento ao formalizar o contrato emergencial
exatamente no último dia de vigência do Contrato nº 066/SES/11, sendo que, ao contrário, era
plenamente possível que a Administração, em tempo razoável, procedesse à pesquisa de mercado
visando avaliar a vantajosidade em torno da manutenção do Contrato, consultasse o particular sobre
a sua intenção em prorrogar o ajuste e, após essas tratativas, formalizasse o contrato emergencial,
com efeitos futuros, a partir do primeiro dia após o fim do prazo de vigência do ajuste anterior.
Portanto, não foi demonstrada no processo qualquer justificativa plausível para a vigência retroativa
do Contrato Emergencial realizado. Ademais, tal fato sugere ainda falta de planejamento do
ILUME, uma vez que o Departamento tinha a possibilidade de realizar a contratação emergencial
com antecedência.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“É importante salientar que a Administração Pública atendeu integralmente as formalidades do

artigo 26 da Lei 8.666/93. Ora, para se evitar a descontinuidade da prestação de serviços, inserida
numa contratação por dispensa de licitação pela ocorrência de uma emergência, conforme
justificado no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, foi dada a ordem de início dos serviços e
despacho da contratação, com as suas respectivas publicações tão logo foi verificada a situação
emergencial. Como bem ressalta a Auditoria, os julgados dispõem sobre termos aditivos e não
para contratos emergenciais, que diferente do afirmado pela Douta Auditoria, não podem ser
assemelhados nem tratados como se analogia configurassem. Tanto que a legislação municipal
rege a situação excepcional ofertando regularidade à contratação emergencial e seu contrato
assinado em data posterior não configurando contrato verbal, in verbis: Art. 45. É vedado atribuir
efeitos financeiros retroativos aos contratos regidos por este decreto, sob pena de invalidade do ato
e responsabilidade de quem lhe deu causa. Parágrafo único. O disposto no "caput" não se aplica
às hipóteses do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando, diante de
comprovada urgência, eventual demora para prévia celebração do contrato possa acarretar danos
irreparáveis, situação em que sua formalização dar-se-á oportunamente, convalidando a
contratação de obra, fornecimento ou serviço, cuja execução já se tenha iniciado.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
É fato que o parágrafo único do Art. 45 do Decreto nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o processo de licitação no Município de São Paulo, permite a ocorrência de efeitos
financeiros retroativos aos contratos “quando, diante de comprovada urgência, eventual demora
para prévia celebração do contrato possa acarretar danos irreparáveis, situação em que sua
formalização dar-se-á oportunamente, convalidando a contratação de obra, fornecimento ou
serviço, cuja execução já se tenha iniciado (grifo nosso)”.
Porém, como o próprio Ilume expôs em sua manifestação, trata-se de uma situação excepcional,
necessitando de comprovada urgência. E no processo, não houve comprovada urgência que
justificasse a existência de efeitos financeiros retroativos ao Contrato Emergencial nº
027/SMSO/2017. Ademais, tal fato sugere ainda falta de planejamento do ILUME, uma vez que o
Departamento tinha a possibilidade de realizar a contratação com antecedência, uma vez que o
contrato originário foi celebrado em 2011 e prorrogado por 72 meses.
Dessa forma, a equipe de auditoria mantém o entendimento de que era plenamente possível que a
Administração, em tempo razoável, procedesse à pesquisa de mercado visando avaliar a
vantajosidade em torno da manutenção do Contrato, consultasse o particular sobre a sua intenção
em prorrogar o ajuste e, após essas tratativas, formalizasse o contrato emergencial, com efeitos
futuros, a partir do primeiro dia após o fim do prazo de vigência do ajuste anterior.
RECOMENDAÇÃO 015
Recomenda-se à Unidade que realize melhor planejamento das suas contratações futuras, buscando
sempre realizá-las em tempo hábil para que não ocorra a necessidade de utilizar os períodos
excepcional e emergencial. Caso seja imprescindível a utilização dessas ferramentas, que sejam
realizadas com maior planejamento e melhor controle do período da execução contratual, de modo
que eventual contratação especial ocorra antes do fim normal do contrato.

11.
Desatendimento à legislação municipal sobre Transparência Ativa e Passiva no tocante
à publicação dos contratos e aditamentos na íntegra.
Durante a execução contratual sob análise, constatou-se a ausência da publicação dos termos
aditivos e contrato Original no Portal de Transparência da PMSP. Tal ausência prejudica o acesso à
informação e controle dos atos públicos.
É sabido que o acesso à informação é um fator essencial para o controle social sobre a atuação do
poder público, pois sem tal acesso a sociedade não tem conhecimento dos atos dos gestores
públicos, inviabilizando eventuais fiscalizações e questionamentos. Desse modo, cabe à PMSP a
responsabilidade de garantir aos munícipes o direito ao acesso a essas informações, de modo amplo,
irrestrito e tempestivo, conforme preconizado na Lei Federal nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à
Informação.
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Tais omissões, além de configurarem desatendimento à LAI, também encontram-se contrárias ao
Decreto Municipal nº 53.623/2012 e legislação posterior:
“Decreto nº 53.623, de 12 de Dezembro de 2012
CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art. 10. É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal promover,
independentemente de requerimento, a divulgação, na Internet, de informações de interesse coletivo ou
geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º. Serão divulgadas no Portal da Transparência, na Internet, sem prejuízo da divulgação em outros
sítios dos órgãos e entidades municipais, as informações sobre:
I - repasses ou transferências de recursos financeiros;
II - execução orçamentária e financeira detalhada;
III - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos extratos dos
contratos firmados.” (Grifo nosso)

Posteriormente, foi fixada a obrigação de publicação dos contratos na íntegra, por meio do por meio
do Decreto Municipal nº 54.779/2014:
“Art. 1º Os artigos 10, 11, 14 a 18, 22, 24 a 26, 29, 35, 52, 70, 75, 76, 78 e 81 do Decreto nº 53.623, de
12 de dezembro de 2012, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10.............................................................
§ 1º ...........................................................................
III - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados;
IV - contratos firmados, na íntegra;” (Grifo nosso)

Adicionalmente, objetivando a descrição completa dos itens passíveis da transparência ativa, a
Controladoria Geral do Município emitiu a Portaria nº 14/2014:
“1. Estabelecer parâmetros para a publicação, na íntegra, dos contratos e convênios celebrados por
quaisquer órgãos e entidades da Administração municipal, nos seguintes termos:
a. Os contratos e convênios firmados ou aditados a partir da publicação do Decreto 54.779, de 22 de
Janeiro de 2014, devem ser publicados no módulo “licitações” do sistema Pubnet, utilizado para o
Diário Oficial da Cidade – DOC, em prazo não superior a 10 (dez) dias de sua assinatura;
b. Além do preenchimento dos campos obrigatórios exigidos pelo sistema, o arquivo utilizado para a
impressão do contrato ou convênio deve ser carregado – anexado - no sistema, com a indicação do seu
processo administrativo;
e. Caso o contrato ou convênio faça remissão a outro ato ou documento, cujo teor seja indispensável à
sua compreensão, a publicação deste também será promovida;” (Grifo nosso)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“Como já discorrido em item anterior a questão aqui destacada pode ser compreendida como vício
formal. Isso porque durante toda a vigência da contratação, esta seguiu o princípio da publicidade
e todos os atos foram devidamente publicados no DOC, conforme determina a lei. No entanto, a
publicação dos contratos e aditamentos na íntegra, conforme determina a legislação da
transparência, nos parece vício formal, passível de correção.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
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“Desse modo, ante as solicitações dessa controladoria, informamos que o ILUME se compromete a
atualizar o Portal Transparência, incluindo assim as cópias da integra do contrato 66/SES/2011 e
seus aditivos, no prazo de 6 (seis) meses.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade concordou que não houve a publicação do Contrato nº 66/SES/2011 e respectivos termos
aditivos no Portal de Transparência da PMSP. Dessa forma, o Ilume comprometeu-se a incluir tais
documentos no Portal da Transparência em 6 meses.
RECOMENDAÇÃO 016
Recomenda-se à unidade publicar todos os contratos e respectivos aditivos no Portal de
Transparência da PMSP, tempestivamente, atendendo à legislação municipal sobre Transparência
Ativa e Passiva.

12.
Descumprimento do Cronograma acordado inicialmente e ausência de punição à
Contratada por parte do ILUME.
No Volume 18, do Processo 2011-0.186.053-3, fl. 6573, existe o Ofício nº 352/12, datado de 12 de
novembro de 2012, em que o ILUME apresenta o levantamento cadastral de ativos da rede de
iluminação pública do Município de São Paulo, alertando que “ainda existe um número significativo
de lâmpadas de tipo Vapor de Mercúrio a serem remodelados e eficientizados e que várias
Subprefeituras apresentam baixos índices de substituição, como por exemplo: Guaianases, Sé e
Jabaquara, entre outras. Esses índices são insatisfatórios e indicam não uniformização na
distribuição dos serviços prestados por esse Consórcio.”
Nesse mesmo volume, às fls. 6578 a 6582, o ILUME apresenta tabelas comparativas entre o
cronograma da SP Luz e as respectivas realizações. Resumidamente, observa-se que até 14 de
novembro de 2012, para o serviço de ampliação, o Consórcio executou apenas 48% do previsto e,
para os serviços de remodelação/eficientização, o índice continuou baixo, sendo realizados apenas
55% do previsto.
Apesar dessas constatações, não foi aplicada qualquer punição ao Consórcio, sendo que, pelo
contrário, foi assinado o Termo de Aditivo nº 03 ao Contrato nº 66/SES/11, o qual apresentou um
novo cronograma físico financeiro, considerando, segundo o Consórcio SP-Luz:
“1- A maior demanda por serviços de manutenção corretiva que consumiu verbas além do previsto.
2- Quantitativos de serviços de remodelação e eficientização menores do que os inicialmente previstos.”
(volume 19, fl. 6666).

Tais fatos sugerem que o ILUME assumiu a culpa pelos atrasos na execução dos serviços de
ampliação, eficientização e remodelação, eximindo de responsabilidade o Consórcio SP Luz.
Entretanto, enfatiza-se que uma das funções do Departamento é justamente manter cadastro
atualizado das unidades de iluminação pública, além de estudar, planejar, projetar, programar e
fiscalizar a ampliação e remodelação da rede de iluminação pública.
Adicionalmente, verifica-se que as empresas integrantes do referido Consórcio já prestavam
serviços de iluminação pública para a Prefeitura de São Paulo desde 2001. Portanto, tanto o
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Consórcio SP-Luz quanto o ILUME tinham ou deveriam ter o conhecimento da situação do parque
de iluminação pública, sendo injustificável tamanha disparidade entre o serviço planejado e o
realizado, especialmente para os serviços de manutenção, remodelação e eficientização.
Apesar de todo o exposto, em 03 de junho de 2013, foi assinado ainda o Termo de Aditamento nº
04 ao Termo de Contrato nº 66/SES/11, sendo que uma das justificativas apresentadas foi o atraso
de providências a cargo da Administração. Conforme o documento do ILUME, datado de 3 de
maio de 2013, referente à prorrogação do Contrato nº 66/SES11:
“Nas palavras do Sr. Diretor do ILUME (fl. 6678), foram constatadas, no início desse ano pela nova
gestão do Departamento, a existência de apenas seis ordens de serviço “genéricas”, uma para cada área
de atuação do Consórcio SP Luz. Ainda, ressalta que a essas seis OS’s foram incluídos, de forma
aleatória, novos logradouros para serem beneficiados, mas não foi possível constatar resultados de
fiscalização, aceitação e autorização de pagamentos regulares dos serviços realizados.
Conclui-se, do exposto, especialmente da manifestação de fls. 6678/6680, que o Consórcio contratado
não foi responsável pelos atrasos na execução dos serviços de ampliação, eficientização e remodelação
(...)”

Conforme o já exposto, entende-se pela inadequação na conduta do ILUME ao emitir ordens de
serviço genéricas e atrasar as fiscalizações e autorizações de pagamento, visto que compõem
atribuições próprias do Departamento.
Adicionalmente, durante a análise do Processo nº 2011-0.186.053-3, verificam-se momentos em
que o ILUME solicita ao Consórcio a apresentação dos documentos comprovando a prestação dos
serviços, demonstrando que, possivelmente, o contratado também foi responsável pelos atrasos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“Como mencionado em itens anteriores, o Município não detinha um cadastro atualizado da
situação fática do Parque de Iluminação da cidade. Assim, não havia condições suficientes de
avaliar e antever o cronograma contratual inicialmente pactuado. No primeiro ano de vigência do
contrato, ficou caracterizado o avançado estado de degradação do parque de iluminação da cidade
de São Paulo. Numa análise mais abrangente, é possível constatar que os quantitativos previstos
convergiram para a totalidade estimada inicialmente, tendo sido cumpridas todas as metas
definidas para as atividades de remodelação, eficientização e ampliação do parque de iluminação
pública da cidade de São Paulo atendendo o interesse público envolvido no ajuste ora pactuado.
Da análise supracitada é possível apontar algumas considerações que permitem entender a
previsão do cronograma inicialmente previsto e executado, envolvendo toda a vigência contratual e
não uma análise de período restrito, onde as ocorrências pontuais indicam situações atípicas,
podendo induzir a equipe a uma conclusão equivocada. Neste sentido, destacamos que o
cronograma inicial foi pautado em estimativa falha, gerando o início da execução contratual
baseada em um cadastro que não permitia captar com exatidão as condições técnicas e físicas do
parque de iluminação da cidade, dada sua magnitude e a gigantesca variação de padrões,
equipamentos e materiais que foram sendo agregados ao longo dos anos. Importante lembrar que o
início efetivo das atividades demandou um período de quase 4 meses para estruturação de uma
sistemática logística dos levantamentos de campo que precederam efetivamente à execução das
remodelações, eficientizações e ampliações. Os critérios de apresentação de projetos, a criação de
modelos de controle; a extração dos dados de solicitações represadas no ILUME e a priorização
destas, além de outras demandas organizacionais. De qualquer maneira, o importante a ser frisado
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e destacado é que o quantitativo planejado para ser executado foi integralmente atingido. Embora,
a unidade de medida por “mês” utilizada na contratação, não traduziu as diversas dificuldades
encontradas para o desenvolvimento das atividades, sendo que a convergência dos quantitativos
previstos no contrato de fato ocorreu, mas em um período maior do que o mensal, atendendo ao
previsto contratualmente como um todo, razão pela qual não se justifica aplicação de penalidade à
contratada.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Ilume, em sua manifestação, confirma a inexistência de um cadastro atualizado da situação fática
do parque de iluminação da cidade de São Paulo. Ainda, destaca que “o cronograma inicial foi
pautado em estimativa falha, gerando o início da execução contratual baseada em um cadastro que
não permitia captar com exatidão as condições técnicas e físicas do parque de iluminação da
cidade, dada sua magnitude e a gigantesca variação de padrões, equipamentos e materiais que
foram sendo agregados ao longo dos anos”.
Trata-se de uma justificativa inconsistente, visto que, conforme já exposto em Constatação
específica deste relatório, uma das funções do Departamento Ilume é justamente manter cadastro
atualizado das unidades de iluminação pública, além de estudar, planejar, projetar, programar e
fiscalizar a ampliação e remodelação da rede de iluminação pública.
Adicionalmente, verifica-se que as empresas integrantes do referido Consórcio já prestavam
serviços de iluminação pública para a Prefeitura de São Paulo desde 2001. Portanto, a equipe de
auditoria mantém o entendimento de que tanto o Consórcio SP-Luz quanto o ILUME tinham ou
deveriam ter o conhecimento da situação do parque de iluminação pública, sendo injustificável
tamanha disparidade entre o serviço planejado e o realizado, especialmente para os serviços de
manutenção, remodelação e eficientização.
RECOMENDAÇÃO 017
Recomenda-se ao Ilume cumprir com suas atribuições relacionadas à manutenção de um cadastro
atualizado das unidades de iluminação pública, além de estudar, planejar, projetar, programar e
fiscalizar a ampliação e remodelação da rede de iluminação pública. Isso permitirá ao Departamento
a execução de um planejamento mais factível, evitando disparidades excessivas entre o cronograma
e a efetiva realização dos serviços de manutenção, remodelação e eficientização.

13.
Diferenças injustificadas entre os preços cobrados pelos mesmos materiais com base
apenas nos tipos de serviços, sugerindo sobrepreço (comparação entre os preços pagos e os
praticados).
Em levantamento realizado pelo próprio ILUME, apresentado em tabelas comparativas presentes
nas folhas 6626 e 6627 do Processo nº 2011-0.186.053-3, nota-se, conforme abaixo, que o preço
praticado no Contrato n° 66/SES/2011 referente a diversos materiais empregados, principalmente
nos serviços de manutenção, encontram-se superiores aos de outros referenciais, como preços
apurados no mercado e, inclusive, até aqueles pagos pelo próprio Consórcio:
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Imagem 14: comparação de preços de materiais

Imagem 15: comparação de preços de materiais

Além disso, percebe-se novamente, conforme constatação específica deste relatório, a existência do
chamado “jogo de planilhas”, no qual os preços unitários utilizados nos serviços de manutenção
foram relevantemente superiores aos preços praticados nos serviços de ampliação e remodelação,
especialmente considerando que foram utilizados os mesmos materiais.
Mesmo com o fato constatado pelo próprio Departamento de Iluminação Pública, não se evidenciou
no referido processo qualquer tratativa para adequar os preços aos valores apurados. Destaca-se
que, segundo a Lei nº 8666/1993, a verificação de compatibilidade dos preços com o mercado deve
ocorrer não apenas à época da contratação, mas também em todas as prorrogações, as quais devem
ocorrer apenas nos casos de obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração
(grifo nosso):
“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
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orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.”

Conforme prosseguimento do Processo nº 2011-0.186.053-3, em fl. 6633, as tabelas apresentadas
acima foram juntadas à documentação complementar voltada à formalização de Termo Aditivo ao
Contrato nº 66/SES/2011 e, mesmo com indicativos de que os preços praticados eram desvantajosos
e desproporcionais, a prorrogação do ajuste ocorreu, sendo que a renegociação que resultou em
descontos sobre os preços praticados não foi suficiente para eliminar as distorções apontadas na
tabela.
A renegociação que precedeu a prorrogação, motivada pelo Decreto Municipal nº 53.751/2013,
acabou por obter:
- desconto de 10% sobre as faturas de serviços de eficientização, remodelação e ampliação;
- desconto adicional de 10% em todas as faturas de medição; e
- não aplicação de reajuste para o período de 01/10/2012 a 28/02/2013.
Além disso, ficou acordado que parte dos materiais utilizados teriam como origem o próprio
estoque do ILUME, e, portanto, não haveria cobrança.
As tabelas acima demonstram o sobrepreço cobrado pelos materiais envolvido no Contrato e a
distorção existente entre os preços praticados nos diferentes tipos de serviço (sendo que a
manutenção é mais onerosa) sendo que, ao compará-las com os descontos obtidos, percebe-se que a
renegociação não foi suficiente para eliminar as diferenças encontradas.
Pelo contrário, o serviço de manutenção, que, conforme apontado no achado sobre o “jogo de
planilhas”, passou a ter um volume relevantemente maior do que o acordado inicialmente, foi
aquele que recebeu o menor desconto em comparação com os outros tipo de serviço, fato que
ressalta a possível irregularidade.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“O relatório aponta análise superficial quanto aos preços praticados em relação aos materiais
necessários para a prestação dos serviços, sendo apontado desarrazoado e inexistente jogo de
planilhas, conforme já detalhado no item 6. Assim, quando da análise dos documentos para
elaboração dos apontamentos, não foi levada em consideração a existência de diferença de preços
entre materiais, comum de ocorrer em qualquer ramo de atuação. Além do mais, é cediço a
qualquer empresa prestadora de serviço e até mesmo às áreas técnicas das municipalidades que o
preço de materiais varia em relação ao volume da compra a ser realizada. Portanto, logicamente,
se há compra de grande volume o preço costuma ser menor, sendo o inverso verídico. Desta forma,
para melhor ilustrar o acima exposto, imaginemos que no caso dos materiais necessários à
prestação dos serviços de manutenção, o volume de compra de um determinado material em alguns
casos pode ser previsível e em outros não, motivo pelo qual, em alguns momentos, não havia
condições de planejamento prévio para atendimento de demandas específicas e esporádicas. Nos
casos de remodelação, as compras de materiais eram em grandes volumes, de forma planejada,
portanto, realizadas com antecedência permitindo a identificação de preços melhores. Neste
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diapasão, as diferenças apontadas devem relevadas, uma vez que em determinados momentos não
era possível planejar compras com antecedências. No entanto, quando ocorria o planejamento
prévio, permitia-se a obtenção de melhores condições de compra. De qualquer maneira o
apontamento em questão não merece prosperar, pois as condições impostas durante todo o período
de vigência do contrato eram variáveis, como o acima exposto.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade argumenta principalmente que a diferença dos preços advém do fato de que, para
determinados tipos de serviço, a demanda pelos materiais ocorre em maiores e mais constantes
volumes, enquanto para outros serviços, essa demanda é esporádica e em volumes menores.
Primeiramente, cabe dimensionar a diferença de preço citada por essa constatação. Não se está a
contestar pequenas alterações (o que seria, de fato, natural para compras de diferentes volumes e
periodicidades), mas sim discrepâncias que por vezes chegam a ordem de mais de 100%.
Caso as diferenças nos volumes de compra tivessem um impacto tão forte assim sobre os preços dos
materiais, tais diferenças deveriam estar expressas nos preços de referência, existindo um para cada
tipo de serviço, o que não ocorreu, dado que o referencial, conforme tabela acima, é único.
Além disso, considera-se frágil a argumentação sobre a diferença de preços praticados a depender
do volume adquirido quando trata-se do mesmo comprador. Desta forma, seria perfeitamente viável
ao consórcio que concentrasse suas compras esporádicas e menores juntamente às compras
periódicas e mais relevantes, obtendo a vantagem de preço pelo volume total adquirido.
Adicionalmente, uma vez que os preços contratados pela PMSP eram fixos, o Consórcio SP-LUZ
possuía a obrigação de realizar planejamento estimado da quantidade de material que estaria
envolvida na manutenção da Rede de Iluminação Pública, baseada na experiência de mais de uma
década de execução contratual.
Por fim, cabe novamente frisar que os serviços para os quais os materiais foram identificados com
valores superiores foram os justamente os que possuíram maior volume de uso e periodicidade, no
caso, as manutenções rotineira e corretiva.
RECOMENDAÇÃO 018
Recomenda-se que a Ilume faça o levantamento, por meio de notas fiscais, de quais os valores
efetivamente pagos pelos materiais pelo Consórcio SP-LUZ durante a execução do Contrato nº
066/SES/11. Caso comprove que, apesar da Prefeitura ter pago valores distintos para materiais e a
empresa comprou por preço único, em especial para os serviços que envolveram maiores valores – a
manutenção, que inicie o devido processo administrativo, fornecendo o ampla defesa e
contraditório, objetivando o ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos.
14.
Possível inconsistência na quantidade de pontos de Iluminação Pública atendidos
mediante manutenção corretiva por indicar a realização de serviços em número três vezes
superior ao total de pontos de Iluminação Pública da PMSP.
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Outra possível fragilidade observada foi o fato de que a Manutenção Corretiva, entre os exercícios
de 2011 e 2015, ter possivelmente superado em mais de 3 vezes o número total de pontos de
iluminação pública passíveis de manutenção (o número total de pontos, exceto os que já haviam
sido eficientizados e estavam em garantia).
Assim, de modo a ilustrar a possível falha observada, cumpre inicialmente elencar as definições de
Manutenções previstas no Termo de Referência que originou a Contratação sob análise, conforme
páginas 085, 086 e 087 do Processo nº 2011-0.186.053-3:
“6.1. Serviços de Manutenção:
6.1.1. Serviços de Rotina:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Os serviços de rotina podem ser classificados como abaixo elencados e contemplam elementos da Rede e
todas as unidades de Iluminação pública, padronizadas ou especiais:
Colocação de tampa em caixa de passagem
Correção de fixação do reator e ignitor
Correção de posição de braços/luminárias
Eliminação de cargas elétricas não destinadas à Iluminação Pública
Fechamento de luminária com tampa de vidro aberto
Limpeza externa e interna de luminária
Manobra de proteção de transformador (chave primária)
Manobra de proteção do circuito de alimentação da Iluminação Pública
Substituição de chave magnética e/ou proteção
Substituição de conectores
Substituição de ignitor
Substituição de lâmpada
Substituição de relé fotoelétrico
Substituição de reator/equipamento auxiliar
Quando da abertura ou colocação de tampa da caixa de passagem, a mesma deverá ser limpa e todas as
conexões verificadas e refeitas caso apresentem riscos de falhas, inclusive quanto à isolação.
A Contratada deverá tensionar os cabos do circuito aéreo de Iluminação Pública quando necessário,
bem como desobstruir a Rede de Iluminação Pública e seus componentes de objetos estranhos (galhos de
árvores, pipas, tênis, etc.) sempre que constatadas estas ocorrências.
6.1.2. Serviços Corretivos
Os serviços corretivos são todos os demais serviços não relacionados como serviços de rotina e podem
ser classificados como abaixo elencados e necessários ao restabelecimento integral das condições
normais, padronizadas e de segurança da Rede de Iluminação Pública, com emissão de OS - Ordem de
Serviço pelo ILUME, como:

●
●
●
●

Instalação de unidades faltantes;
Substituições, Remoção e Supressão de Unidades, equipamentos e demais materiais pertencentes à rede;
Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, desempenho deficiente ou outros,
executados em Unidades e/ou Circuitos;
Serviços que envolvam todas as configurações da Rede de Iluminação Pública e seus elementos, ou seja,
aéreo, subterrâneo, túneis, passagens subterrâneos e especiais como iluminação de equipamentos
urbanos e de destaque.
Ainda, caracteriza os serviços de Pronto Atendimento, aqueles considerados de urgência:
6.1.3. Serviços de Pronto Atendimento
Os serviços de pronto atendimento são aqueles exigidos por situações de perigo pessoal ou material que
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devam ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitação ou detectados, os quais deverão ser
prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente.
Para os serviços de Pronto Atendimento, a Contratada deverá dispor de no mínimo 01 equipe por área,
trabalhando 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas do dia, ininterruptamente.
São exemplos de serviços de Pronto Atendimento: danos causados por abalroamentos, impactos diversos,
fenômenos atmosféricos, incêndios, circuitos partidos, luminárias com refrator e/ou compartimento para
equipamentos abertos, entre outros.
Deverá a empresa Contratada dispor de equipe destinada ao atendimento dos serviços de Pronto
Atendimento, munido de 03 (três) canais de comunicação exclusivos (telefone fixo, telefone celular e email), não podendo ser utilizado para outro fim senão o de recebimento das solicitações de Pronto
Atendimento.
Na ocorrência de situações onde a equipe de Pronto Atendimento não consiga eliminar a situação de
risco, a equipe deverá sinalizar e isolar o local e solicitar a equipe de manutenção apropriada, deixando
um funcionário de prontidão no local, à espera de equipe destinada a eliminar o risco.
A Contratada deverá efetuar o lançamento da solicitação de Pronto Atendimento no sistema
informatizado de manutenção em até 24 (vinte e quatro) horas.
Dessa forma, conforme pode ser observado pelas definições acima, as Manutenções Rotineiras (de custo
menor) deveriam ser regra, enquanto as Manutenções Corretivas deveriam ser eventuais (quando a
ocorrência de falha, supressão, furto, acidente, vandalismo, dentre outros) e os Serviços de Pronto
Atendimento apenas em caso excepcionais (inclusive, não foram medidos durante a execução contratual).
Adicionalmente, o item 7.5. do referido Termo de Referência elenca situações que devem ser corrigidas
ou comunicadas à ILUME:
Quando da execução dos Serviços de Manutenção, incluindo os serviços de ronda, as seguintes situações
devem ser observadas para posterior correção:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conjunto óptico com impurezas que dificultem o fluxo luminoso;
Tampas de caixas de passagem quebradas ou faltantes;
Luminárias faltantes ou com compartimento abertos;
Unidades de Iluminação Pública fora de prumo, desalinhadas ou tortas;
Unidades faltantes ou abalroadas.
Cargas clandestinas ligadas na rede de Iluminação Pública;
Luminárias com componentes faltantes;
Postes com janelas sem tampa;
Unidade Ornamental danificada ou com peças faltantes;
Falta de componentes;
Falta de Projetores;
Fixação do equipamento auxiliar;
Religamento de projetor/luminária.
As situações a seguir relacionadas quando observadas deverão ser comunicadas, por escrito, ao ILUME
que poderá solicitar os registros fotográficos dos casos:

●
●

Logradouros com luminárias LP-12;
Logradouros onde os serviços de manutenção não são realizados devido a ameaças, restrições de acesso
e vandalismo constante;
Unidades do tipo SP-5 e SP-7 (poste de concreto)
Cargas clandestinas ligadas à Rede de Iluminação Pública.”

●
●

Dessa maneira, após descritos os serviços de manutenção contratados e especificidades correlatas,
elencam-se os dados fornecidos pela Contratada acerca da execução de Manutenção Corretiva por
ela realizada entre Janeiro de 2011 e Dezembro de 2015 na Folha 7387 do Volume 21, conforme
tabela abaixo:
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Tabela 06: Número de Pontos de Iluminação que passaram por Manutenção Corretiva.

Adicionalmente, conforme imagem abaixo, o número médio de pontos passíveis de manutenção
(que não estavam em Garantia) era 474.718 pontos:

Tabela 07: Número de Pontos de Iluminação que passaram por Manutenção Rotineira.

Assim, conforme é possível observar nas tabelas acima elencadas, cada ponto de Iluminação
Pública do município recebeu, em média, 3,15 manutenções corretivas entre 2011 e 2015. Ainda,
como o gasto com Manutenção Corretiva foi de aproximadamente R$ 117.062.858,24 e o com
Manutenção Rotineira foi de aproximadamente R$ 211.153.371,03, conclui-se que o custo com
Manutenção Corretiva (eventual) foi cerca de 55% do custo com a Manutenção Rotineira (regra).
Percebe-se ainda que, posteriormente a janeiro de 2015, os valores mensais previstos para
manutenção corretiva superam a manutenção de rotina conforme cronograma físico financeiro
disposto em fl. 7129 (R$ 5.045.730,01 para gastos mensais de manutenção corretiva e R$
3.900.000,00 com manutenção de rotina).
Dada a possível anormalidade na quantidade de manutenção corretiva realizada, especialmente ao
perceber-se que a quantidade de pontos que sofreram manutenção corretiva se repetia em meses
distintos (maio de 2011 a maio de 2013, junho e julho de 2013, agosto a dezembro de 2014, dentre
outros), procedeu-se à análise de amostra de processos de medição (entre outubro de 2015 e abril de
2018) em busca de possíveis Ordens de Serviço emitidas pela ILUME, para realização dos serviços
de manutenção corretiva. Porém, tais Ordens de Serviço, que conforme Item 6.1.2. do Termo de
Referência possuíam caráter obrigatório para viabilização dos pagamentos, não foram encontradas.
A citada anormalidade se refere aos elevados custos e quantidades inerentes aos serviços de
manutenção corretiva executados mediante Contrato nº 66/SES/11, pois, apesar do citado ajuste ter
iniciado somente em 2011, o Consórcio SP-Luz já prestava serviços de objeto similar
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anteriormente. Ou seja, a rede já recebia manutenção rotineira que deveria garantir o correto
funcionamento da rede e, consequentemente, reduzir a necessidade de ações corretivas.
Adicionalmente, conforme planilhas acima, no Contrato nº 66/SES/11, entre 2011 e 2015, foram
gastos mais de R$ 200 milhões com manutenções rotineiras (as quais, como já citado, deveriam
garantir o correto funcionamento da rede), sendo que, ainda assim, foi necessário se dispender mais
de R$117 milhões com manutenções corretivas, as quais, por definição, deveriam ser eventuais.
Ainda, conforme demonstrado anteriormente, a partir de novembro de 2015, mesmo após a PMSP
ter realizado tamanho investimento em manutenções rotineiras, evidenciou-se que o custo com
manutenções corretivas se mostrou superior.
Por fim, conforme exames realizados, percebe-se que, durante toda a execução contratual, não
foram apontadas relevantes falhas na rede de iluminação e que, consequentemente, não houve
quaisquer penalizações para a Contratada, fato que se mostra incompatível com o volume de
serviços/gastos com manutenção corretiva - uma rede que apresenta poucas falhas costuma não
precisar de relevantes gastos com ações corretivas.
Diante do exposto, devido à grande recorrência de manutenções corretivas, aos relevantes valores
expendidos e à ausência das ordens de serviço, emitidas pela ILUME, que deveriam autorizar a
execução de tais serviços, sugere-se fragilidades na comprovação de que os serviços tenham sido
efetivamente prestados, bem como, caso tenham sido prestados, falhas na qualidade e
comprometimento da garantia quanto aos serviços de manutenção rotineira, uma vez que, para que
os gastos com manutenção corretiva tenham sido tão expressivos, é possível que manutenção de
rotina não vinha sendo executada à contento.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“A alegação de que teria ocorrido a prestação de serviços de manutenção corretiva além do
previsto, com o dispêndio de valores relevantes, não pode prosperar uma vez que precisa ser
levada em consideração a forma como o contrato foi iniciado, a necessidade de manutenção,
inclusive a necessidade de realização de manutenção diversas vezes no mesmo local, em virtude do
estado de degradação do parque de iluminação pública. Isso porque, quando da celebração do
contrato o cadastro existente junto ao município demonstrava a situação fática do parque de
iluminação pública, o qual encontrava-se sucateado, tendo sido mantido pelo contrato emergencial
anterior apenas em funcionamento, com a prestação de serviços limitados que impediram sua
remodelação e eficientização. Portanto, somente a partir da assunção do contrato e identificação
das reais condições em que se encontrava o parque foi possível dar início a manutenção corretiva
que, por óbvio, envolveu o retorno de equipe vez no mesmo local, considerando a natureza
continuada da contratação. De acordo com levantamento realizado pelas empresas e encaminhado
ao ILUME, a respeito do Contrato nº 066/SES/2011, apurou-se que foi executado, no período de
01/01/2012 até 31/07/2015, 307.516 (trezentas e sete mil, quinhentas e dezesseis) pontos de
remodelação e 48.518 (quarenta e oito mil, quinhentas e dezoito) pontos de ampliação em todas as
regiões das Subprefeituras. O Consórcio, à época, atendeu cerca de 99% (noventa e nove por
cento) dos protocolos abertos no Município de São Paulo, entre 01/01/2012 até 31/12/2016. Ou
seja, a prestação dos serviços contratados sempre foi realizada de acordo com o previsto nos
termos contratuais, gerando a redução drástica das reclamações dos munícipes perante a
Ouvidoria e demais veículos de comunicação. Portanto, não há qualquer inconsistência na
quantidade de pontos atendidos nos serviços de manutenção, devendo ser reanalisados os valores
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indicados pela equipe de auditoria. Ademais, não se pode esquecer a grandiosidade do parque de
iluminação pública que a cidade de São Paulo possui, sendo necessária a sua constante
manutenção, que em casos de acidentes veículos, dentre outros é necessária a intervenção no
mesmo ponto.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Inicialmente, apesar da alegação do Ilume acerca do degradante estado em que se encontrava a rede
de iluminação pública, em 2011, o Departamento não respondeu o motivo de, em janeiro de 2015,
após 04 anos de execução contratual, os valores da manutenção corretiva superarem os valores da
manutenção rotineira, estarem maiores do que os iniciais e se repetirem em vários meses distintos.
Conforme descrito na Constatação, os valores indicados pela equipe de auditoria são originários do
Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3. O Departamento de Iluminação apresentou uma
manifestação que não forneceu dados que respondessem ao questionado por esta equipe.
Dessa forma, a equipe de auditoria mantém o entendimento de que os valores pagos para
manutenção corretiva são incoerentes, por se repetirem em meses distintos, terem aumentado ao
longo do tempo (como a empresa já estava prestando o serviço há alguns anos, a PMSP estava
realizando investimentos, a manutenção corretiva deveria reduzir ao longo do tempo), e não
obedecerem o disposto no edital quando a necessidade de Ordem de Serviço, emitida pela Ilume,
para execução.
RECOMENDAÇÃO 019
Recomenda-se à Unidade que fiscalize e exija da contratada que os serviços de manutenção sejam
executados com o propósito de que as ações preventivas reduzam a necessidade por reparos,
apresentando o resultado de queda gradual dos valores gastos com manutenção corretiva.
15.
Fragilidades no tocante à fiscalização, devido à ausência de documentos
comprobatórios e incoerências entre os quantitativos apresentados.
De acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da Prefeitura Municipal de São
Paulo, são deveres do agente público na condição de fiscal de contrato: acompanhar e ﬁscalizar o
contrato a fim de veriﬁcar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas,
em todos os seus aspectos.
Em consonância com o Manual descrito acima, pode-se citar o Manual de Licitações e Contratos –
Orientações e Jurisprudência do TCU (4ª edição, p. 780): “acompanhamento e fiscalização de
contrato são medidas poderosas colocadas à disposição do gestor na defesa do interesse público.
Toda execução do contrato deve ser fiscalizada e acompanhada por representante da
Administração (...). Deve ser mantida pela Administração, desde o início até o final da execução do
contrato, equipe de fiscalização ou profissional habilitados, com experiência”.
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Ainda, o primeiro parágrafo do art. 67º da Lei nº 8.666/1993 impõe que o representante da
Administração anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Comparação entre as exigências contidas nas orientações normativas em referência e a
documentação anexa aos processos examinados possibilitou constatar-se a existência das seguintes
falhas durante a fiscalização da manutenção, eficientização e remodelação da rede de Iluminação
Pública do Município:
·
·
·
·
·
·
·
·

Poucos registros fotográficos da execução dos serviços, sem ordenação cronológica;
Perda das mídias digitais que continham todas as medições do serviço;
Possível inexecução parcial dos serviços contratados, em especial aos serviços de
manutenção corretiva e rotineira;
Ausência ou preenchimento incompleto do livro de ordem do CONFEA (Resolução
CONFEA n° 1.024/2009);
Incoerente baixo índice de falha dos serviços, apesar do elevado gasto com manutenção
corretiva;
Ausência de penalização às empresas, apesar do elevado gasto com manutenção corretiva;
Acatamento de justificativas não técnicas para repactuação dos cronogramas inicialmente
acordados; e
Ausência de documentos obrigatórios para liberação de medição, conforme exposto
posteriormente.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“As falhas apontadas durante a fiscalização do contrato por parte da ILUME devem ser relevadas,
uma vez que este esteve constantemente acompanhando o desempenho das empresas na prestação
dos serviços contratados e observaram as disposições do contrato. No entanto, nada impede que o
ILUME venha aprimorar a sua fiscalização, baseado nos apontamentos da equipe de auditoria.
Também não se pode, nesse momento, cuja contratação já se encerrou, impingir alteração da
fiscalização ali executada. Portanto, é certo que o ILUME se comprometerá a realizar melhorias
no acompanhamento e fiscalização da execução do contrato nos moldes pretendidos pela Auditoria
da Controladoria do Município.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação da Unidade não respondeu às falhas apontadas pela auditoria. Ainda, a Unidade não
apresentou quais serão as ações tomadas para adequar a fiscalização dos seus contratos ao
preconizado na legislação.
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RECOMENDAÇÃO 020:
Recomenda-se que a Ilume promova cursos de capacitação para seus fiscais, além da criação de
procedimentos padrão, com check-list, para garantir a correta fiscalização dos seus contratos,
conforme preconizado na legislação municipal e nas demais correspondentes.
RECOMENDAÇÃO 021:
Recomenda-se o encaminhamento deste relatório à Corregedoria Geral do Município para apuração
de eventuais responsabilidades funcionais.

16.
Ausência de atualização do BDI, ensejando na manutenção indevida de custos diretos,
como Almoxarifado, Transporte e Administração Local neste benefício.
Foi observada a inclusão da Administração Local e Almoxarifado Local e Transporte no BDI Benefícios e Despesas Indiretas praticado pelo Consórcio SP-Luz, o qual possuía a taxa de 36,06%
dos custos diretos.
Primeiramente, constatou-se que os preços praticados pelas empresas, referentes aos serviços de
iluminação, são equivalentes aos preços pesquisados pela ILUME durante a etapa prévia à
Licitação, de modo que o BDI foi avaliado de forma separado aos preços unitários.
Conforme anteriormente exposto, o BDI tem o objetivo de custear parcelas de complexa
mensuração que não são necessariamente atreladas diretamente à execução dos serviços, mas que
fazem parte do custo total do empreendimento. Assim, compõem o BDI: as despesas da
administração central, a qual é rateada pelos contratos da empresa, impostos, garantias, seguros,
tributos e o lucro.
No Contrato em tela, foram utilizadas como parcelas para cálculo do BDI a Administração e
Almoxarifado Local e Transporte.
Definem-se como Administração Local e Almoxarifado Local e Transporte todos os gastos para a
manutenção das equipes técnica e administrativa necessárias à execução da obra, como veículos,
móveis, equipamentos e utensílios utilizados no canteiro de obras, materiais de escritório, controle
tecnológico, vigilância e segurança das instalações, limpeza e conservação do canteiro, gastos com
concessionários de serviços públicos (água, luz, energia, internet), dentre outros.
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Imagem 16: BDI praticado pelo Consórcio SP-Luz

Conforme acima elencado, gastos com Administração Local e Almoxarifado Local e Transporte são
conhecidos e podem ser estimados, não se justificando sua inclusão como parcela do BDI.
Adicionalmente, com a sua definição clara dentro dos Custos Diretos, permite-se à Administração
Pública possuir uma maior capacidade de controle e gerenciamento na aplicação de recursos, bem
como a possibilidade de realizar eventuais supressões e/ou acréscimos que se mostrarem
necessários.
Para ilustrar o volume de recursos expendidos com tais parcelas do BDI, calculou-se quanto seria o
BDI sem tais parcelas, a diferença entre os BDI e a qual foi o valor gasto com tais parcelas entre
2011 e 2018:
BDI
Item

Total

Despesas Indiretas (X)

2,31%

Lucro (Y)

8,00%

Despesas Fiscais (T)

3,65%

Componentes
Administração Central
Administração Local
Almoxarife Local e
Transporte
PIS
COFINS
ISS

Sub-total
2,31%
0,00%
0,00%

3,00%
0,65%
5,00%

BDI = ( (1 + X) . (1 + Y) / (1 - T) ) - 1
X=
Y=
T=
BDI corrigido =
Tabela 08: cálculo do BDI corrigido

2,31%
8,00%
8,65%
20,96%
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Assim, o BDI sem as parcelas de Administração Local e Almoxarife Local e Transporte seria de
20,96%, resultando em uma diferença de 15,1% quando comparado ao efetivamente praticado.
Conforme tabela demonstrada no Achado 01 desta Solicitação, o valor total pago às empresas foi de
R$ 1.293.731.217,60. Considerando o BDI corrigido, 20,96%, e o BDI praticado, 36,06%,
encontra-se diferença entre os valores pagos por meio das seguintes fórmulas:
(I)
(II)
(III)

Sabendo-se que Valor Pago = Custos Diretos Totais x (1 + BDI praticado)
Encontra-se, então, que Custos Diretos Totais = Valor Pago / (1 + BDI praticado)
Assim, Custos Diretos Totais = R$ 1.293.731.217,60 / (1 + 0,3606) = R$ 950.853.459,94

Agora, calcula-se qual seria o valor total gasto sem as parcelas de Administração Local e
Almoxarife Local e Transporte, com o BDI corrigido de 20,96%:
(IV)

Valor Corrigido = Custos Diretos Totais x (1+ BDI corrigido) = R$ 950.853.459,94 x 1,2096 =
R$ 1.150.152.345,15

Por fim, calcula-se qual é o efetivo valor gasto com as parcelas de Administração Local e
Almoxarife Local e Transporte
(V)

Valor das parcelas =Valor Pago – Valor Corrigido = R$ 1.293.731.217,60 - R$ 1.150.152.345,15
= R$ 143.578.872,45

Desse modo, observa-se que foram gastos cerca de R$ 143.578.872,45 com Administração Local e
Almoxarife Local e Transporte, entre 2011 e 2018. Não há como se afirmar se os valores estão
compatíveis ou não com os valores de mercado, uma vez que os custos não foram definidos na
planilha orçamentária e, portanto, não são conhecidos pela Administração.
Conforme a composição utilizada, sua inclusão no BDI pode ter ensejado no pagamento de custos
não conhecidos e não reais. Por exemplo: em reformas já contratadas, recorrentemente ocorrem
alterações de projeto (mudança de material, solução técnica, dentre outros), resultando em
supressões/acréscimos de serviços e/ou quantidade e, consequentemente, no aumento/redução do
custo total da obra.
Assim, uma vez que a Administração Local, Almoxarife e Transporte estão previstos dentro do
BDI, com a ocorrência de aditivos de escopo ao longo do tempo, consoante observado no Contrato
nº 66/SES11, resulta-se no aumento/acréscimo do valor disponível para essas parcelas, apesar das
alterações de escopo não ensejarem em nenhuma mudança na equipe técnica, canteiro, controle
tecnológico, etc. Dessa maneira, possivelmente foram pagos custos que não existiram, resultando
em prejuízo para a Administração Pública.
Cumpre destacar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Órgão Central
responsável pelas Obras e Serviços de Engenharia no âmbito da PMSP, removeu a Administração
Local da sua composição do BDI há alguns anos, conforme os critérios utilizados para formulação
das suas tabelas disponíveis no seu site:
“4. Foi retirada da composição do BDI a parcela da Administração Local que deverá ser incluída no
orçamento
como
Custo
Direto.
Os
itens
a
serem
orçados
são:
a. Veículos para transporte pessoal, Caminhão Carroceria de Madeira e Carretas necessários ao
transporte
interno
dos
equipamentos,
pessoal
e
dos
materiais;
b. O Engenheiro responsável pela obra, Encarregados, Mestres de obra, Apontador, Almoxarife, Vigias,
Servente de limpeza, bem como a equipe de topografia do acompanhamento das obras e necessária às
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medições;
c. Controle tecnológico dos materiais, Seguro e as placas da obra. Na elaboração das Tabelas foram
adotados os seguintes critérios:”

Corroborando o tema, o Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do Acordão nº 2622/2013,
orientou:
“9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização
na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e
discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da
Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos
públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, da Lei n.
8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013”.

Inclusive, ressaltou a importância de que o pagamento da Administração Local seja feito de forma
proporcional por meio do Item 9.3.2.2 do mesmo Acórdão:
“estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local,
estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de
pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de
administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução
contratual”.

Desse modo, sugere-se que a ILUME manteve inadequadamente as parcelas de Administração
Local, Almoxarife e Transporte como custos indiretos, fragilizando os controles da PMSP e
possibilitando, inclusive, pagamentos desproporcionais ao que foi, efetivamente, executado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“A questão aqui mencionada, como já explicitado na Introdução, envolve edital e seus anexos
aprovados pela E. Corte de Contas. Assim, inicialmente cabe destacar que as questões relativas ao
BDI de materiais, já foi objeto de análise quando da liberação da concorrência que originou a
contratação. Importante lembrarmos que a natureza do Contrato Administrativo, possui riscos
inerentes ao seu objeto e vigência, tais como a variação das taxas cambial e inflacionária,
alterações legislavas que onerem tributos inerentes à operação, dentre tantos outros fatores que
podem implicar num eventual desequilíbrio econômico. Tais eventualidades são assumidas por
ambas as partes Contratantes, como é de praxe e amplo conhecimento da própria Prefeitura de São
Paulo, sendo razoável promover uma revisão do preço total do Contrato apenas durante sua
vigência, o que não ocorreu seja por imposição do TCM que possui o TC nº 72.001.523.17-77 ou
por deliberação do TCU para a contratação em tela. Neste sendo, os apontamentos destacados
pela Controladoria, não podem refugiar-se da análise sob a ti jurídica, ou seja, a contratação
seguiu os trâmites normais de aprovação pelos órgãos competentes e durante sua vigência não
houve qualquer determinação para a alteração sugerida aqui exposta, portanto, devemos afastar
quaisquer exigências indevidas. Além disso, como se verifica no objeto do Contrato, as empresas
contratadas prestaram, em consórcio ou individualmente, nos 72 meses de duração do ajuste,
Serviços Técnicos Especializados de Manutenção e Ampliação, considerados os Serviços de
Eficientização e Remodelação, com fornecimento de material, para o Sistema de Iluminação
Pública do Município de São Paulo. Conforme se observa da leitura acima, resta evidente que os
Serviços Técnicos prestados pelas contratadas naturalmente envolveram a aquisição de materiais e
equipamentos para viabilizar sua consecução os quais, na prática, nem sempre são passíveis de
segregação da parte relevante dos serviços prestados. Nesse sendo, existe entendimento do
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Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao emir a Nota Técnica nº 04/2013, de que a jurisprudência do
TCU se firma no sendo de que “sempre que possível deve-se proceder à aquisição de equipamentos
e materiais em separado da obra.” De fato, a regra é que os equipamentos de valor expressivo
sejam adquiridos de forma separada, sendo a aquisição conjunta com a obra ou demais serviços de
engenharia uma exceção que deve ser tecnicamente justificada. No ajuste aqui debatido, os
materiais e equipamentos adquiridos no decorrer do contrato objetivaram a viabilização do objeto,
ou seja, a prestação dos serviços em si e, por isso, integraram o seu preço. É importante destacar
que a Jurisprudência do TCU afirma que isso deve ocorrer “sempre que possível”. Ou seja, não se
trata de uma regra absoluta. Durante toda a vigência do Contrato a aquisição conjunta dos
mencionados materiais e equipamentos para a prestação dos Serviços Técnicos nunca foi
questionado pelos órgãos de controle.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação da Unidade não tratou do assunto questionado pela equipe de Auditoria.
A equipe questionou a ausência de atualização do BDI no momento da assinatura dos termos
aditivos, desde a adoção de BDI diferenciado pela SIURB, removendo as parcelas da
Administração Local e Almoxarifado Local e Transporte do BDI dos custos indiretos, e
adicionando e discriminando todos os custos envolvidos nas parcelas na planilha orçamentária de
custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como
sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da Administração Pública, em
atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, conforme a
jurisprudência do TCU acima exposta e os artigos 30º, § 6º e 40º, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993
Conforme supra, tal falha pode ter ensejado em dispêndios indevidos de administração local,
almoxarifado e transporte, em virtude da prorrogação de prazo contratual (72 meses regulares e 06
meses emergencial) ou do acréscimo de serviços na planilha orçamentária sem que necessariamente
tenham incorrido em custos adicionais para administração local, almoxarifado e transporte.
RECOMENDAÇÃO 022
Tendo vista o encerramento do contrato e a impossibilidade de mensuração dos gastos reais para
administração, almoxarifado e transporte, sugere-se que a ILUME observe para as suas próximas
contratações a composição dos custos utilizados no BDI e procure, sempre que possível, se adequar
às boas práticas de engenharia em vigor, como foi o caso supra demonstrado.

17.
Inexistência de redução dos custos dos serviços de manutenção e corretivos após a
instalação das lâmpadas de LED.
Conforme observado no documento Luminárias a Led na iluminação pública: características
técnicas e viabilidade econômica, feito pelo Professor Roberto Salles, no sistema de iluminação
com LED, os custos de manutenção após a instalação de iluminação LED são reduzidos:
“Das lâmpadas de descarga mais utilizadas na IP, as VSAP de 400 W são as que têm maior vida útil,
24.000 horas, alcançando seis anos de funcionamento. Algumas cidades realizam a troca das lâmpadas
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em intervalo de manutenção de quatro anos para evitar a queima e o blecaute na iluminação. Para as
luminárias a led, a vida útil é estimada no mínimo em 50.000 horas, correspondendo a aproximadamente
12,5 anos para uma utilização média de 11 horas por dia.
A utilização de luminárias a Led proporciona que o intervalo entre as manutenções seja maior,
possibilitando a redução do custo com mão de obra e equipamentos de manutenção.” (Grifo nosso)

Corroborando com a didática acima apresentada, a empresa responsável por prestar consultoria ao
Departamento de Iluminação Pública – ILUME da PMSP apresentou um estudo no qual demonstra
que os custos de manutenção para sistemas com iluminação LED são inferiores aos custos para
sistemas de iluminação com lâmpadas VAPOR-SÓDIO.
Trata-se do Consórcio Enerconsult-CRA, que apresentou, em 15 de fevereiro de 2017, a
composição de custos e preços para a manutenção de rotina no Contrato nº 066/SES/11 e situação
atual com LED, a pedido do ILUME (Processo nº 2011-0.186.053-3, Volume 22, fls. 7879 a 7882).
Segue abaixo, a composição de preços unitários mensais, realizada pelo Consórcio.
ANEXOS

Contrato nº 66/SES/11 sem LED

Situação atual com LED

ANEXO I – TOTAL

R$ 12,28

R$ 9,43

ANEXO II – MÃO DE OBRA

R$ 8,10

R$ 5,94

ANEXO III – MATERIAIS

R$ 4,18

R$ 3,49

Tabela 09: preços unitários sem ou com utilização de LED.

Dessa forma, o ILUME solicitou à FM Rodrigues e à Alumini, a correção e ajuste dos valores
referentes aos serviços de manutenção. Sobre esse ponto, cumpre destacar que apesar de a
instalação das luminárias LED ter ocorrido desde outubro de 2015, só foram solicitadas mudanças
nos custos de iluminação posteriormente. Ou seja, apesar de, na prática, a empresa ter tido seus
custos reduzidos para manutenção desde 2015, apenas em 2017 os valores sofreriam redução.
Da maneira adotada, o consórcio recebeu valores por serviços que não foram efetivamente
executados, resultando em pagamento indevido e, consequentemente, em enriquecimento sem
causa.
Ainda, apesar da solicitação do Departamento, o Consórcio contratado não concordou com os
preços apresentados e o Contrato foi mantido da mesma forma que contratado em 2011, visto que o
ILUME acatou os argumentos expostos pelo referido Consórcio.
Verifica-se que em 16 de fevereiro de 2017, a empresa FM Rodrigues apresentou uma composição
analítica referente ao preço de rotina com implantação de LED, documento este constante no
Processo nº 2001-0.186.053-3, às fls. 7870 a 7878. No documento, a empresa concluiu que os
custos de manutenção de rotina por ponto de IP não sofrem decréscimo, apresentando valores para
os custos de mão de obra e de materiais, porém, desprovidos de justificativa.
Outro ponto abordado pela empresa foi:
“(...) cabe destacar que, os LEDs foram instalados em áreas distantes entre si, portanto, uma vez
que as luminárias LEDs estão inseridas dentro de um parque com a maioria das luminárias de
Sódio, a estrutura operacional para a manutenção do parque não poderá ser reduzida”.
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Entretanto, o serviço de manutenção de rotina é realizado por ponto de IP, sendo que a estrutura
operacional para a manutenção das luminárias de sódio é diferente da estrutura necessária para a
manutenção das luminárias LED e, portanto, tem-se não se confundem. Adicionalmente, um dos
motivos alegados pelo ILUME para a implantação de LED no parque de iluminação pública de São
Paulo foi justamente a maior durabilidade desse tipo de luminária e a menor necessidade de
manutenção.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“O relatório aponta que com a instalação das lâmpadas de LED o custo com manutenção após a
instalação deveria ter sido reduzido no contrato. No entanto, para realizar referida análise não
levou em conta os serviços necessários nem as condicionantes ocorridas no contrato durante o
período da troca e posteriormente, o que não se pode admitir. Após a troca das lâmpadas de sódio
por LED os serviços de manutenção deixaram de ser cobrados por 6 meses no contrato, sendo que
tais serviços foram retirados da planilha de manutenção após a medição de troca das lâmpadas
para LED. Portanto, mesmo sendo mais eficientes, as luminárias a LED não deixam de demandar
necessidade de manutenção, seja na troca de equipamentos específicos da luminária, nos mesmos
pontos trocadas as lâmpadas, o que precisam e devem ser reconsiderados nas planilhas, tais como
acidentes de carro, queda de árvores, fiação etc. Além do mais, não se pode esquecer que no ano
de 2016 a Prefeitura criou o programa denominado “LED nos Bairros”, visando a instalação de
novas luminárias em diversos bairros da Capital, tendo sido realizado mais de 80 mil pontos na
cidade de São Paulo, em bairros como Jabaquara, Jardim Helena, Perus, Sapopemba, Sé e
Pedreira, entre outros. Ponto que merece destaque é que a comparação realizada no relatório
pontua constantemente valores que haviam sido contratados em 2011 sem considerar qualquer tipo
de inflação, aumento dos insumos, mão de obra, entre outros, tendo em vista que já se passaram,
ao menos 05 anos, até 2016 para o apontamento de que não teria ocorrido redução, debruçando-se
apenas no custo da lâmpada.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, a unidade informa que as luminárias a LED demandam manutenção, mas sem
demonstrar, detalhadamente, a composição de tais custos e respectiva justificativa. Destaca-se que a
equipe de auditoria constatou a inexistência de redução dos custos dos serviços de manutenção e
corretivos após a instalação das lâmpadas de LED; portanto, não foi questionada a existência de
serviço de manutenção.
Quanto ao Relatório do Consórcio Enerconsult-CRA citado na constatação, ressalta-se que tal
consórcio foi contratado pelo ILUME, sendo que o relatório motivou a troca de luminárias de sódio
por luminárias LED. Isso porque o relatório apresentou os benefícios da lâmpada LED, sendo um
deles a redução dos custos dos serviços de manutenção e corretivos.
Por todos esses motivos, a equipe de auditoria mantém seu entendimento.
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RECOMENDAÇÃO 023
Recomenda-se ao Ilume, maior atenção à composição de custos dos serviços de manutenção e
corretivos das lâmpadas de LED, solicitando justificativas técnicas e detalhadas da contratada,
referente a tal composição.
RECOMENDAÇÃO 024
Recomenda-se ao Ilume manter um controle dos benefícios esperados x atingidos, de forma que
consiga avaliar os seus investimentos.

18.
Falhas nos processos das medições devido à falta de comprovantes/controles ensejando
em pagamento indevido.
Em todas as medições examinadas consta a seguinte informação: “O arquivo em CR-Room
contendo o detalhamento completo dos serviços encontra-se nos assentamentos do Agrupamento de
Controle – ILUME-32 e assim sendo, disponíveis para quaisquer verificações complementares”.
Entretanto, apesar de solicitados os arquivos em mídia por esta equipe de auditoria, o ILUME
afirmou que não há tais documentos na unidade.
Ressalta-se que a Planilha de Movimentação de Materiais, a qual deveria constar em todas as
medições do Contrato nº 066/SES/11, só foi verificada nas medições do Contrato Emergencial nº
027/SMSO/2017. Tal fato demonstra uma possível falta de controle por parte do ILUME nesse
quesito, sendo que a inexistência de tal planilha impossibilita o controle dos estoques quanto às
aquisições, utilizações e baixas, além de impedir a detecção de possíveis desvios dos materiais.
Adicionalmente, foram verificadas possíveis inconsistências nos Processos listados abaixo:
Processo nº2017-0.090.569-0: À fl. 171 do referido Processo, existe a consolidação dos serviços –
complementar, realizada pela FM Rodrigues, a qual apresenta um faturamento com a inclusão de
32.534 pontos em LED + 15% de desconto sobre os pontos em LED, culminando num valor
complementar a faturar de R$ 288.503,90.
Entretanto, no referido processo não há documento algum comprovando a prestação do Serviço
técnico especializado de eficientização e remodelação, com fornecimento de material do sistema de
iluminação pública do Município de São Paulo. Dessa forma, não obstante o serviço faturado não
ter sido devidamente comprovado, o ILUME autorizou o seu pagamento.
Processo nº 2017-0.106.881-4: À fl. 148 do referido Processo, existe uma planilha referente ao
serviço de ampliação, com a execução de 244 novos pontos. Entretanto, não há documento algum
comprovando o serviço ou mesmo indicando os endereços em que teria sido executado.
Processo nº 2017-0.138.981-5: À fl. 137 do referido Processo, existe uma planilha referente ao
serviço de ampliação, com a execução de 498 novos pontos. Todavia, não há documento algum
comprovando o serviço ou mesmo indicando os endereços em que teria sido executado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“O apontamento aqui colocado reserva similaridade com o item 16, sendo certo que o valor contratual
pago pela Prefeitura fora, indubitavelmente, aquele que melhor se amoldara ao interesse público existente.
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Isso porque o mesmo decorrera de procedimento licitatório, aprovado pela E. Corte de Contas, como
citado na Introdução, tendo o Consórcio logrado êxito no certame e, em função de tal procedimento
competitivo, apresentado proposta com menor valor possível para a execução dos serviços.
Assim, a Prefeitura sempre pagou valor reconhecidamente econômico, por um serviço que fora
regularmente prestado pelo Consórcio, ou individualmente pelas empresas contratadas, restando
resguardado, sem qualquer embargo, o melhor interesse público, conforme atestado pela fiscalização.”

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Ilume, em sua resposta, não justifica as falhas detectadas nos processos das medições devido à
falta de comprovantes/controles. Portanto, a equipe de auditoria mantém o entendimento da
existência de pagamento indevido.
RECOMENDAÇÃO 05
Recomenda-se ao Ilume a melhoria de seus controles e processos de fiscalização dos serviços
contratados, por exemplo, exigindo comprovantes da prestação de serviços, evitando, dessa forma,
pagamentos indevidos.

19.
Ingerência da Administração Pública ao contratualizar elementos que cabem à gestão
da própria Contratada.
Desde a época de publicação do Edital de Licitação referente à Concorrência n° 06/SES/11, o
Tribunal de Contas da União já emitia acórdãos com o entendimento de que algumas exigências
contratuais, por serem demasiadamente específicas, poderiam acarretar em ingerência da
Administração Pública sobre a gestão de empresas privadas, em especial por procurar controlar
aspectos da execução contratual que não seriam essenciais ao cumprimento do objeto e que
deveriam, em verdade, ser decididos pela própria contratada.
Dessa forma, essencialmente, entende-se que o contrato deve especificar o objeto de forma mais
clara e básica possível, sendo que, a operacionalização e logística que levam ao seu cumprimento
cabem à gestão da própria empresa, o que pode variar segundo estrutura e escala de cada uma. Caso
contrário, existe descumprimento ao inciso I, § 1º, Art. 3º da Lei n.º 8.666/1993.
Como exemplo, o Acórdão nº 1329/2007 do TCU considera como ingerência da Funasa na
administração de empresa privada, cláusula do edital que exigia que a contratada mantivesse
“escritório com funcionários capacitados, nesta Capital, com funcionamento em horário comercial,
para atendimento aos seus empregados bem como à FUNASA”.
Já o Acórdão TCU nº 1910/2007 aborda o tema da seguinte forma (grifo nosso):
“j) em seu edital, a Agência especifica recursos que o ambiente da fábrica de software deve,
obrigatoriamente, possuir, como quarenta estações de trabalho com requisitos específicos de capacidade
computacional, servidores de rede, link de comunicação, recursos de treinamento para a equipe técnica e
ferramentas de software, além de estipular um rol de profissionais com determinadas qualificações
dedicados ao projeto na fábrica (item 5.2.1.3.3.1 - fls. 51 e 52). Essa impropriedade engessa os meios de
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organização da fábrica de software, inviabilizando que o particular faça escolhas técnicas e gerenciais
da forma que lhe for mais conveniente. Nas contratações para fornecimento de serviços de TI, que é o
caso da contratação de fábrica de software, a especificação dos requisitos de contratação não deve
restringir os meios técnicos para a prestação do serviço. Destarte, propõe-se a determinação a seguir à
ANAC:
- em atenção ao inciso I do § 1º do art. 3º, nas contratações para fornecimento de serviços de tecnologia
da informação pagos por disponibilidade ou por resultado, abstenha-se de interferir nos meios que o
contratado irá empregar para prestar os serviços, por constituir interferência desnecessária na esfera
do particular.”

No entanto, o Edital de Licitação referente à Concorrência n° 06/SES/11 contém determinação
demasiadamente específica, não essencial para o cumprimento do objeto, e que invade a liberdade
de gerência dos concorrentes. Assim dispõe o Item 9.2.2.1 do Termo de Referência:
“A Contratada deverá manter 1 (um) almoxarifado em endereço único, por ÁREA, quais sejam, Área 1,
Área 2, Área 3, Área 4, Área 5 e Área 6, exclusivos para guarda de materiais de Iluminação Pública do
Município de São Paulo.
(...)
Este almoxarifado será de uso exclusivo para os serviços do Sistema de Iluminação Púbica do Município,
sendo:
●

●

Área total mínima de 1.000 m2 (mil metros quadrados), sendo no mínimo 500 m2 (quinhentos metros
quadrados) de área coberta. O dimensionamento dessas áreas deverá ser feito pela Contratada, que
deverá ser feito pela Contratada, que deverá considerar o volume ocupado pelo estoque operacional
(propriedade da Contratada) e o de retorno dos materiais retirados da rede de Iluminação Pública
(propriedade da PMSP).
Dispor, na área coberta, de sala com área mínima de 12m2 (doze metros quadrados) para uso da
fiscalização do ILUME e 50m2 (cinquenta metros quadrados) destinados ao depósito temporário dos
materiais e ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98.”

Primeiramente, destaca-se que o objeto do Edital de Licitação referente à Concorrência n°
06/SES/11 é a “modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto em
tempo real da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de São Paulo”.
A determinação da quantidade e da localização dos almoxarifados não é elemento necessário para o
cumprimento do objeto, inviabilizando escolhas mais eficientes a depender da estrutura e logística
das empresas, bem como restringindo a concorrência do certame.
Além disso, tal exigência pode favorecer o consórcio/empresa que já prestava o serviço
anteriormente, dada à maior probabilidade deste já possuir a estrutura requisitada. Neste ponto,
lembra-se que o Consórcio SP Luz, que acabou sagrando-se vencedor da concorrência em análise,
já prestava serviços de iluminação pública para a Prefeitura desde 2001.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“Como já exposto na Introdução, a licitação, ou seja, o edital e seus anexos já foram aprovados
pela E. Corte de Contas, não permitindo mais qualquer avaliação ou análise acerca de itens
aprovado pelo Tribunal.
Portanto, a Prefeitura ao realizar a licitação e, posteriormente a contratação, tinha ciência dos
requisitos básicos necessários para a prestação dos serviços contratados objetivando a busca
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pela eficiência e economicidade, em total atenção ao interesse público e com anuência da Corte
de Contas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade concentra sua justificativa para defender a adequabilidade dos valores contratuais pagos.
No entanto, o principal ponto levantado pela constatação diz respeito à invasão da Administração
Pública em elementos que cabem à gestão empresarial privada, e não especificamente no preço do
objeto contratado.
Dessa forma, não houve justificativa adequada para os motivos que levaram a Administração a
exigir no edital especificações demasiadamente detalhadas sobre o almoxarifado da contratada,
vilipendiando o princípio da competitividade. Sendo assim, conclui-se pela inadequabilidade de tais
dispositivos configurando-se interferência do poder público na esfera particular.
RECOMENDAÇÃO 026
Recomenda-se à Unidade que, no próximo edital referente à contratação de serviços de iluminação
pública, quando não for estritamente necessário, as exigências não restrinjam os meios técnicos para
prestação dos serviços, deixando-os a cargo da empresa contratada.

20.
Falha em pesquisas de preços que embasaram Aditamentos ao Contrato nº 66/SES/11
devido à ausência dos valores referentes à manutenção corretiva.
Ao se analisar a pesquisa de preços que antecedeu o Termo Aditivo n° 07, percebe-se a ausência do
serviço de manutenção corretiva entre os itens comparados. Sendo tal serviço, conforme já
abordado em diversas outras constatações, extremamente relevante na composição total do preço,
espera-se que seus valores também sejam comparados com a prática de mercado, a fim de se
confirmar a vantajosidade em eventual prorrogação.
A imagem abaixo, retirada do Processo nº 2011-0.186.053-3 (fl. 7148), demonstra que o serviço de
manutenção corretiva não fez parte da comparação de adequabilidade com o mercado:
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Imagem 17: Pesquisa de preços sem a cotação dos serviços de manutenção
corretiva.

A pesquisa de preços para a última prorrogação (Termo Aditivo n° 09), presente às fls. 7310 a
7383, também não faz cotação relativa aos serviços de manutenção corretiva. Neste caso, não foi
encontrada no processo tabela compilando os valores.
Destaca-se que todas as prorrogações de contratos administrativos só devem ser realizadas caso
ofereçam condições ou preços mais vantajosos para Administração, conforme determina o inciso II
do Artigo 57 da Lei nº 8.666/1993 (destaque nosso):
“à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;”

Dada à ausência de cotação para um tipo de serviço nas pesquisas de preço, conforme demonstrado
acima, não restou comprovada a existência de preços ou condições mais vantajosas nas
prorrogações contratuais, possivelmente contrariando o dispositivo legal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“A pesquisa de preços para a celebração dos termos aditivos, inclusive para o 7ª Termo, sempre foi
realizada em atenção à legislação, demonstrando claramente a compatibilidade desses com o
mercado, podendo ser falha formal a ausência destes nos documentos analisados pela
Controladoria.
Não obstante, é importante pontuar que não há dúvidas quanto ao benefício da celebração dos
termos aditivos em questão para a Municipalidade, haja vista a imprescindibilidade na
continuação da prestação dos serviços públicos, de natureza essencial, à população. Por óbvio o
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encerramento do contrato desta natureza, repentinamente, e sem processo licitatório em
andamento, causaria prejuízos incomensuráveis ao erário público e à toda a população.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade limita-se a afirmar que o “edital e seus anexos” já foram aprovados pelo Tribunal de
Conta do Município “não permitindo mais qualquer avaliação ou análise” sobre tais itens. Antes de
tudo, necessário apontar que a Constatação acima não faz referência direta ao “edital e seus
anexos”, mas sim às pesquisas de preço para os aditamentos ao Contrato nº 66/SES/11.
Ainda assim, a Equipe de Auditoria esclarece novamente que o fato do objeto já ter sido analisado
anteriormente pelo Controle Externo de forma alguma afasta o dever desta Controladoria em
exercer suas prerrogativas legais.
Resta, portanto, destacar que não houve justificativa para o apontamento realizado nessa
Constatação, concluindo-se pela inadequabilidade das pesquisas de preço que embasaram os
Aditamentos ao Contrato nº 66/SES/11 devido à ausência dos valores referentes à manutenção
corretiva, impossibilitando a conclusão de quais seriam os preços praticados no mercado.
RECOMENDAÇÃO 027
Recomenda-se à Unidade que elabore suas pesquisas de preço referentes à verificação de adequação
dos valores contratados ou prorrogados contendo exatamente todos os itens exigidos
contratualmente, para que a comparação seja feita de forma completa.
RECOMENDAÇÃO 028
Recomenda-se à Unidade que verifique se os valores de manutenção corretiva, à época dos aditivos,
estavam condizentes com o mercado, e, caso necessário, efetuar a possível recuperação dos valores
ao erário municipal.

21.
Possível pagamento de manutenção rotineira por preço global, apesar do Edital e
Contrato preverem pagamento por preço unitário.
Outra possível fragilidade observada pela equipe de auditoria foi o fato da execução de Manutenção
Rotineira ter sido paga pela quantidade de pontos de Iluminação Pública existente, e não pela
quantidade efetiva de serviços prestados para realizar tal manutenção.
A Lei Federal nº 8.666/1993 exige que a Administração identifique qual será o regime de execução
do contrato a ser celebrado (art. 40, caput, e art. 55, II). Entre os regimes disponíveis, há o da
empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e
total, e a empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo de unidades determinadas, mas sem definição extada dos quantitativos para estes
serviços.
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Na contratação sob análise, adotou-se o regime de contratação por preço unitário, devido a
imprecisão existente na quantificação dos serviços e materiais necessários para a execução do
objeto do certame. Tal prática pôde ser observada na maioria dos serviços contratados, como por
exemplo: manutenção corretiva, ampliação e eficientização da rede de Iluminação Pública, dentre
outros.
Contudo, no caso da manutenção rotineira, para precificar o custo para cada ponto de iluminação
fez-se uma previsão de quanto se gastaria na manutenção de determinada área ao longo dos 22
meses, depois se dividiu o valor encontrado pela quantidade de pontos da área e pelos meses de
contrato, conforme exemplo abaixo:

Imagem 18: Exemplo de Composição Referencial para a Área 01
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Imagem 19: Exemplo de Orçamento Referencial para a Área 01

Assim, conforme imagem supra, adotou-se o valor total de R$ 4,15 (sendo R$ 2,47 para custeio do
serviço e R$1,68 para custeio de material) por ponto de iluminação pública pertencente à aquela
subárea do município, sem a garantia de que os serviços estimados para formação do preço seriam
executados ao longo do tempo.
Ocorre que, uma vez que a quantidade de serviços eram imprecisos e sua definição não era clara, ou
seja, a quantidade de manutenção rotineira poderia variar ao longo do tempo, não se justificava a
adoção de preço fixo por ponto de iluminação. Tal adoção acabou funcionando como uma garantia
à Contratada da remuneração mensal desses serviços, pois o número de pontos de iluminação
pública do município de São Paulo tende a crescer ao longo do tempo, resultando em um
pagamento de um valor fixo à Contratada sem que houvesse a efetiva garantia de que os serviços
definidos como os de manutenção rotineira foram prestados.
Por exemplo: a composição utilizada pela PMSP previa a duração inicial contratual de 22 meses.
Contudo, como o contrato teve duração de 78 meses (considerando a parte excepcional e a parte
emergencial) e alguns dos serviços que compõem a manutenção rotineira possuem durabilidade
superior aos 22 meses iniciais do contrato, o pagamento da manutenção pela quantidade de pontos
existentes pode ter ensejado no pagamento de serviços em duplicidade.
Adicionalmente, ao se observar que os demais serviços foram pagos por preço unitário, por
exemplo: manutenção corretiva e ampliação, conclui-se que era viável o pagamento da manutenção
rotineira da mesma forma.
Por fim, devido ao pagamento por pontos e não pela listagem de serviços executados, não tem como
se conhecer quais e quantos foram os pontos que sofreram intervenções e foram alcançados pelo
serviço. Ainda, diante do elevado gasto com manutenção corretiva supra demonstrado não é
possível afirmar que os serviços foram prestados a contento.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“A análise realizada com relação ao pagamento de manutenção rotineira apresenta-se equivocada.
Como é cediço, o contrato fora celebrado por preço unitário, sendo assim o critério definido para
pagamentos dos serviços efetivamente prestados pelas contratadas, inclusive de manutenção
rotineira.
Equivoca-se a Auditoria ao mencionar que havia imprecisão quanto a quantidade de manutenção
rotineira a ser realizado no contrato, não se justificando a adoção de preço por ponto de
iluminação.
Ora, em primeiro lugar, se o contrato fora celebrado por preço unitário, então os serviços
executados com base nele, deveriam seguir o quanto previsto no contrato, devendo ser, portanto,
por preço unitário. Assim, houve uma composição dos serviços de manutenção rotineira, medidos
de acordo com os pontos executados e de acordo com a necessidade identificadas pelas
contratadas, como de fato o foram, o que já foi apreciado pela Corte de Contas, quando da
liberação do edital e seus anexos, fato este citado na Introdução.
Em segundo lugar, as contratadas possuíam condições claras, após a celebração do contrato e
conhecimento do parque de iluminação, identificando quais pontos precisavam de manutenção
rotineira ou não, tendo sido assim a prestação adequada dos serviços.
Portanto, é possível constatar que o relatório faz análise equivocada quanto a forma de
pagamento realizada no contrato, deixando de considerar que sempre houve o total atendimento
as previsões contratuais, ou seja, por preço unitário, computados por pontos de iluminação
municipal.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade argumenta que os serviços foram de fato executados e remunerados por unidade, sendo
esta os pontos de iluminação.
No entanto, o apontamento da auditoria trata do fato de que a divisão unitária por ponto de
iluminação torna-se, na prática, remuneração global, ao passo que não afere a quantidade de
material e mão de obra utilizadas.
Dessa forma, conforme exposto no texto da constatação, conclui-se pela inadequação da forma de
pagamento dos serviços de manutenção rotineira, dado que o mesmo não reflete os custos reais
aplicados nesta prestação.
RECOMENDAÇÃO 29
Recomenda-se à Unidade que, para a futura contratação dos serviços de iluminação pública, a
remuneração de todos os tipos de prestação seja condizente aos meios aplicados, assim tornando os
valores mais transparentes e justos, facilitando a comparabilidade e controle sobre a adequação de
preço.
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22.
Não foi localizada, nos processos de medição, a aplicação dos descontos negociados no
Termo Aditivo nº 004 ao Contrato nº 66/SES/11 .
Em cumprimento ao Decreto Municipal n°53.751/2013, o Termo Aditivo n° 004 ao ajuste sob
exame passou a conceder alguns descontos, a partir do ano de 2013:
● Desconto de 10% sobre as faturas de serviços de eficientização, remodelação e ampliação;
● Desconto adicional de 10% em todas as faturas de medição; e
● Não aplicação de reajuste para o período de 01/10/2012 a 28/02/2013.
No entanto, em análise aos processos de medição referentes aos anos de 2016 e 2017, não é possível
encontrar, no cálculo dos valores pagos, qualquer menção ou aplicação de tais descontos, conforme
exemplo abaixo (fls. 296 e 314 do Processo 2016-0.227.119-0, referente à medição do mês de
setembro de 2016):

Imagem 20: Apuração dos valores a serem pagos sem a aplicação dos descontos.
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Imagem 21 - apuração dos valores a serem pagos sem a aplicação dos descontos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme manifestação da unidade, por meio do SEI nº
6067.2018/0012806-3, Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ nº 0124192200, de 9 de novembro de
2018:
“Quanto a este apontamento, o relatório considera que os descontos acordados no 4º Termo Aditivo não
puderam ser identificados nas medições dos anos de 2016 e 2017.
Contudo, esquece a Auditoria que o 4º Termo Aditivo fora celebrado em junho de 2013, enquanto os
descontos que buscam estão atrelados aos anos de 2016 e 2017 e, portanto, de fato, não serão possíveis de
serem identificados.
Isso porque, posteriormente ao 4º Termo Aditivo, foram celebrados mais 6 termos aditivos, dentre os
quais, alguns previam o reajuste dos valores contratados. Observa-se a título de exemplo:
5º Termo Aditivo:
Cláusula Segunda
“2. Fica autorizadoo acréscimo contratual no item remodelação, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), conforme Notas de Empenho nºs 53.933/14, 53963/14, 53976/14 e 53979/14, no valor de
R$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem mil reais), já incluídos os reajustes, onerando a dotação
orçamentária 99.10.15.452.3022.4912.3390.3900-08 - FUNDIP - Operação e Manutenção da Rede de
Iluminação Pública - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica do orçamento vigente.
2.1. Fica autorizado também o acréscimo contratual no item ampliação, no valor de R$ 14.000.000,00
(quatorze milhões de reais), conforme Notas de Empenho nºs 54.008/14, 54.009/14, 54.010/14 e 54.044/14,
no valor de R$16.940.000,00 (dezesseis milhões e novecentos e quarenta mil reais), já incluídos os
reajustes, onerando a dotação orçamentária 99.10.15.451.3022.5.160.4490.5100-08 - FUNDIP Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública - Obras e Instalações do orçamento vigente."
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7º Termo Aditivo:
Cláusula Segunda
Da alteração do valor contratual
"2. Em decorrência da referida prorrogação, haverá acréscimo no valor de R$ 335.204.531,18 (trezentos e
trinta e cinco milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos) para R$
818.986.879,36 (oitocentos e dezoito milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove
reais e trinta e seis centavos)."
Portanto, quaisquer verificações de medição referente aos anos de 2016 e 2017 precisam estar
relacionadas aos termos aditivos ou contratos ora pactuados que se seguiram evitando qualquer tipo de
contrariedade ou equivoco na análise.”

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado pela unidade.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado pela unidade.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade justifica a ausência da aplicação dos descontos concedidos pelo Termo Aditivo n° 04
nos pagamentos feitos nos anos de 2016 e 2017 pela existência de outros Aditivos posteriores que
aplicaram reajustes nos valores contratuais.
Ainda que outros termos aditivos supervenientes tenham reajustado os valores, nenhum deles
expressamente sobrestou o desconto concedido através Termo Aditivo 04, devendo este, portanto,
ainda ser aplicado nos anos de 2016 e 2017.
Destaca-se que o Termo Aditivo 4, que previa a aplicação de um desconto 10% sobre as faturas de
serviços de eficientização, remodelação e ampliação, além de um desconto adicional de 10% em
todas as faturas de medição, não expressou qualquer limitação temporal, devendo vigorar até o fim
da vigência contratual ou até a incompatibilidade com Termo Aditivo superveniente, sendo que
nenhum dos termos apresentados pela Unidade em sua justificativa mostrou-se incompatível com a
aplicação do citado desconto.
RECOMENDAÇÃO 30
Recomenda-se à Unidade que abra procedimento administrativo adequado para apuração dos
valores pagos inadequadamente a revelia do desconto concedido, obtendo ressarcimento conforme o
caso, assegurado o contraditório e ampla defesa.
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ANEXO III – ESCOPO E METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo:
●
●
●
●

Planejamento dos trabalhos;
Solicitação de processos e documentos;
Circularização de informações;
Conferência de cálculos e confronto de valores.
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