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SUMÁRIO EXECUTIVO

Sra. Coordenadora,

O presente relatório apresenta o resultado da auditoria realizada na Secretaria Municipal de
Subprefeituras (SMSUB), em atendimento à Ordem de Serviço nº 035/2019/CGM-AUDI, cujo
objetivo foi avaliar a regularidade da execução do Contrato 004/SMSO/2018 oriundo da
Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO (Processo 2017-0.038.862-9), firmado com o
CONSÓRCIO CRAINFRA-LBR (CNPJ: 29.934.823/0001-76), constituído pelas empresas CRA
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ: 21.141.678/0001-64) e LBR
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 01.573.246/0001-15), para a prestação de
serviços técnicos especializados de natureza consultiva, necessários ao controle e redução do
consumo de energia elétrica para o sistema de iluminação pública e equipamentos públicos de
competência da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do Município de São Paulo,
compreendendo melhorias nas performances.
O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no (s) anexo (s) deste relatório,
a saber:
Anexo I – Descritivo; e
Anexo II – Escopo e Metodologia
Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Secretaria Municipal de Subprefeituras,
por meio da Assessoria Jurídica do Departamento de Iluminação Pública (ILUME), manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065” (Processo
Eletrônico SEI nº 6067.2019/0005368-0) assinado pelo Diretor de Divisão Técnica, Sr. J.P.F.P.
(RF XXX.XXX-2) e pelo Diretor Geral do ILUME, Sr. M.V.C.S. (RF XXX.XXX-6), datado de
29 de agosto de 2019, cujas 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.
Do resultado dos trabalhos, destacamos as seguintes constatações, apresentadas de forma resumida
abaixo:

CONSTATAÇÃO 001 - Ausência de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas de
funcionários que compõem a equipe de trabalho.
A principal divergência encontrada refere-se ao fato de que a empresa contratada é remunerada
com base em valores unitários da “Tabela de Serviços de Infraestrutura Urbana” da SIURB, sendo
que os custos unitários de mão de obra de profissionais mensalistas, sem desoneração, englobam
tanto o custo direto quanto os encargos sociais. Considerando que os pagamentos realizados pela
Prefeitura de São Paulo consideraram a incidência dos encargos sociais sobre os custos unitários
da mão de obra, ficou constatada a ausência de comprovação dos recolhimentos dos encargos
sociais dos funcionários com uma possível responsabilização para a Prefeitura, podendo esta,
inclusive, responder solidariamente com o contratado por encargos previdenciários resultantes da
execução do contrato. Com este fato, evidencia-se a ausência de comprovação de recolhimento
dos encargos sociais e trabalhistas que somam um valor de R$ 3.923.664,45 (até a 16ª medição)
podendo apresentar um valor total de até R$ 11.780.739,76 sem a devida comprovação até o final
da execução do contrato.
Principal recomendação: Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME) que
verifique a documentação comprobatória de recolhimento dos encargos sociais de toda a equipe,
seja de funcionário CLT, autônomo ou outra forma de contratação, desde o início da execução do
Contrato nº 004/SMSO/18, tomando as medidas cabíveis na hipótese de não ficar demonstrado o
recolhimento devido. Em seguida, adequar, se necessário, o orçamento proposto pelo consórcio às
formas de contratação com consequente elaboração de termo aditivo com a finalidade de
reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por fim, promovendo o
ressarcimento ao erário caso verifique valores que foram indevidamente pagos. Ressalta-se que
estas verificações sejam realizadas também nas futuras medições.

CONSTATAÇÃO 002 - Medição de carga horária de profissionais não enquadrados nas
carreiras de Engenharia e Arquitetura e pagos indevidamente conforme enquadramentos da
Tabela SIURB.
A principal divergência encontrada refere-se ao fato de que durante a execução do contrato, alguns
membros alocados no projeto possuem formação profissional diversa das especificadas no
orçamento de referência ou com formação profissional em engenharia, mas de especialidade
distinta ao objeto contratual. Desta forma, verifica-se uma discrepância no pagamento de
funcionários com formações acadêmicas de nível superior diversas de Engenharia e Arquitetura,
ou então como de nível técnico e que não comprovem a respectiva formação. Até a 16ª medição
dos serviços, estima-se um valor de R$ 1.252.748,89, o qual representa aproximadamente 31,45%
do valor total pago a título de mão de obra, sendo que, caso o contrato seja executado na íntegra,
estima-se um valor total de pouco mais de R$ 3.750.000,00.
Principal recomendação: Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME) que,
durante os processos de medições e pagamentos do Contrato 004/SMSO/2018, atenha-se ao
pagamento dos membros das equipes conforme as suas respectivas formações acadêmicas, e,
portanto, não adotando preço unitário de engenheiro/arquiteto para pagamento de outras carreiras
profissionais, promovendo o ressarcimento ao erário nos casos incompatíveis.
CONSTATAÇÃO 006 – Irregularidade na utilização de recursos do Fundo Municipal de
Iluminação Pública (FUNDIP) para custeio de serviços técnicos especializados de natureza
consultiva relacionados ao controle e redução do consumo de energia elétrica dos
equipamentos públicos.

A principal divergência encontrada refere-se ao fato de que o presente contrato onera dotação
orçamentária vinculada ao Fundo Municipal de Iluminação Pública (FUNDIP), o qual apresenta,
dentre outras fontes, a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). O
FUNDIP pode ser utilizado apenas para as finalidades previstas na Lei nº 13.479/2002, ou seja,
para o custeio dos serviços de iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e a
instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, bem como
atividades correlatas a estas. Ocorre que parte do contrato contempla a execução de serviços
vinculados à energia elétrica dos equipamentos públicos, sendo estes não elencados legalmente e
sem relação com as finalidades previstas na legislação. Desta forma, tomando por base os objetos
definidos no Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO, a presente Equipe de Auditores
entende que parte do escopo não se enquadra nas hipóteses legais de utilização do FUNDIP.
Principal recomendação: Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que ao realizar
os pagamentos referentes ao Contrato nº 004/SMSO/2018 utilizando do instrumento da
desvinculação de receita prevista no Decreto Municipal nº 57.380/2016 efetive a criação da
dotação específica junto à Secretaria de Finanças para o devido controle e utilização do FUNDIP.
CONSTATAÇÃO 010 – Remuneração e atuação indevida de Coordenadores Setoriais.
A principal divergência encontrada refere-se ao fato de que fora identificado nos processos de
medição que os Coordenadores Setoriais habilitados inicialmente atuam reiteradamente em
coordenadorias diferentes das pré-estabelecidas. Em que pese as atividades sejam interrelacionadas, foi identificado a atuação, inclusive, medições por trabalhos de coordenação
considerando a concomitância de 2 ou mais coordenadores em uma mesma área de atuação. Até a
16ª medição de serviços, estima-se um prejuízo apurado de R$ 1.017.631,08, o qual representa
aproximadamente 25,54% do valor total pago a título de mão de obra, sendo que caso o contrato
seja executado na íntegra, o mesmo pode apresentar um prejuízo potencial total de pouco mais de
R$ 3.045.000,00.
Principal recomendação: Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que proceda à
restituição dos valores pagos indevidamente e restrinja a realização de pagamentos aos
Coordenadores Setoriais e ao Coordenador Geral somente na atuação da respectiva carga horária
na Coordenação para o qual foi inicialmente designado.
CONSTATAÇÃO 013 – Suspensão temporária da Concorrência Internacional nº 01/SES/15
sem a correspondente redução do Contrato de Consultoria
A principal divergência encontrada refere-se, inicialmente, ao fato de o Termo de Referência do
Edital de Concorrência nº 004/2017-SMSO apresentar uma contextualização do Sistema de
Iluminação Pública de São Paulo, no qual é apresentado o intuito do município proceder com uma
Parceria Público-Privada (PPP) para o presente serviço, através da Concorrência Internacional nº
01/SES/15 ou outra contratação da mesma natureza técnica especializada. Ocorre que o presente
contrato de consultoria prevê atividades pertinentes às ações vinculadas ao processo de
formalização da contratação da PPP, nas etapas “pré”, “na transição” e “início” da concessão da
iluminação pública. Ainda, a própria Proposta Técnica do consórcio vencedor demonstra tais
relações. Portanto, considerando a suspensão das principais atividades da PPP da Iluminação
Pública e os diversos percursos tomados pelo processo de implantação desta PPP, os quais geram
desdobramentos na execução da presente consultoria, esta Equipe de Auditoria entende que há
uma preocupação quanto ao atingimento dos objetivos da consultoria no tocante às etapas

preliminares, transição e início de execução da PPP da Iluminação Pública em vista do avançado
estágio de execução do Contrato nº 004/SMSO/18.
Principal recomendação: Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que avalie a
pertinência da continuidade de execução do Contrato nº 004/SMSO/2018, ponderando uma
possível suspensão de execução do mesmo, conforme previsão legal, visando englobar as fases de
transição e início de execução da concessão da rede de iluminação pública e minimizando
eventuais aditivos contratuais em face da retomada do processo de concessão da rede de
iluminação pública.

Por fim, recomendamos o encaminhamento deste relatório para a Corregedoria Geral do
Município, ao Ministério Público do Estado de São Paulo (ref. IC nº 14.0695.0000417/2018-4 3º
PJ) e ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, visando à adoção das providências
cabíveis para definição de eventuais responsabilidades diante das irregularidades constatadas, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 50.983/2009, que a autoridade municipal
encaminhe os fatos apurados na CONSTATAÇÃO 001 à Delegacia Regional do Trabalho e
ao Ministério Público do Trabalho.

São Paulo, 07 de novembro de 2019.

ANEXO I – DESCRITIVO
CONSTATAÇÃO 001 - Ausência de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas de
funcionários que compõem a equipe de trabalho.
Inicialmente, cabe destacar algumas características e conceitos acerca dos encargos sociais nos
orçamentos de engenharia, conforme apontado por MENDES e BASTOS1:
“...ao custo da mão-de-obra é adicionada uma taxa que corresponde às despesas com
encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor.
(...)
De um modo geral, eles incluem as despesas com as obrigações sociais propriamente
ditas (INSS, FGTS, salário-educação, etc.) e as despesas referentes à remuneração de
tempo não trabalhado (férias, 13º salário, licenças, abonos, etc)”.

Segundo publicação do TCU2 para o caso de obras de edificações, os quais no presente caso
podem ser expandidos aos contratos de serviços de engenharia, pode-se conceituar os encargos
sociais (ou leis sociais) como as despesas com encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre o
custo da mão de obra, conforme a legislação em vigor, geralmente expresso em um valor
percentual. Desta forma, os itens e índices constantes nas planilhas de encargos sociais são
referentes às despesas com as obrigações sociais e trabalhistas propriamente ditas e previstas
para os empregados, de acordo com a sua relação de trabalho com o empregador.
Considerando o orçamento de referência do Edital de Concorrência Pública Nº 004/2017-SMSO,
o qual utiliza como base os valores unitários da “Tabela de Serviços de Infraestrutura Urbana –
Data-Base Janeiro/17” da SIURB, verifica-se que foram utilizados os custos unitários de mão de
obra de profissionais mensalistas, sem desoneração. Tal consideração incorre na incidência de
encargos sociais em um valor percentual de 99,7% sobre o custo direto de mão de obra, o qual
pode ser detalhado na sequência.

1

MENDES, André Luiz; BASTOS, Patrícia Reis Leitão. Os encargos sociais nos orçamentos da construção civil.
Revista TCU, Brasília, v.32, n. 89, jul/set 2001.
2
TCU – Tribunal de Contas da União. Obras Públicas – Recomendações básicas para a contratação e
fiscalização de obras de edificações públicas. 4ª Edição. Brasília (DF); 2014.

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS
MENSALISTAS - H 40

A

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Previdencia Social
FGTS
Salário Educaçao
SESI
SENAI
SEBRAE
INCRA
Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)
SECONCI

20,00
8,00
2,50
1,50
1,00
0,60
0,20
3,00
1,00

Total do Grupo A

37,80

%

B

ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B1
B2
B3
B4
B5
B6

13.º Salário
Férias
Faltas Abonadas Legalmente
Aviso Prévio
Auxílio Enfermidade
Licença Paternidade

12,65
16,87
0,84
1,04
0,27
0,28

Total do Grupo B

31,96

%

C

ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA
GLOBAL DE A ( % )

C1
C2

Depósito por despedida sem justa causa
Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84)

5,36
1,05

%
%

Total do Grupo C

6,41

%

D

REINCIDÊNCIAS

D1

Reincidência de A sobre B

12,08

%

Total do Grupo D

12,08

%

E

COMPLEMENTOS

E1
E2
E3

vale refeição
vale transporte
seguro de vida coletivo

9,01
1,99
0,46

Total do Grupo E

11,46

%

99,70

%

TOTAL DOS ENCARGOS

Figura 01: Encargos sociais para mão de obra mensalista, sem desoneração (Fonte: Tabela SIURB– Janeiro/2017).

Os preços dos insumos de mão de obra são acrescidos dos custos com Encargos Sociais, sendo
que em geral, a metodologia de cálculo destes encargos leva em consideração os custos
incidentes sobre a folha de pagamentos de salários, em decorrência do que estabelece a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Constituição Federal de 1988, outras leis
específicas e as convenções coletivas de trabalho. Isto pode ser constatado a partir dos itens que
compõem a planilha exposta (Figura 01), como por exemplo, a incidência da previdência social,
FGTS, 13º salário, férias e licenças/indenizações diversas.
Considerando a proposta do Consórcio vencedor, verifica-se que o orçamento apresenta valores
unitários de mão de obra idênticos ao orçamento de referência, tanto nos custos diretos da mão

de obra quanto nos encargos sociais. Desta forma, a empresa ratifica a incidência dos encargos
sociais sobre a mão de obra dos funcionários alocados na presente consultoria, conforme os itens
e valores expressos anteriormente.
A Lei Federal nº 8.666/1993 em seu art. 71, apresenta que o contratado é responsável pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos contratos.
Ademais, o Contrato nº 004/SMSO/18, na Cláusula 7ª, Subitem 7.3 indica que cabe à empresa
contratada a obrigação e responsabilidade de arcar com os encargos e obrigações de natureza
trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil.

Figura 02: Fragmento do Contrato nº 004/SMSO/18.

Tomando por base o Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO, em especial os itens
10.4.2, 12.5.3.3 e 12.5.3.4, há uma explícita solicitação de comprovação do vínculo dos
profissionais enquadrados como Coordenador Geral e Coordenadores Setoriais com a empresa
licitante através de Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) ou então, no caso de sócio e dirigente da empresa, por meio da Ata de Assembleia de
investidura no cargo ou por meio do Contrato Social.

Figura 03: Fragmentos do Edital de Concorrência Pública Nº 004/2017-SMSO (Fonte: E-negócios Cidade SP).

Em que pese exista a previsão contratual de apresentação do Contrato de Prestação de Serviços
ou cópia do Contrato Social e/ou Ata de Diretoria para os cargos de Coordenadores, sob os quais
incidiriam diferentes alíquotas de encargos sociais, no caso em análise o orçamento da
contratada empregou os custos unitários de mão de obra mensalista sem desoneração, com a
incidência de 99,7% de encargos sociais.

Apesar de o consórcio apresentar mensalmente as Certidões de Regularidade do FGTS, Certidão
negativa de débitos relativos aos tributos federais e a comprovação das guias e pagamentos de
recolhimento do FGTS das empresas que o compõem (CRA Engenharia de Infraestrutura Ltda e
LBR Engenharia e Consultoria Ltda) nos processos de medição descritos na Tabela a seguir, tal
fato não comprova a vinculação e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas dos
profissionais envolvidos na presente consultoria.
Tabela 1 – Relação de processos de medição do Contrato 004/SMSO/2018.
Medição

Período

1ª Medição
2ª Medição
3ª Medição
4ª Medição
5ª Medição
6ª Medição
7ª Medição
8ª Medição
9ª Medição
10ª Medição
11ª Medição
12ª Medição
13ª Medição
14ª Medição
15ª Medição
16ª Medição

21/03/2018-31/03/2018
01/04/2018-30/04/2018
01/05/2018-31/05/2018
01/06/2018-30/06/2018
01/07/2018-31/07/2018
01/08/2018-31/08/2018
01/09/2018-30/09/2018
01/10/2018-31/10/2018
01/11/2018-30/11/2018
01/12/2018-31/12/2018
01/01/2019-31/01/2019
01/02/2019-28/02/2019
01/03/2019-31/03/2019
01/04/2019-30/04/2019
01/05/2019-31/05/2019
01/06/2019-30/06/2019

Processo/SEI
LBR ENGENHARIA
CRA ENGENHARIA
2018-0.037.698-3
2018.0.037.704-1
2018-0.044.792-9
2018-0.044.787-2
2018-0.056.345-7
2018-0.056.353-8
2018-0.066.092-4
2018-0.066.096-7
2018-0.076.317-0
2018-0.076.313-8
6012.2018/0002014-9 6012.2018/0002013-0
6012.2018/0002562-0 6012.2018/0002559-0
6012.2018/0003165-5 6012.2018/0003164-7
6012.2018/0003717-3 6012.2018/0003718-1
6012.2019/0000009-3 6012.2019/0000008-5
6012.2019/0000556-7 6012.2019/0000565-6
6012.2019/0001102-8 6012.2019/0001103-6
6012.2019/0001729-8 6012.2019/0001726-3
6012.2019/0002393-0 6012.2019/0002394-8
6012.2019/0003138-0 6012.2019/0003139-8
6012.2019/0003729-9 6012.2019/0003730-2

Além disso, é apresentado o SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social) apenas do Consórcio CRAINFRA-LBR, o qual apresenta o registro de
apenas uma funcionária que está alocada na equipe da Coordenação Geral (Sra. L.D.P. –
Secretaria).

Figura 04: Fragmento do SEFIP apresentado pelo Consórcio CRAINFRA-LBR na 16ª medição dos serviços
(Doc SEI 019056923 do Processo 6012.2019/0003729-9) .

Portanto, até a 16ª medição de serviços foi identificado o recolhimento de encargo social apenas
de uma funcionária alocada no projeto. Quanto aos demais profissionais, não foi identificado o
registro destes perante o Ministério do Trabalho e Emprego, com respectivo recolhimento
dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre a prestação de serviço, em vista da ausência

de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nos processos
de medição realizados.
Desta forma, e considerando que os pagamentos realizados pela Prefeitura de São Paulo
consideraram a incidência dos encargos sociais sobre os custos unitários da mão de obra, ficou
constatada a ausência de comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais dos funcionários
com possível prejuízo financeiro para a Prefeitura, podendo esta, inclusive, responder
solidariamente com o contratado por encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato, conforme dispositivo legal.
Neste ponto, cabe destacar itens constantes do Decreto Municipal nº 54.873/2014, os quais
estabelecem normativos relacionados à fiscalização e gestão dos contratos, a saber:
“Art. 4º Constituem atividades a serem exercidas pela unidade administrativa
responsável pela gestão de contratos:
(...)
IX – apurar situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao
tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e
adotar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as providências previstas em lei e
no contrato;
(...)
Art. 5º Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração
com atribuição de fiscal de contrato:
(...)
II – recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários
ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal de
Finanças e Desenvolvimento Econômico que disciplina os procedimentos para a
liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los à unidade responsável pela gestão
de contratos;” (Grifos nossos)

Considerando que o presente contrato, o qual possui natureza consultiva, tem na sua essência a
prestação de serviços com alocação de mão de obra, pode-se utilizar, de forma auxiliar, a
regulamentação municipal de liquidação e pagamento de serviços contínuos com alocação de
obras para a presente contratação.
Quanto à regulamentação referente ao procedimento de liquidação e pagamento, encontra-se
vigente a Portaria da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF Nº
92 de 16 de maio de 2014, a qual apresenta que:
Art. 1º O processo de liquidação e pagamento das despesas provenientes de compras,
de prestação de serviços ou de execução de obras será formalizado pelo fiscal do
contrato em expediente devidamente autuado, com a junção dos seguintes documentos,
em ordem cronológica, conforme o caso: (Redação dada pela Portaria SF 159/2017)
(...)
§2º Nos processos tramitados fora ou no âmbito do SEI, referentes à prestação de
serviços contínuos com alocação de mão de obra, além dos documentos elencados
acima, deverão constar os seguintes: (Redação dada pela Portaria SF 8/2016)
I- relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato; (Redação
dada pela Portaria SF 8/2016)
II- folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato; (Redação
dada pela Portaria SF 8/2016)
III- folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato; (Redação
dada pela Portaria SF 8/2016)
IV- cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social
(GFIP/SEFIP); (Redação dada pela Portaria SF 8/2016)

V- cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao
pedido de pagamento. (Redação dada pela Portaria SF 8/2016)
VI- cópia da guia quitada do INSS correspondente ao mês anterior ao pedido de
pagamento.(Redação dada pela Portaria SF 8/2016)
VII-cópia da guia quitada do FGTS correspondente ao mês anterior ao pedido de
pagamento. (Redação dada pela Portaria SF 8/2016)
§3º Para os fins de aplicação do disposto no §2º deste artigo, consideram-se: (Redação
dada pela Portaria SF 8/2016)
I- Alocação de mão de obra: disponibilização ao órgão ou entidade contratante de
empregados da contratada para prestação de serviços contínuos, em suas dependências
ou nas de terceiros, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato;
(Redação dada pela Portaria SF 8/2016) (Grifos nossos)

Considerando os pagamentos realizados até a 16ª Medição de Serviços, apresentamos o
detalhamento dos valores já pagos com recursos humanos ao Consórcio, distribuindo os valores
pagos a título de mão de obra e a título de encargos sociais. Neste último, é contabilizado o
pagamento total de R$ 3.460.173,69, dos quais apenas os encargos trabalhistas referentes a Sra.
L.D.P. foram comprovados pelo consórcio, o que corresponde a um valor pago de R$ 41.891,94
(encargos sociais e trabalhistas). Desta forma, conclui-se que a administração municipal pagou
uma quantia de R$ 3.418.281,75 a título de recolhimento de encargos sociais, os quais não são
comprovados pelo Consórcio. Considerando a incidência de BDI (14,7847%), este valor chega a
um total de R$ 3.923.664,45.

Tabela 02: Cálculo dos custos de mão de obra e encargos sociais pagos pela Prefeitura de São Paulo até a 16ª medição (Fonte: Equipe de auditoria).

Ainda, considerando a totalidade do contrato e tendo por base o orçamento apresentado pela
empresa, apresentamos os seguintes valores estimados de não recolhimento dos encargos sociais,
caso o contrato seja realizado na íntegra com os quantitativos apresentados no orçamento de
referência e caso seja mantida a mesma sistemática adotada até o presente momento:
Tabela 03: Cálculo dos custos de mão de obra e encargos sociais com base na Planilha Orçamentária do Consórcio,
com destaque aos valores não comprovados pelo consórcio (Fonte: Equipe de auditoria).
CONTROLE DE VALORES - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

Edital: CONCORRÊNCIA 004/SMSO/2018
Contrato: CONTRATO 004/SMSO/2018
Contratada: CONSÓRCIO CRAINFRA/LBR - CNPJ: 29.934.823/0001-76 (CRA Eng de Infraestrutura - 21.141.678/0001-64; LBR Eng e Consultoria - 01.573.246/000
Serviços técnicos especializados de natureza consultiva, necessários ao controle e redução do consumo de energia elétrica para
Objeto: o sistema de iluminação pública e equipamentos públicos de competência da Secretaria Municipal de Serviços e Obras do
Município de São Paulo, compreendendo melhorias nas performances.
Valor: R$ 24.722.817,20
DESCRIÇÃO
Coordenador Geral
Coordenador Setorial
Consultor
Prof. Nível Superior Sênior
Prof. Nível Superior Pleno
Prof. Nível Superior Júnior
Técnico Nível Médio
Secretária Jr.
Mensageiro

Carga horária prevista CONTRATO
5760
17280
2880
34560
23040
17280
28800
5760
5760
TOTAL:

Mão de obra
Unitário
Total
R$ 170,48 R$
981.940,11
R$ 162,94 R$ 2.815.592,99
R$ 170,48 R$
490.970,06
R$ 83,05 R$ 2.870.193,29
R$ 70,29 R$ 1.619.376,26
R$ 47,24 R$
816.235,55
R$ 22,60 R$
650.848,27
R$ 17,80 R$
102.508,96
R$
8,52 R$
49.062,39
R$ 10.396.727,89

Encargos Sociais
Unitário
Total
R$ 169,96 R$
978.994,29
R$ 162,45 R$ 2.807.146,21
R$ 169,96 R$
489.497,14
R$ 82,80 R$ 2.861.582,71
R$ 70,07 R$ 1.614.518,14
R$ 47,09 R$
813.786,85
R$ 22,53 R$
648.895,73
R$ 17,74 R$
102.201,44
R$
8,49 R$
48.915,21
R$ 10.365.537,71

Desta forma, pode-se concluir que, considerando o contrato como um todo e os valores dispostos
a título de recolhimento de encargos sociais, resume a um montante de R$ 10.365.537,71.
Considerando a continuidade de recolhimento dos encargos trabalhistas somente referentes a Sra.
L.D.P., pode-se contabilizar um montante não comprovado de R$ 10.263.336,28. Considerando
a incidência de BDI (14,7847%), o valor chega a um total de R$ 11.780.739,76.
Portanto, diante da ausência de comprovação de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas,
estima-se um possível prejuízo apurado de R$ 3.923.664,45, sendo que caso haja continuidade
na sistemática apresentada pelo consórcio e pela fiscalização, bem como utilização de toda a mão
de obra prevista no orçamento do consórcio, o contrato pode apresentar um prejuízo potencial de
até R$ 11.780.739,76, o qual corresponde a aproximadamente 47,65% do valor total do contrato.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Importante enfatizar que serviços de consultoria não se revestem à
condição de serviços continuados com alocação de mão de obra para
execução de atividades meio da Administração Pública, mas como o
próprio nome diz, tem por raiz o desenvolvimento de orientação e
estudos técnicos, classificados pela própria Lei Federal nº 8.666/93 no
artigo 13 como técnico-profissionais especializados.
Ademais, como destacado pela própria Equipe Auditora, o Edital da
Licitação autorizou vínculo profissional não exclusivo nos termos da
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, tal como autorizado também

pela Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e
ratificado em orientações do Tribunal de Contas do Município.
Desse modo, este Departamento não vislumbra embasamento jurídico
para exigir o vínculo de regime celetista, seja pelas disposições
editalícias ou pelo entendimento da Corte de Contas.
O ILUME procede a regular fiscalização de contratos, incluindo a
verificação mensal de medições e da documentação das contratadas, em
estrita conformidade com os termos contratuais e legislação municipal
aplicável, como esclarecido na informação SEI 016617212.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade auditada inicia a manifestação pontuando que os serviços contratados não são
contínuos e não são atividades meio do órgão, classificando-os como de serviços técnicos
profissionais especializados, conforme preconizado no Art. 13 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Independentemente da natureza do serviço, a mesma lei citada acima aponta a responsabilidade
de recolhimento dos encargos devidos a cargo da contratada, bem como indica a
responsabilidade solidária entre a Prefeitura e o contratado em relação aos encargos
previdenciários, conforme o artigo a seguir:
“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)”
(Grifos nossos)

Ademais, a Súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, citada pela unidade,
apenas determina as formas de comprovação de vínculo profissional em uma determinada
contratação por licitação:
“SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional
pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de

empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução
dos serviços.” (Grifo nosso)

Cabe destacar que a Constatação 001 do presente relatório não discute a legalidade do vínculo
profissional existente entre a contratada e os profissionais, seja ele mediante registro na carteira
profissional (CLT) ou contrato de prestação de serviço regido pelo Código Civil.
A presente Constatação, no entanto, aponta a não comprovação do efetivo recolhimento dos
encargos sociais dos funcionários, visto que a Prefeitura de São Paulo realiza os devidos
pagamentos que os incluem.
A proposta do Consórcio vencedor apresenta valores unitários de mão de obra com incidência de
encargos sociais que levam em consideração os custos incidentes sobre a folha de pagamentos de
salários, em decorrência do que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais
legislações pertinentes (Figura 01).
Desta forma, a Equipe de Auditoria ratifica a não comprovação dos devidos recolhimentos dos
encargos sociais por parte da contratada.
Considerando que os pagamentos realizados pela Prefeitura de São Paulo consideraram a
incidência dos encargos sociais sobre os custos unitários da mão de obra, ficou constatada a
ausência de comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais dos funcionários com possível
prejuízo financeiro para a Prefeitura, podendo esta, inclusive, responder solidariamente com o
contratado por encargos previdenciários resultantes da execução do contrato.
Desta forma, fica evidenciada a ausência de comprovação de recolhimento dos encargos sociais
e trabalhistas que somam um valor de R$ 3.923.664,45, até a 16ª medição, sendo que caso haja
continuidade na sistemática apresentada pelo consórcio e pela fiscalização da não inclusão dos
comprovantes nas medições mensais, bem como utilização de toda a mão de obra prevista no
orçamento do consórcio, o contrato pode apresentar um valor total de até R$ 11.780.739,76 sem
a devida comprovação.

RECOMENDAÇÃO 001
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME) que verifique a documentação
comprobatória de recolhimento dos encargos sociais de toda a equipe, seja de funcionário CLT,
autônomo ou outra forma de contratação, desde o início da execução do Contrato nº
004/SMSO/18, tomando as medidas cabíveis na hipótese de não ficar demonstrado o
recolhimento devido. Em seguida, adequar, se necessário, o orçamento proposto pelo consórcio
às formas de contratação com consequente elaboração de termo aditivo com a finalidade de
reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por fim, promover o ressarcimento
ao erário caso verifique valores que foram indevidamente pagos. Recomenda-se também que
estas verificações sejam realizadas também nas futuras medições.

RECOMENDAÇÃO 002

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Subprefeituras, em especial ao Departamento de
Iluminação Pública (ILUME), que nos contratos terceirizados que envolvam a alocação de mão
de obra, verifique o comprovante de efetivo recolhimento dos encargos sociais de acordo com os
percentuais previstos nas propostas das empresas contratadas.

CONSTATAÇÃO 002 - Medição de carga horária de profissionais não enquadrados nas
carreiras de Engenharia e Arquitetura e pagos indevidamente conforme enquadramentos
da Tabela SIURB.
Conforme indicado pelo ILUME, os valores unitários referentes à mão de obra empregados no
orçamento do presente contrato estão referenciados na “Tabela de Serviços de Infraestrutura
Urbana – Data-Base Janeiro/17”, dentre as diversas categorias e formações profissionais
constantes na mesma.
Tomando por base o código e a descrição utilizados no Orçamento de Referência, bem como a
descrição detalhada utilizada na planilha da SIURB, pode-se verificar a seguinte correlação:
Tabela 04: Correlação da descrição da mão de obra constante na tabela da SIURB e descrição do orçamento de
referência.

Código
01110
01115
01120
01124
01125
01128
01131

Descrição SIURB
Engenheiro Civil / Arquiteto Consultor
20 anos de experiência
Engenheiro Civil / Arquiteto coordenador setorial
20 anos de experiência
Engenheiro Civil / Arquiteto coordenador geral
20 anos de experiência
Engenheiro / Arquiteto Sênior
Mais de 15 anos de experiência
Engenheiro / Arquiteto Pleno
De 5 a 15 anos de experiência
Engenheiro / Arquiteto Júnior
Até 5 anos de experiência
Técnico – Nível médio
(formação em edificações ou construção civil)

Descrição - Orçamento de Referência
Consultor
Coordenador Setorial
Coordenador Geral
Profissional nível superior – Sênior
Profissional nível superior – Pleno
Profissional nível superior – Júnior
Técnico nível médio

Consultando a “Tabela de Serviços de Infraestrutura Urbana” da SIURB verifica-se que a mesma
apresenta diversas categorias profissionais de nível superior para fins de elaboração de
orçamentos de referência, como Engenheiros, Advogados, Geólogos, Geógrafos e Assistentes
Sociais, dentre as classificações de júnior, pleno e sênior; entretanto, o orçamento de referência
apresenta apenas os itens relacionados ao cargo de engenheiros e arquitetos.
Em que pese o edital não preveja explicitamente a obrigatoriedade de emprego de profissionais
de engenharia e arquitetura nos cargos descritos no orçamento como profissional de nível
superior – júnior, pleno e sênior – tais profissionais foram orçados como Engenheiro/Arquiteto.
Desta forma, caso sejam utilizados profissionais de outras formações acadêmicas, pode-se
constatar que a administração está realizando um pagamento unitário diverso daquele constante
na tabela de referência.
Tabela 05: Tabela de mão de obra mensalista, sem desoneração – Base: Julho/2018 (Fonte: SIURB; com destaques
realizados pela Equipe de Auditoria).

CUSTO HORÁRIO R$
SEM
COM
ENCARGOS ENCARGOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

01003
01037
01110
01113
01114
01115
01120
01124
01125
01128
01131
01134
01135
01140
01158
01159
01163
01164
01168
01169
01177
01178
01179
01180
01181
01182
01183
01185
01186
01187
01188
01189
01190
01191
01192
01193
01194
01195
01196
01197
01198

AJUDANT E GERAL (SGSP)
ELET ROT ÉCNICO MONT ADOR (SGSP)
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUIT ET O CONSULT OR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA
(SGSP)
FISCAL DE OBRAS (SGSP)
PROJET IST A - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
(SGSP)
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUIT ET O COORDENADOR SET ORIAL - 20 ANOS
EXPERIÊNCIA (SGSP)
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUIT ET O COORDENADOR GERAL - 20 ANOS
EXPERIÊNCIA (SGSP)

9,20

18,37

19,89

39,72

173,00

345,48

15,67

31,29

45,77

91,40

160,53

320,57

173,00

345,48

107,69

215,05

ENGENHEIRO/ ARQUIT ET O PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

75,72

151,21

ENGENHEIRO/ ARQUIT ET O JÚNIOR - AT É 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)
T ÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONST RUÇÃO
CIVIL) (SGSP)

50,99

101,82

23,03

45,99

AJUDANT E OU AUXILIAR DE T OPOGRAFIA (SGSP)
T ECNÓLOGO COM 5 A 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA, COM FORMAÇÃO EM
EDIFICAÇÕES

11,16

22,28

29,97

59,85

DIGIT ADOR (SGSP)

10,48

20,92

DESENHIST A CADIST A (SGSP)

23,61

47,14

DESENHIST A (SGSP)

19,31

38,56

DESENHIST A DE T OPOGRAFIA - NÍVEL T ÉCNICO (SGSP)

22,07

44,07

DESENHIST A PROJET IST A (SGSP)

35,42

70,73

SECRET ÁRIA EXECUT IVA / DIRET ORIA (SÓ PORT UGUÊS) (SGSP)

34,48

68,85

SECRET ÁRIA JÚNIOR (SGSP)

20,40

40,73

MENSAGEIRO - OFFICE-BOY (SGSP)

10,16

20,28

AUXILIAR DE LABORAT ÓRIO (SGSP)

11,57

23,10

CALCULIST A DE T OPOGRAFIA (SGSP)

21,21

42,35

LABORAT ORIST A (SGSP)

20,71

41,35

T OPÓGRAFO (SGSP)

34,97

69,83

SONDADOR (SGSP)

10,29

20,54

SONDADOR DE ROT AT IVA (SGSP)

14,53

29,01

CARPINT EIRO (SGSP)

11,01

21,98

NIVELADOR (SGSP)

15,48

30,91

ADVOGADO JÚNIOR

31,70

63,30

ADVOGADO PLENO

48,13

96,11

ADVOGADO SÊNIOR

71,36

142,50

GEÓLOGO JÚNIOR

43,80

87,46

GEÓLOGO PLENO

63,58

126,96

GEÓLOGO SÊNIOR

86,55

172,84

GEÓGRAFO JÚNIOR

33,62

67,13

GEÓGRAFO PLENO

44,62

89,10

GEÓGRAFO SÊNIOR

59,35

118,52

ASSIST ENT E SOCIAL JÚNIOR

45,68

91,22

ASSIST ENT E SOCIAL PLENO

56,19

112,21

ASSIST ENT E SOCIAL SÊNIOR

73,63

147,03

ENGENHEIRO/ ARQUIT ET O SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

Destacamos que a Lei Federal nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro,
dispõe no seu Art.7 as atribuições dos profissionais de engenharia, in verbis:
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do
engenheiro-agrônomo consistem em:
[...]

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção
industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação
técnica;
[...]
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos; (Grifos Nossos)

Portanto, caberão aos profissionais de engenharia as funções de planejamento, estudos, análises,
direção e execução de serviços técnicos.
O objeto da contratação da Concorrência Pública nº. 004/2017-SMSO, na sua visão geral, é claro
em afirmar que o serviço contratado será técnico especializado, conforme Figura 05.

Figura 05: Descrição do objeto da contratação

Esse escopo é mais bem delineado no Termo de Referencia no seu item 6, conforme Figura 06.

Figura 06: Escopo dos serviços contratados.

Dentro do escopo do serviço, identifica-se que os serviços técnicos envolvem:





Suporte consultivo ao desenvolvimento e implantação de planos de ação, com
planejamento técnico; (planejamento ou projeto)
Desenvolvimento e implantação de controles técnicos; (avaliações)
Acompanhamento de programa de adequação; (vistorias)
Acompanhamento de um programa de integração de novas tecnologias. (estudos)

No magistério de Jessé Torres Pereira Júnior, encontra-se a seguinte definição para Obras e
Serviços de Engenharia:
"Por obras e serviços de engenharia devem ser entendidos aqueles compatíveis com as
atividades e atribuições que a Lei federal nº 5.194, de 24.12.66, art. 7º, reserva ao
exercício privativo dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, a saber:
"planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção
industrial e agropecuária; estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias,
pareceres e divulgação técnica; ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
fiscalização, direção e execução de obras e serviços técnicos; produção técnica
especializada, industrial ou agropecuária” (Grifos Nossos).3

A Equipe de Auditoria entende que, por serem as atividades contratadas privativas de
engenheiros, os componentes de todas as equipes deveriam ter graduação em engenharia.
Desta maneira, encontram-se as seguintes situações a serem analisadas:
i.

Profissionais envolvidos no projeto com formação acadêmica distinta à especificação
de Engenharia e Arquitetura.

Analisando os currículos apresentados pelo consórcio, verifica-se que alguns membros da equipe
alocados no projeto possuem formação profissional diversa do previsto, qual seja, formação em
Engenharia/Arquitetura, em discordância ao apresentado no orçamento de referência constante
no Edital de Concorrência nº 004/2017/SMSO. Desta forma, verifica-se uma discrepância no
pagamento de funcionários com formações acadêmicas de nível superior diversas de Engenharia
e Arquitetura, ou então como de nível técnico, e/ou que não comprovam a respectiva formação.
A título de exemplo, pode-se destacar o pagamento de profissionais de administração de
empresa, tecnólogo em gestão financeira, publicidade e propaganda e sistemas de informação,
todos como engenheiros e arquitetos, bem como o pagamento de estagiários como profissionais
de nível técnico (formação em edificações ou construção civil).
3

Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública", Editora Renovar, página 146.

Neste caso verifica-se, apenas a título de remuneração da mão de obra – descontado os encargos
sociais – e já pagos à empresa até a 16ª medição dos serviços, um montante de R$ 884.015,34.
Considerando a incidência de BDI (14,7847%), o valor chega a um total de R$ 1.014.714,36.
ii.

Profissionais envolvidos no projeto com formação em Engenharia e Arquitetura,
entretanto com especialidade distinta ao objeto.

Analisando os currículos apresentados pelo consórcio, verifica-se a existência de um membro da
equipe alocado no projeto que possui formação profissional em engenharia, mas com
especialidade distinta ao objeto. Desta forma, não se pode pagar funcionários com formações
acadêmicas de nível superior em engenharia, que, entretanto, possuem especialidades que não
apresentam relações com o objeto.
Este fato é corroborado pela Resolução nº 1010 de 22 de agosto de 2005 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA), a qual regulamenta as atribuições de títulos profissionais,
atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no
sistema CONFEA/CREA. O Anexo I apresenta os códigos de atividades profissionais,
englobando atividades gerenciais (Gestão, Coordenação, Supervisão e Direção de serviço
técnico) e executivas (vistoria, monitoramento, laudo, parecer, condução e execução de serviços
técnicos), enquanto que o Anexo II apresenta a competência profissional das diversas formações
acadêmicas, sistematizando a atuação dos profissionais (Engenharia Civil, Elétrica, Naval, etc).
Dentre os engenheiros alocados no projeto temos a seguinte distribuição:
Tabela 06: Relação de formação profissional dos engenheiros das equipes de trabalho.
(Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria).

Nome
E.B.
C.V.B

Formação profissional
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Eletricista

R.J.

Engenheiro Civil

F.M.T.

Engenheiro Eletricista

R.M.

Engenheiro Eletricista

F.J.P.R.

Engenheiro Naval

M.A.A.

Engenheiro Eletricista

R.M.

Engenheiro Eletricista

K.R.E.

Engenheiro Eletricista

M.G.S.J.

Engenheiro Eletricista
Engenheira de Materiais
Engenharia Civil
Engenheira Eletricista

M.L.G.O.
N.C.C.

Cargo / Coordenação
Coordenador Geral
Consultor
Coordenação de Gestão de Energia Elétrica
Coordenação de Iluminação Pública
Coordenação de Gestão de Energia Elétrica
Coordenador – Coordenador de Gestão de
Energia Elétrica
Coordenação de Gestão de Energia Elétrica
Coordenação de Iluminação Pública
Coordenador – Coordenação de Iluminação
Pública
Coordenação de Iluminação Pública
Coordenador - Coordenação de Próprios
Municipais
Coordenação de Próprios Municipais
Coordenação de Próprios Municipais
Coordenação de Próprios Municipais

Com exceção dos profissionais de Engenharia Elétrica e Civil, os quais possuem competências
correlatas ao objeto do presente contrato, bem como ao profissional alocado na Coordenação
Geral dos trabalhos e que possui formação em Engenharia Mecânica, visto que esta atividade de
coordenação geral, conforme previsto no Edital da Concorrência Pública nº. 004/2017-SMSO,

exige apenas formação em Engenharia (sem especificação) e experiência como Coordenador de
contratos de prestação de serviços de natureza consultiva no setor elétrico, restou identificado
pela Equipe de Auditoria o desvirtuamento do emprego de um profissional formado em
Engenharia Naval no presente contrato, visto que esta formação não possui competência
profissional para atuar no presente objeto.
Mesmo que, em tese, o profissional possua experiência profissional e atuação no segmento do
objeto, registra-se que a formação acadêmica dos Engenheiros Navais não é compatível com as
competências previstas legalmente para execução de serviços técnicos na área de Gestão de
Energia Elétrica e de Iluminação Pública, conforme previsto na Resolução CONFEA Nº 1.010,
de 22 de Agosto de 2005.
Neste caso verifica-se apenas a título de remuneração da mão de obra – descontado os encargos
sociais – e já pagos à empresa até a 16ª medição dos serviços, um montante de R$ 207.374,79.
Considerando a incidência de BDI (14,7847%), o valor chega a um total de R$ 238.034,53.

Tabela 07: Cálculo dos custos de mão de obra já pagos pela Prefeitura de São Paulo com detalhamento da formação profissional (Fonte: Equipe de auditoria).

Desta forma, considerando os casos anteriormente expostos, estima-se um possível prejuízo
apurado de R$ 1.252.748,89, o qual representa aproximadamente 31,45% do valor total pago a
título de mão de obra. Não é possível afirmar o prejuízo potencial do contrato caso tal prática
continue sendo aplicada, visto que os valores dependem dos membros da equipe que serão
alocados em cada etapa do projeto. Entretanto, tomando por base o percentual dos valores já
pagos, estima-se que dos R$ 11.933.852,92 dos valores totais referentes aos recursos humanos
(Custos de mão de obra somados ao BDI) o contrato poderia apresentar um prejuízo potencial de
pouco mais de R$ 3.750.000,00.
Tabela 08: Cálculo dos possíveis prejuízos de mão de obra considerando o pagamento indevido de profissionais não
enquadrados nas carreiras de Eng/Arq ou com formação distinta ao objeto. (Fonte: Equipe de auditoria).

Valores pagos até
a 16ª medição

Valor total do
contrato

Profissionais não enquadrados nas carreiras
de Eng/Arq ou com formação distinta ao
objeto

R$ 1.252.748,89

31,45 %

Valor total de mão de obra

R$ 3.983.701,10

100,00 %

Profissionais não enquadrados nas carreiras
de Eng/Arq ou com formação distinta ao
objeto

R$ 3.753.196,74

31,45 %

Valor total de mão de obra

R$ 11.933.852,92

100,00 %

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Como observado pela Equipe Auditora, não é exigência contratual que
todos os integrantes da equipe de profissionais de nível superior,
necessários ao desenvolvimento do objeto, sejam engenheiros ou
arquitetos, no entanto, obrigatória aos Coordenadores conforme
expressamente determinado nos termos do Edital.
A demonstração da especialização da equipe, além dos currículos, se dá
nos produtos técnicos desenvolvidos pela contratada, sem indícios de
infringência à legislação do CONFEA/CREA, regularmente verificada
pela fiscalização.
Todos os profissionais têm seus currículos avaliados, quanto à formação
acadêmica e prática de experiências pretéritas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO

“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade auditada inicia a manifestação repetindo item já identificado pela Equipe de
Auditoria, qual seja, a não obrigatoriedade editalícia de que os componentes das equipes sejam
profissionais de engenharia e arquitetura.
Entretanto, cabe o destaque que apesar de vários componentes das equipes (conforme apontado
na Tabela 7) não possuírem formação acadêmica na área de engenharia/arquitetura, os mesmos
foram orçados como profissionais de engenharia e arquitetura, conforme tabela de mão de obra
mensalista, sem desoneração, emitida pela SIURB. Ainda, cabe o destaque que quando da
utilização desta tabela na elaboração do orçamento de referência, houve a manutenção dos
valores unitários, porém, também ocorreu a modificação da descrição dos cargos para uma
descrição mais genérica. Cumpre apontar que a SMSUB não se manifestou especificamente
quanto a este último fato.
Desta forma, caso sejam utilizados profissionais de outras formações acadêmicas, pode-se
constatar que a administração está realizando um pagamento unitário diverso daquele constante
na tabela de referência.
No tocante ao apontamento de adoção de profissional com formação em Engenharia Naval no
presente contrato, mesmo que, em tese, o profissional possua experiência e atuação no segmento
do objeto, a Equipe de Auditoria reitera que a formação acadêmica não é compatível com as
competências previstas legalmente para execução de serviços técnicos na área de Gestão de
Energia Elétrica e de Iluminação Pública.
Portanto, no que tange aos pagamentos efetuados de acordo com os apontamentos da Equipe de
Auditoria, estima-se um valor de R$ 1.252.748,89 (31,45% do valor total pago a título de mão de
obra), podendo, caso o contrato seja executado na íntegra, apresentar um valor total de pouco
mais de R$ 3.750.000,00.
Ademais, além do prejuízo financeiro mencionado, por fim, relata-se um possível prejuízo
técnico em decorrência da utilização de profissionais que não são formados em
engenharia/arquitetura e de engenheiros com competências distintas ao objeto contratual.
RECOMENDAÇÃO 003
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME) que, durante os processos de
medições e pagamentos do Contrato 004/SMSO/2018, atenha-se ao pagamento dos membros das
equipes conforme as suas respectivas formações acadêmicas, e, portanto, não adotando preço
unitário de engenheiro/arquiteto para pagamento de outras carreiras profissionais, promovendo o
ressarcimento ao erário nos casos incompatíveis.
RECOMENDAÇÃO 004
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME), que, nos casos de utilização
de profissionais com formação academia diversa de engenharia/arquitetura, verifique a
possibilidade de adequação da planilha orçamentária, considerando inclusive possíveis prejuízos
ao escopo do contrato ou à competitividade do certame.

RECOMENDAÇÃO 005
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME) que nos próximos Editais e
Termos de Referência, para fins de medição e fiscalização do objeto, exija da empresa contratada
a apresentação da formação acadêmica dos membros das equipes para a adequada remuneração
em relação à planilha orçamentária. Ainda, caso a contratação envolva equipes
multidisciplinares, que seja especificada a formação acadêmica exigida para os seus membros.

RECOMENDAÇÃO 006
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública (ILUME) que na elaboração dos
orçamentos de referência não adote denominações genéricas de cargos baseadas em descrições
específicas das tabelas da SIURB.

CONSTATAÇÃO 003 – Falhas na comprovação dos Coordenadores pertencerem ao
quadro permanente da empresa, com risco de prejuízos ao erário público.
O Edital da Concorrência Pública nº. 004/2017-SMSO, referente ao Processo nº. 20170.038.862-9, prevê, no item 10.4.2, referente à Qualificação da Equipe Técnica, que os
Coordenadores Geral e Setoriais deverão comprovar o pertencimento ao quadro permanente da
empresa com cópia autenticada do Contrato de Prestação de Serviços, ou cópias autenticadas da
Ficha de Registro de Empregados e das Guias de Recolhimento ao FGTS, conforme Figura 07.

Figura 07: Subitens referentes à qualificação dos coordenadores (Edital da Concorrência Pública nº. 004/2017SMSO).

Os respectivos responsáveis pelas Coordenadorias estão identificados na relação da Figura 08.

Figura 08: Composição das equipes de trabalho.

Temos, portanto, 04 coordenadores:
1.
2.
3.
4.

E.B. – Coordenador Geral;
R.M. – Coordenador Setorial de Gestão de Energia Elétrica;
M.A.A. - Coordenador Setorial de Gestão de Iluminação Pública;
K.R.E. - Coordenador Setorial de Próprios Municipais;
A Equipe de Auditoria identificou apenas a documentação comprobatória do Contrato de
Prestação de Serviços dos coordenadores M.A.A. e K.R.E., conforme Figuras 09 e 10.

Figura 09: Contrato de Prestação de Serviços de Marco Antonio Aguillera.

Figura 10: Contrato de Prestação de Serviços de K.R.E..

A Equipe de Auditoria não identificou, nos documentos enviados, o Contrato de Prestação de
Serviços dos coordenadores E.B. e R.M., os quais são, respectivamente, os Coordenadores Geral
e Setorial de Gestão de Energia Elétrica substitutos, sendo que estas substituições serão
analisadas na Constatação 007.

Foi constatado pela Equipe de Auditoria que, nos contratos de prestação de serviços dos
coordenadores M.A.A. e K.R.E., há menção expressa à aplicação dos ditames referentes ao
contrato de Prestação de Serviços do Código Civil, conforme Figuras 11 e 12.

Figura 11: Contrato de Prestação de Serviços de M.A.A. sobre a incidência do código civil.

Figura 12: Contrato de Prestação de Serviços de K.R.E. sobre a incidência do código civil.

O Código Civil, em seu Art.593, assim regula o contrato de prestação de serviços, in verbis:
Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou
a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo. (Grifo Nosso)

Portanto, o Código Civil só pode ser aplicado caso não se verifique a relação de emprego.
Trabalhador Autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo
empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços
é de forma eventual e não habitual. A principal característica da atividade do autônomo é sua
independência, pois a sua atuação não possui subordinação a um empregador.

De acordo com o pensamento de Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena4, autônomo é o trabalhador
que desenvolve sua atividade com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da
escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução.
Há duas espécies de trabalhadores autônomos:
a) Prestadores de serviços de profissões não regulamentadas: como por exemplo: encanador,
digitador, pintor, faxineiro, pedreiro, jornalista e outros assemelhados;
b) Prestadores de serviços de profissões regulamentadas: como por exemplo: advogado,
médico, contabilista, engenheiro, nutricionista, psicólogo, e outros registrados nos seus
respectivos conselhos regionais de fiscalização profissional.
Sendo este último o caso tratado na presente auditoria. O Decreto-Lei n.º 5.452/1943 (CLT)
elenca os elementos caracterizadores da relação de emprego nos Arts. 2 e 3, in verbis:
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário. (Grifos Nossos)

Também é enfático em afirmar a nulidade da tentativa de desvirtuar a relação de trabalho:
Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação. (Grifo Nosso)

A geração do vínculo empregatício ocorrerá se durante a prestação dos serviços estiverem
presentes os elementos abaixo:
a) Subordinação: o contratante controla a prestação do serviço do trabalhador autônomo,
quando cumpre as determinações do empregador;
b) Pessoalidade: a prestação do serviço é pessoal, não podendo ser substituído por outra
pessoa;
c) Onerosidade: é a remuneração pelos serviços prestados. Os serviços são remunerados de
acordo com os próprios contratos dos funcionários;
d) Habitualidade: a prestação dos serviços é habitual, contínua e não eventual.
O conceito do trabalhador eventual é explicado de forma negativa, excluindo a eventualidade.
Trabalhador eventual é aquele que não se prende a uma única fonte de trabalho. Caso estejam
presentes esses elementos, estará caracterizada a relação de emprego, podendo ser reconhecido o
vinculo empregatício.
Embora a Administração, de acordo com o art.71 da Lei Federal nº 8.666/1993 não seja
responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais , há previsão de responsabilização
solidária quanto aos encargos previdenciários, conforme o próprio artigo ministra:

4

RIBEIRO DE VILHENA, Paulo Emílio. Relação de emprego. São Paulo: LTr, 2005, p. 531-534.

Art. 71.
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do
art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A Equipe de Auditoria entende que houve desvirtuamento de relação trabalhista conforme
caracterização das Consolidações das Leis do Trabalho que poderá no futuro ocasionar prejuízos
ao erário público.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Como anotado pela Equipe Auditora, o Edital da Licitação em seu item
10.4.2 não foi restritivo à contratação trabalhista no modo eventual.
Admitiu-se vínculo por Contrato de Prestação de Serviços, tal como
autorizado pela Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e ratificado em orientações do Tribunal de Contas do Município.
Desta forma, conforme termos do Edital, não se vê como impor à
contratada uma determinada forma de vínculo que manterá com seus
profissionais.
Todos os Coordenadores foram devidamente apresentados para a
execução contratual, sem que qualquer inconformidade tivesse sido
registrada, inclusive quando das substituições ocorridas, conforme
fiscalização realizada por esta Secretaria e esclarecimentos anteriores
na informação SEI 016617212.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Em que pese à unidade auditada tenha se manifestado quanto às diversas formas possíveis de
contratação dos empregados do Consórcio, a mesma não apresentou a comprovação do
pertencimento ao quadro permanente da empresa dos coordenadores E.B. e R.M., conforme
opções previstas no item 10.4.2 do Edital da Concorrência Pública nº. 004/2017-SMSO, quais
sejam, cópia autenticada do Contrato de Prestação de Serviços, ou cópias autenticadas da Ficha
de Registro de Empregados e das Guias de Recolhimento ao FGTS.
Cabe destacar que a Equipe de Auditoria, em nenhum momento, pretendeu impor à unidade
quaisquer formas de contratação, apenas apontou que não houve qualquer forma de comprovação
de vínculo.
Ainda, considerando a carga horária despendida por diversos componentes das equipes ao longo
da execução do contrato, verifica-se que não há eventualidade na prestação do serviço, e sim,
uma habitualidade, afastando o caráter eventual alegado pela unidade.
Desta forma, a Equipe de Auditoria mantém o entendimento de ausência, nos documentos
enviados, das opções comprobatórias elencadas no item 10.4.2 dos coordenadores E.B. e R.M.,
os quais são, respectivamente, os Coordenadores Geral e Setorial de Gestão de Energia Elétrica
substitutos.

RECOMENDAÇÃO 007
Recomenda-se a Departamento de Iluminação Pública que junte ao presente processo de
contratação a documentação que comprove o pertencimento ao quadro permanente da empresa
dos coordenadores E.B. e R.M., atendendo ao item 10.4.2 do Edital da Concorrência Pública nº.
004/2017-SMSO.

CONSTATAÇÃO 004 – Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos
profissionais que estão prestando os serviços de Coordenação Geral e de Coordenação
Setorial.
O Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO (Item 19.4) e o Contrato nº 004/SMSO/18
(Cláusula 7ª, Subitem 7.4) indicam que a empresa contratada deve apresentar a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços, dentro de 10 (dez) dias contados da assinatura do
contrato, o qual foi assinado em 21/03/2018.

Figura 13: Fragmentos do Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO (Fonte: E-negócios Cidade SP).

Figura 14: Fragmento do Contrato Nº 004/SMSO/18.

Diante das documentações apresentadas pela unidade auditada e analisadas pela equipe de
auditoria encontram-se as seguintes situações a serem analisadas:
i.

ART – Coordenação geral dos trabalhos.

Através da carta CCL-C-CT-0001/18, emitida pelo Consórcio CRAINFRA-LBR em 28/03/2018
e protocolado em 29/03/2018, houve a indicação do Eng. Mecânico E.B. para exercer a função
de Coordenador Geral dos trabalhos, enquanto que houve a apresentação da ART nº xxx em
nome do Eng. Civ. R.J., indicando-o como responsável técnico.

Figura 15: CCL-C-CT-0001/18 encaminhado pelo Consórcio CRAINFRA-LBR (Fonte: Gerenciador eletrônico de
arquivos).

Durante análise dos documentos pertinentes ao objeto, pode-se evidenciar que a efetiva
Coordenação Geral está a cargo do Eng. Mecânico E.B., e não do Eng. Civil R.J.. A
documentação apresenta a alocação do Eng. Civil R.J. de forma pontual e alocado nas
coordenações setoriais sob o cargo de profissional de nível superior sênior, com um total

aproximado de 694 horas de participação (até a 16ª medição). Quanto ao Eng. Mecânico E.B.,
este consta nas planilhas como Coordenador Geral e com um total aproximado de 2.329 horas de
participação (até a 16ª medição).
A Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade
Técnica e regulamenta a Lei Federal nº 6.496/1977 (Institui a "Anotação de Responsabilidade
Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia), indica que:
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao
registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de
profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para
o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam
necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea. (Grifos nossos)

Ainda, cabe observar que a Lei Federal nº 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, aponta inclusive que aquele profissional que
não participa efetivamente dos trabalhos, mas assina ou “empresta” seu nome a pessoas ou
empresas executoras incorre em exercício ilegal da profissão, a saber:
Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiroagrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado
reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos
Conselhos Regionais;
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas
em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas
executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. (Grifos
nossos)

Ora, ocorre que o profissional indicado pelo Consórcio como responsável técnico pelos trabalhos
está participando eventualmente da consultoria, não realizando as atividades de Coordenação
Geral dos trabalhos.
Ressalta-se que a substituição do Coordenador Geral dos trabalhos será tratada em item
específico. Considerando a legalidade e viabilidade de substituição da coordenação dos
trabalhos, se faz necessária a apresentação da ART em nome do profissional que efetivamente
está executando os trabalhos, ou seja, em nome do Eng. Mecânico E.B., e não em nome do Eng.
Civil R.J..
ii.

ART – Coordenação setorial dos trabalhos.

A carta CCL-C-CT-0007/18 emitida em 05/04/2018 e protocolada em 06/04/2018, além de
enviar a versão definitiva da ART do Eng. Civil R.J. e de prestar informações da implantação do
livro de ordem, enviou a ART nº xxx do Eng. Eletricista M.A.A., o qual está alocado na equipe
como Coordenador Setorial de Iluminação Pública. Analisando esta ART, verifica-se que a
mesma possui uma descrição genérica e imprecisa das atividades técnicas desenvolvidas (Item 4
da ART nº xxx), inclusive não evidenciando a participação do técnico apenas como Coordenador
setorial de iluminação pública.

De maneira complementar, a Equipe de Auditoria não detectou as ARTs dos Coordenadores
Setoriais de Gestão de Energia Elétrica e de Próprios Municipais, com as devidas características
dos trabalhos realizados dentro dos escopos de atuação e vinculadas à ART do Coordenador
Geral.
iii. Possível divergência do responsável técnico do livro de ordem dos serviços prestados.
A Equipe de Auditoria verificou também que o consórcio emitiu o Livro de Ordem em nome do
Eng. Civil R.J., enquanto que a Coordenação Geral dos trabalhos está sendo realizada pelo Eng.
Mecânico E.B.. Desta forma, deve-se apresentar o Livro de Ordem em acordo com o profissional
que está executando efetivamente o contrato, o qual ficará vinculado à ART do efetivo
Coordenador Geral dos trabalhos.
Diante destes pontos, restou evidenciado pela Equipe de Auditoria a ausência de ART em nome
do profissional que efetivamente está exercendo a Coordenação Geral, a descrição genérica das
funções do Coordenador Setorial de Iluminação Pública na ART nº xxxx, a ausência das ART´s
dos Coordenadores Setoriais de Gestão de Energia Elétrica e de Próprios Municipais, bem como
a divergência do responsável técnico na elaboração do livro de ordem.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“A contratada, nos termos da Cláusula 7.4 do Contrato, apresentou a
competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, de acordo
com a Resolução nº 1025/09 – CONFEA, bem como adotou o Livro de
Ordem, de acordo com a Resolução nº 1024/09 – CONFEA.
No nosso entendimento, não há vínculo da função Coordenador com a
atuação como Responsável Técnico do contrato perante o CREA. Não
cabe ao Contratante definir qual profissional da contratada deve
recolher ART, ou seja, qual será o Responsável Técnico pela execução
contratual, cujo acompanhamento se dá justamente por meio do Livro de
Ordem, assumindo as obrigações determinadas pelo art. 5º da Resolução
1024/09.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade inicia manifestando que a empresa contratada apresentou a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) e adotou o Livro de Ordem, em atendimento à Cláusula 7.4 do
Contrato e em acordo com as Resoluções nº 1025/09 e 1024/09 do CONFEA, e ainda, que
entende que não há vinculo da função de Coordenador com a atuação como responsável técnico
do contrato perante o CREA.
Conforme exposto no presente apontamento, a ART apresentada pelo Consórcio é do Eng. Civ.
R.J., sendo este um profissional que está participando eventualmente da consultoria e realizando
atividades pontuais na Coordenação de Iluminação Pública. Ocorre que a presente ART descreve
como atividade técnica do referido profissional a função de Coordenação do projeto, fato este
que não corresponde a efetiva função prestada.
Neste aspecto cabe mencionar descrição contida no Relatório do processo do Tribunal de Contas
da União – TC 008.455/2009-0:
“A ART serve para estabelecer um vínculo entre o profissional e o contratante, com a
finalidade de indicar a autoria e estabelecer responsabilidades. Ademais, é
imprescindível que os técnicos responsáveis por etapas afetas ao planejamento e à
construção de uma obra sejam habilitados para tal.”

Ou seja, a Equipe de Auditoria, com base nos apontamentos, entende que a ART de execução
dos serviços deve pertencer ao componente da equipe que exerce de fato o cargo de Coordenador
Geral, com vistas a não quebrar o vínculo entre o profissional e a contratante.
Quanto ao fato da não apresentação da ARTs dos Coordenadores Setoriais de Gestão de Energia
Elétrica e de Próprios Municipais, a unidade não se manifestou. Desta forma, a Equipe de
Auditoria mantém entendimento de que há necessidade de anexar estas ARTs ao processo. A
unidade também não se manifestou quanto à divergência do responsável técnico do livro de
ordem dos serviços prestados. Da mesma forma, a Equipe de Auditoria mantém o entendimento
sobre este fato.
Por fim, apesar de não ser função de a contratada definir qual profissional deve recolher ART, a
Equipe de Auditoria entende que o recolhimento da mesma deve ser realizado pelo profissional
que está de fato exercendo a função de Coordenação Geral.
RECOMENDAÇÃO 008
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que solicite à contratada o cancelamento
da Anotação de Responsabilidade Técnica em nome de profissional que não está exercendo a
função de Coordenador Geral e faça o devido recolhimento das ARTs em nome do Coordenador
Geral e no de todos Coordenadores Setoriais que efetivamente prestam tais funções, bem como
adote o Livro de Ordem vinculado à ART do Coordenador Geral.

CONSTATAÇÃO 005 – Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional responsável pela fiscalização do contrato.

A Lei Federal nº 5.194/1966, mencionada no item 4 deste documento, aponta quanto às
atribuições dos profissionais e o valor jurídico dos documentos elaborados por profissionais de
Engenharia e arquitetura que:
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do
engenheiro-agrônomo consistem em:
(...)
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
(...)
Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia,
de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser
submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico
quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. (Grifos
Nossos)

Desta forma, tanto os trabalhos de execução de obras e serviços de engenharia em si quanto às
atividades de fiscalização de obras e serviços técnicos são considerados atividades de
engenharia. Amparado nas presentes legislações e considerando diversos casos julgados, o
Tribunal de Contas da União pacificou o assunto através da Súmula nº 260, indicando que:
“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, orçamentobase, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físicofinanceiro e outras peças técnicas.” (Grifos Nossos)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) também já se manifestou sobre o
assunto, conforme se pode aferir no Processo TC-20720/026/15, o qual indica que:
“...a Equipe de Fiscalização reportou a reincidência de parte das divergências já
mencionadas no relatório anterior, relacionadas à ausência de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART dos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e
do orçamento estimativo, bem como dos responsáveis pela fiscalização da execução dos
serviços (fls. 939/954). Assim, recomendo aos responsáveis que, se ainda não o fizeram,
adotem medidas corretivas que se façam necessárias para saneamento das falhas
apontadas no curso da instrução.” (Grifo Nosso)

Portanto, não há que se falar em diferenciações entre o público e o privado – os particulares e a
administração pública – tampouco na faculdade de emissão da Anotação de Responsabilidade
Técnica. É dever de o gestor exigir a apresentação das ARTs dos profissionais envolvidos nos
serviços do presente contrato, inclusive quanto aos serviços de fiscalização realizados pelo
próprio setor público.
Por fim ressalta-se que a área técnica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) apontou por diversas vezes a necessidade de recolhimento das Anotações de
Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos na fiscalização dos contratos, como se
pode conferir no Processo TC nº 72-001.274.14-21:
“Da leitura do Relatório de Auditoria Extraplano, percebe-se a existência de diversas
ocorrências no controle e fiscalização da execução do contrato, tais como:
a) Não recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do funcionário
da Subprefeitura responsável pela fiscalização do contrato.” (Grifos Nossos)

A Equipe de Auditoria não localizou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à
fiscalização do presente contrato, bem como a mesma não foi apresentada pela unidade auditada
durante solicitação realizada pelos auditores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“De acordo com o limite de competências da equipe desta Secretaria,
segue-se a orientação da Procuradoria Geral do Município, de não
obrigatoriedade de servidor municipal com formação em engenharia,
quando no exercício de cargo ou função que exige tal habilitação,
efetuar o cadastro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no
competente órgão de classe, conforme Informação nº 1.557/15 – PGMAJC.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Na resposta ao apontamento da Equipe de Auditoria a unidade manifestou que segue as
orientações da Informação nº 1.557/15 – PGM-AJC da Procuradoria do Município, a qual
apresenta o entendimento quanto a não obrigatoriedade de servidor municipal com formação em
Engenharia, Arquitetura ou Agronomia recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), amparada em deliberações anteriores, a saber, a Informação nº 1.439/2010 e 1.714/2013,
ambas da PGM-AJC.
A Informação nº 1.439/2010 apresenta o entendimento que não há amparo legal para se exigir
que aquele que cumpre a função estatal de fiscalização, registre ART perante o CREA, pois se
alega que a Resolução CONFEA nº 1.025/2009 ao exigir o registro de ART em função do
vínculo profissional extrapola o autorizado pela Lei Federal nº 6.496/1977 que, em seu artigo 1º,
instituiu a ART apenas para aqueles que, efetivamente, executem obras ou prestem serviços
profissionais referentes à Engenharia, Arquitetura e à Agronomia.
A Informação nº 1.714/2013 menciona que a Informação anterior não mereceria qualquer reparo,
razão pela qual ratificou as conclusões ali alcançadas. Ainda, a mesma aborda um novo enfoque
sobre o não cabimento de registro e pagamento de ART por parte dos agentes públicos

municipais quando da fiscalização das obras contratadas pela administração municipal amparada
em decisão, à época, do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 596.440/DF, Relatoria Ministra
Cármen Lúcia, DJe 18/06/2012:
“DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA. TAXA DE ANOTAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS
ALÍQUOTAS E BASES DE CÁLCULO. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

Cabe destacar que esta decisão do STF mostra que os critérios de fixação de alíquotas e base de
cálculo da taxa de ART deveriam ser previstas em Lei, e não em Resolução do CONFEA. Esta
decisão não entra no mérito sobre a possibilidade de recolhimento ou não de ART por servidores
públicos.
Em que pese à apresentação da unidade e as Informações da Procuradoria do Município quanto à
possível extrapolação da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, esta Equipe de Auditoria entende
que funcionário público exercendo a função de fiscalização de obras e serviços de engenharia
deve recolher a ART, conforme apontamentos iniciais, em especial baseado na Súmula nº 260 do
Tribunal de Contas da União (TCU) de 30/06/2010.
Ainda, quanto ao entendimento exarado pelo STF no RE 596.440/DF, destacamos que foi
promulgada a Lei Federal Nº 12.514/2011, a qual estabeleceu um teto máximo para o valor da
ART, conforme disposto no Art. 11, in verbis:
“Art. 11. O valor da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, prevista
na Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, não poderá ultrapassar R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).”

Neste sentido, o STF proferiu nova decisão no RE 838.284/SC em 19/10/2016, no seguinte
sentido:
“Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a
ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção
razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei.
[...]
Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato
normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da
atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de
fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente
previstos. ”(Grifo nosso)

Portanto, a Corte Suprema, mudando o entendimento, decidiu pela possibilidade de um ato
normativo infralegal fixar o valor da taxa de acordo com os custos da atuação.
Em que pese a Equipe de Auditoria reconheça que a unidade agiu seguindo orientações da PGM,
entende-se que a adoção do preenchimento e recolhimento de ART seja necessária e adotada
como melhoria de processo.

Diante destas exposições, a Equipe de Auditoria ratifica o entendimento da necessidade de
emissão e recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à
fiscalização do presente contrato.

RECOMENDAÇÃO 009
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que proceda, através dos fiscais de
contrato, a emissão e recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA em função dos serviços de fiscalização do presente contrato.
CONSTATAÇÃO 006 – Irregularidade na utilização de recursos do Fundo Municipal de
Iluminação Pública (FUNDIP) para custeio de serviços técnicos especializados de natureza
consultiva relacionados ao controle e redução do consumo de energia elétrica dos
equipamentos públicos.
O Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO (Item 2) apresenta o valor de referência e
a fonte de recursos financeiros da presente contratação, sendo que, conforme apontado no
subitem
2.2,
o
contrato
seria
onerado
pela
dotação
orçamentária
99.10.15.452.3022.4912.3.3.90.39.00.08.

Figura 16: Fragmentos do Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO (Fonte: E-negócios Cidade SP).

Já o Contrato nº 004/SMSO/18, na cláusula terceira, subitem 3.5, apresenta o valor de
contratação e a indicação de que o mesmo seria onerado na dotação número
99.10.15.452.3022.6161.3.3.90.00.08. Constata-se que a dotação indicada no contrato apresenta
uma ausência de 2 (dois) dígitos na função conta-despesa. Em consulta à LOA-2019 verifica-se
que a dotação orçamentária ora indicada no contrato corresponde à dotação
99.10.15.452.3022.6161.3.3.90.39.00.08

Figura 17: Fragmentos do Contrato nº 004/SMSO/18.

Analisando a classificação da dotação orçamentária com base na legislação orçamentária
vigente, pode-se verificar a classificação de tal despesa, a saber:

Tabela 09: Detalhamento da dotação orçamentária do contrato. (Fonte: Equipe de auditoria).

Código
99
10
15
452
3022
6161
33903900
8

Função
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Atividade
Conta despesa
Fonte

Classificação
Fundo municipal de iluminação pública
Fundo municipal de iluminação pública
Urbanismo
Serviços urbanos
Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos
Manutenção e operação da rede de iluminação pública
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Tesouro Municipal – Recursos vinculados

Figura 18: Fragmento do Quadro de Detalhamento de Despesa da Lei Orçamentária Anual PMSP-2019.

Em que pese a Equipe de Auditoria tenha detectado a alteração na dotação orçamentária indicada
no Edital de Concorrência e a efetivamente constante no Contrato, pode-se verificar que a fonte
de recursos utilizada para custear o presente projeto é originária de receita vinculada a um fundo

municipal específico, no caso, o Fundo Municipal de Iluminação Pública (FUNDIP), o qual
apresenta o seguinte embasamento legal no âmbito do Município de São Paulo:
Tabela 10: Composição das legislações municipais referentes ao COSIP/FUNDIP. (Fonte: Equipe de auditoria).
Art. 1º - Fica instituída no Município de São Paulo, para fins do
custeio do serviço de iluminação pública, a Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP.
Parágrafo único - O serviço previsto no "caput" deste artigo
compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens
públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão
da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas
Institui no Município de São
correlatas.
Paulo a Contribuição Para
(...)
Lei nº
Custeio da Iluminação Pública
Art. 8º - O montante arrecadado pela Contribuição será
13.479/2002
- COSIP, prevista no artigo
destinado a um Fundo especial, vinculado exclusivamente ao
149-A da Constituição da
custeio do serviço de iluminação pública, tal como definido no
República.
parágrafo único do artigo 1º desta lei, conforme regulamento a
ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa)
dias.
Parágrafo único - O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar
à Câmara Municipal de São Paulo programa de gastos e
investimentos e balancete anual do Fundo Especial a ser criado
para custear o serviço de iluminação pública.
Anexo único
Capítulo VI – Fundo Municipal de Iluminação Pública –
FUNDIP
Art. 21 - Constituirão recursos do Fundo Municipal de
Aprova o Regulamento da
Iluminação Pública:
Contribuição para Custeio da
Decreto
I - as receitas decorrentes da arrecadação da Contribuição para
Iluminação Pública – COSIP,
Nº 56.751/2015
Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, instituída
instituída pela Lei nº 13.479,
pela Lei nº 13.479, de 2002;
de 30 de dezembro de 2002.
...
Paragrafo único: Não será permitida a utilização dos recursos
referidos neste artigo para quaisquer outras finalidades que não
aquelas estabelecidas na Lei nº 13.479, de 2002.

Portanto, conforme a legislação apontada, o FUNDIP, que é composto por, dentre outras fontes,
a COSIP, pode ser utilizado apenas para as finalidades previstas na Lei nº 13.479/2002, ou seja,
para o custeio dos serviços de iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e a
instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, bem como
atividades correlatas a estas.
Analisando o Termo de Referência do Edital de Concorrência Pública nº 004/2017-SMSO, mais
especificamente no Item 6 – Escopo dos Serviços, bem como o despacho dado pelo corpo
técnico da SIURB no Processo 2017-0.038.862-9 – Pág.80 e 81, verifica-se que a contratação
visa, em suma, os seguintes itens:






Assessoria estratégia do ILUME;
Controle para modernização da rede de iluminação pública;
Requalificação da energia elétrica dos próprios municipais;
Controle tecnológico da qualidade;
Alternativas de geração de energia elétrica.

Figura 19: Fragmento do Termo de Referência do Edital de Concorrência Pública.

Figura 20: Fragmento do despacho dado pela equipe técnica da SIURB.

Ocorre que alguns itens do escopo não estão elencados legalmente e não possuem relação com as
finalidades previstas para utilização dos recursos do FUNDIP, conforme indicadas na Lei nº
13.479/2002, como por exemplo, todos os serviços inerentes ao:





Programa de controle e redução do consumo de energia elétrica de equipamentos
públicos;
Programa de desenvolvimento, atualização e controle tecnológico, para garantir a
qualidade contínua e desempenho de serviços, materiais e equipamentos aplicados na
eficientização energética de equipamentos públicos,
Programa de geração alternativa de energia elétrica para melhoria do meio ambiente e
redução dos custos municipais (próprios municipais) e
Assessoria estratégica ao planejamento técnico e econômico-financeiro, no
desenvolvimento e implantação de planos de ação para a redução de processos
operacionais frente às novas demandas do ILUME.

Desta forma, tomando por base os objetos definidos no Edital de Concorrência Pública nº
004/2017-SMSO, a presente Equipe de Auditores entende que o escopo definido nos Itens 6.1,
6.3, 6.4 (este, quando relacionados aos próprios municipais) e 6.5 não são enquadrados nas
hipóteses de utilização dos recursos do FUNDIP, conforme definição contida no Art. 1º,
parágrafo único, da Lei Municipal nº 13.479/2002.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Embora reconhecido pela própria Equipe Auditora a possibilidade de
custeio de atividades correlatas à Iluminação Pública, da qual se
inserem atividades decorrentes da presente consultoria, referida questão
deixa ainda de existir com o exame da área jurídica do TCM-SP, que
acusa, preliminarmente, a possibilidade do uso dos recursos do FUNDIP
para os serviços desta consultoria, dada a pertinência do escopo das
atividades desenvolvidas com o caráter vinculativo de custeio de serviços
de iluminação pública, conforme Lei Municipal nº 13.479/02, Decreto nº
43.143/03 e Anexo Único do Decreto nº 56.751/2015 (fls. 3.268/3.283).
Ademais, importante enfatizar também que com a desvinculação das
receitas do Município em 30% (trinta por cento) dos fundos
administrados pelo Poder Executivo, conforme EC nº 93/2016 e Decreto
nº 57.380/16, as despesas correntes de serviços relacionados, ainda que
não afetos diretamente com a Iluminação Pública, passam a ser
abrangidas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Primeiramente, a unidade auditada manifesta a possibilidade de utilização de recursos do
FUNDIP para contratação de serviços relacionados à Iluminação Pública, fato este que foi
ratificado pela Equipe de Auditoria.
A divergência apontada pela auditoria foi de que nem todos os serviços contratados na presente
consultoria versavam especificamente sobre atividades de iluminação pública. Destaca-se que
“energia elétrica” diverge de “iluminação pública”.
Quanto à manifestação de que a área jurídica do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCM-SP) se posicionou pela possibilidade de uso do FUNDIP para a presente consultoria, não
houve conclusão expressa quanto a esta possibilidade, mas sim, que a própria unidade auditada
(ILUME) posicionou-se que as atividades de consultoria estariam dentro de suas atribuições,
conforme reprodução da manifestação do ILUME apresentada à Corte de Contas :
“...esclarecimentos trazidos pela Origem indicaram que a atividade de promoção da
eficiência energia de edificações públicas estariam em seu rol de atribuições”.

A manifestação da área jurídica do TCM-SP foi identificada pela Equipe de Auditoria nas folhas
3279 e 3280 do Processo 2017.0.038.862-9, a qual segue o trecho relacionado ao fato:

Figura 21: Fragmento de manifestação inicial da Assessoria de Secretaria II do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo (Páginas 3279 e 3280 do Processo 2017-0.038.862-9).

Ademais, ao se consultar o Processo TC nº 72.002.897/18-63, ainda em trâmite no TCM-SP, é
possível verificar manifestações posteriores do ILUME e da Secretaria Municipal de
Subprefeituras, a saber, a Intimação nº 1460/2018 de 01/11/2018 e Ofício Ilume GD n 0361/2018
de 08/11/2018, respectivamente transcritos a seguir:
“Dado que a contratação está vinculada a mesma Secretaria - que atua na gestão do
FUNDIP - mostra-se exagerado e desnecessário realizar um procedimento burocrático
para viabilizar o pagamento de parcela de serviços correspondente exclusivamente à
eficientização dos próprios públicos (com recursos desvinculados), na mesma
contratação. O percentual dos recursos a serem utilizados está, e estará, dentro do
percentual autorizado para a desvinculação de receitas.
Assim, reafirma-se que apontamento não configura irregularidade, mas tão somente
formalidade burocrática que nada contribui para a consecução do Estado Gerencial.”
(Grifos nossos)
“Fica evidente, então, que a desvinculação operada pelo Decreto n° 57.380/16
propiciou que recursos antes vinculados a despesas específicas fossem remanejados
para despesas de custeio, em que pode se enquadrar a contratação de prestação de
serviços de consultoria. Situação essa já resolvida no âmbito da administração
municipal com as solicitações já formuladas à SF para desvinculação do montante
necessário para o presente exercício e criação de dotação específica para o próximo
exercício, conforme documentação ora acostada.” (Grifos nossos)

Inicialmente, a unidade auditada manifestou como exagerado e desnecessário o procedimento de
formalização da desvinculação dos recursos do FUNDIP, para logo na sequência alterar este
entendimento e afirmar que a situação estava em processo de efetivação junto à Secretaria de
Finanças.
Em que pese a Emenda Constitucional e o Decreto mencionados na manifestação da unidade
permitam a desvinculação do FUNDIP em até 30%, permanece a ausência da formalização nos
processos de medição, a exemplo da 16ª medição, em que não se registra a utilização da dotação
específica.

Figura 22: Fragmento da Nota de liquidação e pagamento da 16ª medição dos serviços.

Portanto, esta Equipe de Auditoria entende que não houve a concordância preliminar do TCMSP sobre a ratificação do então modo de utilização dos recursos do FUNDIP.
O Tribunal não conclui pela possibilidade de utilizar o recurso FUNDIP na presente consultoria,
entretanto a unidade auditada informa que, em contato com a Secretaria Municipal de Finanças,
estava providenciando a programação de dotação específica, a qual não foi apresentada e
formalizada até a data de conclusão do presente relatório.

RECOMENDAÇÃO 010
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que ao realizar os pagamentos referentes
ao Contrato nº 004/SMSO/2018 utilizando do instrumento da desvinculação de receita prevista
no Decreto Municipal nº 57.380/2016 efetive a criação da dotação específica junto à Secretaria
de Finanças para o devido controle e utilização do FUNDIP.

CONSTATAÇÃO 007 – Substituição não expressamente autorizada pela administração
municipal da Coordenação na prestação dos serviços e sem comprovação da
compatibilização das qualificações
Foi identificado pela Equipe da Auditoria que os Coordenadores Geral e Setorial de Gestão de
Energia Elétrica foram substituídos por outros prestadores de serviço. Os respectivos ocupantes
destes cargos que foram inicialmente habilitados estão apontados nas Figuras 23 e 24.

Figura 23: Coordenador Geral substituído.

Figura 24: Coordenador de Gestão de Energia Elétrica substituído.

Os respectivos substitutos foram os prestadores E.B. e R.M., conforme Figuras 25 e 26.

Figura 25: Coordenador Geral substituto.

Figura 26: Coordenador de Gestão de Energia Elétrica substituto.

Entretanto, não foi identificado pela Equipe de Auditoria qualquer documento autorizativo das
mudanças das pessoas responsáveis das Coordenações Geral e Setorial de Gestão de Energia
Elétrica.
O art. 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993 relacionou 13 cláusulas necessárias a todo contrato
administrativo, dentre as quais a estabelecida no inciso XIII, in verbis:
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação. (Grifo Nosso)

Em razão desta obrigatoriedade, as exigências para efeito de habilitação dos participantes em
licitações públicas, seja qual for sua modalidade, devem permanecer durante toda a execução do
contrato celebrado com o órgão licitante.
A documentação relativa à qualificação técnica está disciplinada no artigo 30 da Lei Federal n.º
8.666/1993 e menciona no seu inciso II:
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (Grifo Nosso)

A falta de manutenção das mesmas condições de habilitação e qualificação previstas no edital
constitui motivo para rescisão contratual, determinada por ato unilateral da contratante, nos
termos do art. 78, inciso I e art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993.
A Equipe de Auditoria entende que houve uma mudança de coordenação indevida e não
autorizada pelo ente municipal, portanto não foram mantidas as mesmas condições à época da
habilitação da licitante.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“A contratada procedeu as substituições dos profissionais de acordo
com as cláusulas 7.1.5 e 7.1.7 do contrato em referência. Conforme
informação SEI 016617212 os referidos Coordenadores foram
apresentados, validados e autorizados a exercerem as respectivas
funções, por comprovarem formação e experiência em compatibilidade
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade auditada inicia sua manifestação fazendo referência aos itens 7.1.5 e 7.1.7 do
Contrato, os quais preveem as seguintes responsabilidades à empresa contratada:

Figura 27: Fragmento do Contrato nº 004/SMSO/2018.

Em resposta à Solicitação de Auditoria (doc. SEI nº 016335108), no seu Item 3, a unidade assim
se manifestou:
“3. Coordenadores substituídos
Em relação aos profissionais indicados para as funções de Coordenador, que
pontuaram na Proposta Técnica da contratada nos termos do Edital, ocorreram as
seguintes substituições:
- Coordenador Geral: Engº E.B. no lugar do Engº R.J.;
- Coordenador Setorial de Gestão de Energia Elétrica: Engº R.M. no lugar do Engº
V.D.C..
Os profissionais foram apresentados em reuniões à direção do Departamento, antes de
iniciarem suas atividades, validados e autorizados a exerceram as respectivas funções
após verificação de currículo, e CAT para o Coordenador Geral, com envio da
documentação por meio das cartas CCL-C-CT-0065-18 e CCL-C-CT-0156-18, anexas.
Os currículos da equipe técnica da contratada seguem anexo, conforme solicitado
(016612281, 016612346 e 016612391).”

A unidade na sua manifestação apenas mencionou que os profissionais foram apresentados à
Direção do ILUME com a devida validação e autorização, entretanto não apresentando qualquer
documento escrito que comprove tal procedimento.
Desta forma, segundo o item 7.1.5, o Coordenador Geral deverá ser previamente aceito pela
Contratante. A Equipe de Auditoria entende que, caso haja necessidade de mudança do ocupante
do cargo de Coordenador Geral, se faz necessária a prévia aceitação expressa por parte da
Prefeitura.
Ainda, o contrato prevê, no item 7.1.7, que durante a sua execução o contratado deve manter as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. Espera-se, portanto, que
a Prefeitura faça a devida análise quanto à manutenção destas condições, sendo que esta análise
deve ser comprovada.
Portanto, entende-se que não houve a devida comprovação da análise e autorização na
substituição dos Coordenadores, seja no cargo de Coordenação Geral sem a prévia aceitação
expressa do contratante, seja no cargo de Coordenação Setorial sem a comprovação expressa da
análise de manutenção das condições de habilitação e qualificação.

RECOMENDAÇÃO 011
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que notifique o contratado, para que nos
casos em que for necessária a substituição dos Coordenadores do respectivo projeto, solicite
formalmente a autorização para estas modificações, bem como que proceda à formalização da
modificação já efetuada e apontada por esta Equipe de Auditoria. Neste processo, o ILUME
deverá avaliar formalmente se as qualificações estão mantidas, inclusive recalculando a
pontuação técnica, para então formalizar a substituição ou rescindir o contrato.
CONSTATAÇÃO 008 – Fragilidades nos procedimentos de fiscalização do contrato
De acordo com a legislação federal pertinente às Licitações e Contratos no âmbito da
administração pública, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado. Este fato é regulamentado no âmbito
do Município através da Lei Municipal nº 13.278/2002 e do Decreto Municipal nº 54.873/2014,
sendo que este último explicita algumas atribuições, requisitos e condições de atuação dos fiscais
de contrato, a saber:
Art. 3º Considera-se fiscalização de contratos, para os fins deste decreto, a atribuição
de verificação da conformidade dos serviços e obras executados e dos materiais
entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento do
contrato, devendo ser exercida por representante da Administração especialmente
designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 5º Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração
com atribuição de fiscal de contrato:
I – acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando
à unidade responsável pela gestão de contratos aquelas que podem resultar na
execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto
contratual, tomando as providências necessárias à regularização das faltas ou defeitos
observados;
II – recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários
ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal de
Finanças e Desenvolvimento Econômico que disciplina os procedimentos para a
liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los à unidade responsável pela gestão
de contratos;
III – verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das
obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento
contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhá-la unidade
responsável pela gestão de contratos;
IV – recusar materiais, serviços e obras que não estejam em conformidade com as
condições pactuadas, comunicando imediatamente o fato à unidade responsável pela
gestão de contratos;
V – após executado todo o contrato, receber o respectivo objeto na conformidade do
disposto no artigo 8º deste decreto;
VI – manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou
qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;
VII – consultar a unidade demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que
possa sugerir a adoção de tais medidas;
VIII – propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;
IX – exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão
normativa.
Art. 6º O fiscal de contrato e o seu substituto serão indicados formalmente pela chefia
da unidade demandante dos serviços, obras ou materiais objeto do contrato e

designados por meio de despacho do ordenador de despesa, previamente à
formalização do ajuste, devendo preencher os seguintes requisitos:
I – possuir conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado, se possível;
II – não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;
III – não possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática de
atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo.
§ 1º. O ordenador de despesa, mediante portaria, poderá designar um servidor ou
comissão de servidores para exercer a atribuição de fiscalização dos contratos de
aquisição de material de escritório ou outros materiais de consumo para os quais não
sejam previstas obrigações futuras para o contratado.
§ 2º. Cabe à Administração promover regularmente cursos específicos para o exercício
da atribuição de fiscal de contrato, ficando todos os servidores que estiverem
exercendo a atividade obrigados a cursá-los.
Art. 7º A fiscalização do contrato poderá ser compartilhada, devendo ser definida, no
ato que designar os respectivos fiscais, a parcela do objeto contratual que será
atribuída a cada um. (Grifos nossos)

Ainda no âmbito municipal, cabe apontar a Portaria da Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico (SF) nº 92 de 16 de maio de 2014, a qual define os procedimentos
para liquidação e pagamento dos contratos administrativos.
Destacamos que tais legislações apontam a necessidade do fiscal do contrato verificar, de forma
geral, quantitativamente e qualitativamente os serviços prestados pelas empresas contratadas.
Diante destas considerações, cabem as seguintes análises e apontamentos a serem realizados:
i.

Ausência de documentos comprobatórios da qualificação técnica dos membros da
equipe do consórcio.

O presente contrato tem caráter de prestação de serviço técnico especializado de natureza
consultiva, o qual apresenta nos seus custos, basicamente, os valores dispendidos a título da mão
de obra que é alocada no projeto.
Durante análise documental dos processos e dos documentos disponibilizados no Gerenciador
Eletrônico de Arquivos, a Equipe de Auditoria notou a ausência de comprovação da qualificação
técnica de cada profissional alocado no projeto (currículos dos profissionais), impossibilitando a
conclusão de enquadramento dos mesmos nas planilhas de medição. Ainda, não há qualquer
menção de análise por parte da fiscalização do contrato destas qualificações técnicas. Destaca-se
que o currículo dos profissionais foi anexado pela fiscalização no Processo SEI
6067.2019/0004368-0, apenas após a solicitação da Equipe de Auditoria.
Considerando que cabe ao fiscal do contrato a análise qualitativa dos serviços prestados,
enquadrando neste quesito tanto as características dos relatórios desenvolvidos quanto a
qualificação da equipe que presta os serviços, a Equipe de Auditoria entende que a ausência de
análise e comprovação desta qualificação técnica traz fragilidade aos pagamentos efetuados pela
administração e à qualidade dos serviços prestados pelo contratado.
ii.

Ausência de análise quantitativa dos insumos medidos.

Corroborando a importância da qualificação da mão de obra alocada no projeto, destaca-se que a
mesma é medida e paga pelo total de horas que efetivamente são trabalhadas no projeto. Desta
forma, esta análise quantitativa de carga horária torna-se extremamente relevante na análise dos
pagamentos do contrato.

Durante análise documental dos processos de medição dos serviços, a Equipe de Auditoria notou
a ausência de expressa aprovação da fiscalização do contrato quanto à carga horária
diária/mensal dos profissionais alocados no projeto, sendo este fato considerado como uma
fragilidade nos pagamentos efetuados pela administração.
Oportuno destacar que tal ausência de comprovação e aprovação quantitativa também se replica
aos recursos materiais utilizados pelo consórcio (cópias, plotagens e utilização de carro para
transporte).
iii. Fiscalização informalmente compartilhada do contrato.
Conforme apontado pela unidade auditada no documento SEI nº 016617212, cujo trecho é
transcrito abaixo, dentre os procedimentos adotados pela fiscalização do contrato é realizada as
seguintes análises e encaminhamentos no processo de medição:
“A validação da medição segue um fluxo, registrado em cada processo de medição
mensal até sua aprovação, com verificação do Diretor da Divisão de Projetos, do
Diretor da Divisão de Planejamento, do Diretor da Divisão de Manutenção (Fiscal
nomeado para o contrato), que libera o processo para, se tudo regular, recomendar a
aprovação por parte do Diretor do ILUME e do Secretário Municipal das
Subprefeituras, com encaminhamento à Contabilidade de Ilume.” (Grifos nossos)

Portanto, pode-se verificar que o objeto do contrato é amplo e abrange diversas diretorias do
ILUME, enquanto que a fiscalização do contrato está designada e formalizada a apenas um
diretor.
Considerando que na prática o contrato está sendo fiscalizado por mais de uma diretoria do
ILUME e a possibilidade de compartilhar a fiscalização dos contratos, conforme explicitamente
apontada na legislação municipal, a Equipe de Auditoria entende há uma fragilidade na
responsabilização dos fiscais do presente contrato.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se
por meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado
a esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“A fiscalização ocorre regularmente conforme cláusula décima do
contrato em referência, cujos procedimentos, passo a passo, foram
detalhados aos auditores na informação SEI 016617212, garantindo-se
um acompanhamento controlado.
Esclarece-se que não há qualquer informalidade no procedimento
estabelecido e executado continuamente, abrangendo todas a áreas
técnicas do ILUME diretamente envolvidas com os produtos elaborados
pela contratada, desde a definição das demandas até a avaliação dos
mesmos.
Vale destacar a relevância da verificação qualitativa dos produtos
desenvolvidos no âmbito do contrato, que refletem diretamente a
qualificação e quantificação dos recursos alocados e apontados pela

contratada nas medições mensais, cujo detalhamento segue os critérios
definidos no item 8 do Termo de Referência, conferidos nas áreas
técnicas do ILUME.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a
serem saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A unidade auditada, em sua manifestação, ratifica que a fiscalização ocorre conforme a Cláusula
Décima do contrato e de acordo com o procedimento exposto no doc. SEI nº 016617212.
Porém, neste documento, afirma que a fiscalização de fato do presente contrato perpassa por
mais de uma Diretoria do ILUME, embora apenas uma delas tenha um fiscal devidamente
formalizado.
Considerando que, na prática, o contrato está sendo fiscalizado por mais de uma diretoria do
ILUME e existe a possibilidade legal de compartilhar a fiscalização do presente contrato, a
Equipe de Auditoria mantém entendimento da existência de fragilidade na devida designação dos
fiscais do presente contrato.
Quanto às análises qualitativas e quantitativas, no processo de fiscalização não há qualquer
menção destas qualificações técnicas e da carga horária despendida por cada membro das
equipes por parte da fiscalização do contrato.
A Equipe de Auditoria também ratifica que o currículo dos profissionais foi anexado pela
fiscalização no Processo SEI 6067.2019/0004368-0.
Diante destas considerações, o processo de fiscalização do Contrato nº 004/SMSO/2018
demonstra-se, no entendimento desta Equipe, superficial, pois não apresenta as análises com a
profundidade necessária e pertinente ao objeto contratual.

RECOMENDAÇÃO 012
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que revise os procedimentos de
fiscalização do Contrato nº 004/SMSO/2018, incluindo uma análise mais aprofundada da carga
horária utilizada pelos membros das equipes e dos produtos elaborados.

RECOMENDAÇÃO 013
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que retifique a portaria de nomeação da
fiscalização, incluindo, ao menos, um fiscal por Diretoria dentre aquelas que são diretamente
afetadas pelo objeto contratual.

CONSTATAÇÃO 009 – Inconsistência entre a carga horária medida do Coordenador de
Próprios Municipais e a sua reduzida participação nas reuniões de trabalho, com possíveis
prejuízos ao erário público.
Durante análise da Equipe de Auditoria, ficou constatada que até a 16ª Medição dos Serviços
foram contabilizadas à Coordenação de Próprios Municipais uma carga horária de 9.653 horas, o
que corresponde a 25,05% do valor total já pago ao consórcio. Neste levantamento consta o
cômputo de 2.457 horas ao Coordenador Geral desta área, Sr. K.R.E., o que corresponde a uma
média aproximada de 153,56 horas a cada medição, ou seja, considerando uma média de 22 dias
úteis no mês, o Coordenador estaria atuando aproximadamente por 7 horas diárias no projeto.
Considerando as características da presente Coordenação, a qual possui interação direta com
outros órgãos e secretarias, e analisando as pró-memórias de reunião disponibilizadas no
Gerenciador Eletrônico de Arquivos e que possuem como pauta assuntos relacionados aos
próprios municipais, verificou-se uma reduzida participação do Coordenador de Próprios
Municipais.
Dentre 84 (oitenta e quatro) pró-memórias de reunião analisadas no Gerenciador Eletrônico de
Arquivos (até a emissão da CCL-I-PR-0312-19) constatou-se a presença do Sr. K.R.E. em
apenas 7 reuniões, sendo que a última participação do profissional ocorreu em 08/08/2018. Cabe
ainda o apontamento de que alguns profissionais alocados em outras coordenadorias é que de
fato participaram das reuniões pertinentes aos assuntos dos próprios municipais.
Além das pró-memórias de reunião, analisando os documentos elaborados pela Coordenação de
Próprios Municipais verifica-se a baixa participação do Coordenador indicado. Na sequência, é
apresentada uma relação amostral de documentos elaborados pela Coordenação de Próprios
Municipais, no período de março de 2019 até maio de 2019, contendo a indicação do documento,
assunto, data e participantes. Em vermelho são destacados os profissionais alocados em outras
Coordenadorias e que fizeram a elaboração ou verificação de documentos emitidos pela
Coordenadoria de Próprios Municipais.

Tabela 11: Compilamento de dados dos documentos elaborados pela Coordenadoria de Próprios Municipais – Março-Maio2019 (Elaboração: Equipe de auditoria).
Documento
Assunto
Data
Etapa
Responsável
Elaboração MGS
M.G.S.J.
Revisões contratuais de fornecimento – Baixa tensão
CCL-P-RL-0134-19
14/03/2019
Verificação MAA
M.A.A.
Serviço Funerário – R. Asdrúbal do Nascimento, 396 – Bela Vista
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração MGS
M.G.S.J.
Diagnóstico energético – Baixa tensão
CCL-P-RL-0137-19
14/03/2019
Verificação MAA
M.A.A.
Serviço Funerário – R. Asdrúbal do Nascimento, 396 – Bela Vista
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração KIL
K.R.E.
Diagnóstico energético
CCL-P-RL-0145-19 Centro Cultural São Paulo – CCSP – Rua Vergueiro, 800 e 1050 – 19/03/2019
Verificação MAA
M.A.A.
Paraíso
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração KIL
K.R.E.
Revisões contratuais de fornecimento – Baixa tensão
CCL-P-RL-0142-19 Centro Cultural São Paulo – CCSP – Rua Vergueiro, 800 e 1050 – 19/03/2019
Verificação MAA
M.A.A.
Paraíso
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração MAA
M.A.A.
Relatório técnico de acompanhamento trimestral
CCL-P-RL-0161-19 Diagnóstico e adequação de contratos de fornecimento de energia 27/03/2019
Verificação MAA
M.A.A.
elétrica
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração MAA
M.A.A.
Relatório técnico de acompanhamento trimestral
CCL-P-RL-0167-19 Diagnóstico das instalações e diretrizes típicas de eficientização e 28/03/2019
Verificação MAA
M.A.A.
conservação de energia elétrica dos próprios municipais
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração MAA
M.A.A.
Relatório técnico de acompanhamento trimestral
CCL-P-RL-0177-19 Elementos técnicos para a contratação e controle de execução das 29/03/2019
Verificação FRO
F.J.P.R.
obras de adequação e eficientização dos próprios municipais
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração MAA
M.A.A.
Elementos técnicos para contratação de serviços
CCL-P-RL-0255-19 Aumento da eficiência energética dos próprios municipais
30/04/20109 Verificação MAA
M.A.A.
Lista de materiais com selo PROCEL
Aprovação
EBR
E.B.
Elaboração MAA
M.A.A.
Parques municipais
CCL-P-RL-0278-19
13/05/2019
Verificação MAA
M.A.A.
Priorização de atividades de eficiência energética
Aprovação
EBR
E.B.
Próprios municipais
Elaboração NCS
Não identificado
Análise luminotécnica da sala de informática do CEU Casa
Verificação MAA
M.A.A.
CCL-P-RL-0306-19
23/05/2019
Blanca
Aprovação
EBR
E.B.
Rua João Damasceno, 85 – Vila das Belezas
Elaboração NCS
Não identificado
Próprios municipais
CCL-P-RL-0304-19 Diagnóstico energético CEU Casa Blanca
23/05/2019
Verificação MAA
M.A.A.
Rua João Damasceno, 85 – Vila das Belezas
Aprovação
EBR
E.B.
Próprios municipais
Elaboração KIL
K.R.E.
CCL-P-RL-0308-19
23/05/2019
Diagnóstico energético CEU Jambeiro
Verificação MAA
M.A.A.

CCl-P-RL-0310-19

Avenida José Pinheiro Borges (Av. Flores do Jambeiro)
Próprios municipais
Diagnóstico energético CEU Curuçá – Irene Ramalho
Avenida Marechal Tito, 3450 – Jardim Miragaia

24/05/2019

Aprovação
Elaboração
Verificação
Aprovação

EBR
KIL
MAA
EBR

E.B.
K.R.E. – Não rubricado
M.A.A.
E.B.

Ainda, consultando o sistema do CREA-SP pode-se verificar que o Sr. K.R.E., Engenheiro
Eletricista com registro no CREA-SP XXXXXXXXX1 e Carteira XXXXX6/D, é responsável
técnico pela Rocha Engenharia Elétrica S/C Ltda, com cadastro ativo perante o Conselho. Ou seja,
além da participação na presente Consultoria com carga horária que representa quase que a
totalidade de um expediente, o mesmo ainda possui responsabilidade técnica sobre outra empresa,
de forma a evidenciar possíveis inconsistências na efetiva participação nas reuniões e na
elaboração de documentos da consultoria.

Figura 28: Consulta ao sistema CREA-SP do Engenheiro Eletricista K.R.E..

Diante do exposto e considerando a natureza consultiva do presente contrato, bem como a
Proposta Técnica apresentada pelo Consórcio, a Equipe de Auditoria entende que a reduzida
participação do Coordenador dos Próprios Municipais nas reuniões, a baixa participação nas
análises e na elaboração dos documentos setoriais, bem como a responsabilidade técnica assumida
pelo profissional em outra empresa particular prejudica o efetivo desempenho do presente
Coordenador, bem como suscita imprecisões quanto à efetiva participação do profissional no
projeto.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se por
meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado a
esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“A inconsistência na carga horária inexiste em função da atuação da
fiscalização esclarecida no apontamento anterior, posto que a função do
Coordenador é coordenar a equipe e as atividades afetas a sua área de
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atuação, jamais se restringindo ou vinculado a presença do referido
profissional em um número maior de reuniões de trabalho.
As evidências da contínua atuação do referido coordenador estão nos
produtos apresentados pela contratada, que abrangem inúmeras ações
junto às Secretarias Municipais, conforme destacado pela própria
auditoria, em trabalhos de diagnósticos energéticos e proposições
técnicas de adequações de instalações elétricas em curso, com
significativa atuação em campo, acompanhada por servidores da equipe
do ILUME, para traçar os diversos cenários de potenciais melhorias para
a redução do consumo de energia elétrica e respectivos dispêndios nos
Próprios Municipais.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Na resposta ao apontamento da Equipe de Auditoria a unidade manifestou que a função do
Coordenador é de coordenar a equipe e as atividades afetas a sua área de atuação, não se
restringindo ou vinculando a sua presença no número de atuação de reuniões de trabalho.
A Equipe de Auditoria reitera o seu apontamento que consta no cômputo, até a 16ª medição, de
2.457 horas ao Coordenador de Próprios Municipais, Sr. K.R.E., correspondendo uma média
aproximada de 153,56 horas a cada medição, conforme cálculo apontado resultando em uma
média de 7 horas diárias de trabalho no projeto.
Entretanto, considerando a baixa atuação nas reuniões, a reduzida participação, seja na elaboração,
verificação ou aprovação dos documentos da própria Coordenadoria pelo funcionário citado e a
participação de profissionais alocados em outras e que fizeram a elaboração ou verificação destes
documentos, estes fatos corroboram o apontamento da Equipe de Auditoria, a qual ratifica o
entendimento de prejuízos à Administração Pública em decorrência da reduzida participação do
técnico na Coordenação de Próprios Municipais.
Portanto, em que pese à unidade manifeste a inexistência de inconsistências na carga horária em
função da atuação da fiscalização do ILUME, não foram constatadas evidências quanto à
compatibilização entre as horas medidas para o Coordenador de Próprios Municipais e sua efetiva
participação nas reuniões ou documentos entregues à Prefeitura.

RECOMENDAÇÃO 014
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que nos contratos de consultoria que
envolvam mão de obra especializada adote uma verificação nos documentos elaborados e na
efetiva participação nas reuniões e atividades dos técnicos elencados como participantes pela
empresa contratada. Ainda, no presente contrato, faça a devida verificação dos profissionais
responsáveis pelas Coordenações Setoriais na elaboração, verificação e aprovação de documentos
pertinentes às respectivas áreas de atuação.

CONSTATAÇÃO 010 – Remuneração e atuação indevida de Coordenadores Setoriais.
O presente contrato é composto por uma Coordenação Geral, sob a qual estão dispostas outras 3
(três) Coordenações Setoriais, conforme disposto no organograma apresentado pelo Consórcio e
conforme disposto no Orçamento de referência e de contratação.

Figura 29: Organograma e esquema funcional do consórcio contratado.

No Plano de Trabalho do Consórcio (Item 2.12.1), são apresentadas as funções dos coordenadores
setoriais, enfatizando que a coordenação assume a responsabilidade de acordo com a natureza dos
trabalhos de cada área. No orçamento é prevista uma carga horária mensal de 160 horas para cada
Coordenador Setorial.

Apesar das atribuições serem correlatas, possuírem interrelacionamento entre as Coordenações,
podendo atuar em colaboração e elaboração de documentos, bem como ocorrer sinergia entre estes
setores, cada área só pode conter um Coordenador Setorial atuando na função de coordenador, ou
seja, não se pode medir e pagar os trabalhos desenvolvidos considerando a concomitância de 2 ou
mais coordenadores em uma mesma área de atuação.

Figura 30: Fragmento da Proposta Técnica do consórcio contratado, indicando as
atribuições dos Coordenadores Setoriais.

Considerando as planilhas de controle de consumo de horas por área de atividade, encaminhadas
pelo Consórcio em cada processo de medição, pode-se verificar a carga horária despendida por
cada profissional, no período de medição dos serviços bem como o total acumulado até a 16ª
medição, em cada área de atividade. Na sequência é apresentado na Figura 31, o Anexo I da 16ª
Medição de Serviços (Planilha de controle de consumo de horas por área de atividade).

Figura 31: Anexo I da 16ª Medição de Serviços – Planilha de controle de consumo de horas por área de atividade.

Portanto, podem-se verificar as seguintes situações apuradas até a 16ª medição de serviços, as
quais são analisadas na sequência:

Tabela 12: Resumo de carga horária dos Coordenadores por área de atividade, até a 16ª medição (Elaboração: Equipe
de auditoria).
Gestão de
Coordenação
Iluminação
Próprios
energia
Total
geral
Pública
Municipais
Função
Profissional
elétrica
Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum. Mês Acum.
Coordenador
E.B.
60
1347
152
2329
0
390
61
408
31
184

geral
Coordenador –
Gestão de
energia
elétrica
Coordenador –
Iluminação
Pública
Coordenador –
Próprios
municipais

R.M.

0

0

60

1.506

75

272

17

90

152

1.868

M.A.A.

0

0

0

94

137

1.584

15

822

152

2.500

K.R.E.

0

0

0

429

90

393

22

1.635

112

2.457

60

1.347

60

2.419

363

2.657

85

2.731

568

9.154

TOTAIS:







Coordenador geral: Atuou um total de 2.329 horas no projeto, sendo que 1.347 foram
dispendidas na Coordenação Geral, enquanto que 982 horas foram na atuação de outras
coordenadorias setoriais. Ou seja, o Sr. E.B. que atua de fato como Coordenador Geral do
projeto está sendo remunerado para atuar tanto como Coordenador Geral, bem como para
atuar nas atividades setoriais. Em que pese o mesmo seja Coordenador Geral, este não
pode atuar como Coordenador Setorial usando como argumento que, se pode coordenar o
projeto como um todo poderia coordenar os setores, visto que há atribuições e requisitos
necessários para os cargos setoriais – graduação específica (engenharia elétrica) e
experiência pertinente ao objeto setorial.
Coordenador Setorial de Gestão de Energia Elétrica: Atuou um total de 1.868 horas no
projeto, sendo que 1.506 foram dispendidas na Coordenação a qual foi designado,
enquanto que 362 horas foram na atuação de outras coordenadorias setoriais.
Coordenador Setorial de Iluminação Pública: Atuou um total de 2.500 horas no projeto,
sendo que 1.584 foram dispendidas na Coordenação a qual foi designado, enquanto que
916 horas foram na atuação de outras coordenadorias setoriais.
Coordenador Setorial de Próprios Municipais: Atuou um total de 2.457 horas no projeto,
sendo que 1.635 foram dispendidas na Coordenação a qual foi designado, enquanto que
822 horas foram na atuação de outras coordenadorias setoriais.

Cabe observar inclusive que na 16ª medição mensal dos serviços, somente a Coordenadoria de
Iluminação Pública foi onerada em 363 horas para pagamento de Coordenadores, enquanto que a
carga horária de referência para pagamento de Coordenador Setorial é de 160 horas mensais. Estes
quantitativos acima da média mensal, inclusive, podem gerar um possível “Jogo de Cronograma”
do presente contrato.
Destaca-se neste ponto o conceito trazido pelo TCU quanto ao “Jogo de Cronograma” nos dois
Acórdãos selecionados abaixo:
"(…) o jogo de cronograma acontece quando a contratada, de forma maliciosa, prioriza
a execução da parcela mais vantajosa do ponto de vista econômico-financeiro na fase
inicial do cronograma, de modo que as etapas posteriores, que não apresentam a mesma
atratividade, sejam relegadas a segundo plano e, por vezes, sequer executadas."
(Acórdão nº 1514/2015 – TCU – Plenário - trecho do voto do Ministro BRUNO
DANTAS) (Grifos nossos)
"O jogo de cronograma ocorre quando a parcela mais vantajosa de um contrato, do
ponto de vista econômico-financeiro, é concentrada na fase inicial da obra, sem
justificativa técnica, de maneira que as etapas posteriores não apresentam a mesma
atratividade. Como consequência, causa dano ao erário se a contratada abandona as
obras após a fase inicial, deixando-as inconclusas." (Ementa do Acórdão nº 2257/2015 –
TCU - Plenário - Relator: VITAL DO RÊGO) (Grifos nossos)

Diante destas constatações, a Equipe de Auditoria apresenta na figura a seguir os quantitativos de
horas gastas pelos Coordenadores em setores diversos aos que foram habilitados:

Figura 32: Cálculo de valores pagos para Coordenadores durante atuação em outras Coordenadorias.

Desta forma, considerando os casos anteriormente expostos, estima-se um prejuízo apurado de R$
1.017.631,08, o qual representa aproximadamente 25,54% do valor total pago a título de mão de
obra. Não é possível afirmar o prejuízo potencial do contrato caso tal prática continue sendo
aplicada, visto que os valores dependem da carga horária mensal despendida em cada etapa do
projeto. Entretanto, tomando por base o percentual dos valores já pagos, estima-se que dos R$
11.933.852,92 dos valores totais referentes aos recursos humanos (Custos de mão de obra
somados ao BDI) o contrato poderia apresentar um prejuízo potencial total de pouco mais de R$
3.045.000,00.
Tabela 13: Cálculo dos possíveis prejuízos de mão de obra considerando o pagamento indevido dos Coordenadores
durante atuação em Coordenadorias para os quais não foram habilitados. (Fonte: Equipe de auditoria).
Coordenadores atuando em
Coordenadorias diversas das quais foram
R$ 1.017.631,08
25,54 %
Valores pagos até
habilitados
a 16ª medição
Valor total de mão de obra
R$ 3.983.701,10
100,00 %

Valor total do
contrato

Coordenadores atuando em
Coordenadorias diversas das quais foram
habilitados

R$ 3.047.906,04

25,54 %

Valor total de mão de obra

R$ 11.933.852,92

100,00 %

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se por
meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado a
esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Desde a concepção da contratação em referência, a natural interrelação
de atividades ou de especialidades da consultoria estavam previstas,
motivo da constatação da Equipe Auditora neste apontamento e no
anterior, desta atuação em conjunto das equipes para o desenvolvimento
das atividades e documentos resultantes.
Não há irregularidade quando qualquer membro da equipe de
consultoria, independentemente de sua categoria profissional ou área de
alocação, atue no desenvolvimento de trabalhos que estão sob a
responsabilidade final de outra área do escopo, pois comum no
desenvolvimento destes produtos a necessidade da visão e integração das
diversas especialidades contratadas.

Conforme esclarecido em apontamento anterior, afeto à fiscalização,
tanto os produtos quanto os quantitativos alocados são demonstrados,
verificados e aprovados conforme termos contratuais e procedimentos
regulares de controle, não se vislumbrando a possibilidade do risco de um
possível ‘Jogo de Cronogramas’.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Na resposta ao apontamento da Equipe de Auditoria, a unidade manifestou, em síntese, que a
interrelação de atividades das Coordenações estava prevista na contratação e que não há
irregularidade quando um profissional, independentemente de sua categoria profissional ou área
de alocação, atue no desenvolvimento de trabalhos que estão sob a responsabilidade final de outra
área.
Em que pese à própria Equipe de Auditoria tenha identificado o interrelacionamento entre as
Coordenações, o que se verificou nesta constatação foi outro fato. Este apontamento versa sobre
um Coordenador Setorial atuando na função de coordenador em área diversa para o qual o mesmo
foi habilitado. Ressalta-se ainda que cada Coordenador Setorial, durante o processo de habilitação,
foi aprovado conforme a área de sua especialidade. Ou seja, o Coordenador Setorial de uma área,
à princípio, não tem competência para atuar como Coordenador em área diversa.
Ainda, destaca-se que no caso específico do Coordenador Geral, também não se justifica a atuação
deste nas Coordenadorias Setoriais, pois o orçamento de referência não faz menção na atuação do
Coordenador Geral nas Coordenações Setoriais. Além disso, para o cargo de Coordenação Setorial
exige-se a formação em Engenharia Elétrica, formação esta que o atual Coordenador Geral não
possui.
Inclusive, considerando o fato de reiteradas mudanças nas alocações de horas dos Coordenadores
com possíveis sobreposições de trabalhos, evidencia, na visão da Equipe de Auditoria, uma falha
no controle de carga horária na fiscalização por parte do ILUME.
Portanto, no que tange aos pagamentos efetuados de acordo com os apontamentos da Equipe de
Auditoria, estima-se um prejuízo apurado de R$ 1.017.631,08 (25,54% do valor total pago a título
de mão de obra), podendo, caso o contrato seja executado na íntegra, apresentar um prejuízo
potencial de pouco mais de R$ 3.045.000,00.

RECOMENDAÇÃO 015
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que proceda à restituição dos valores
pagos indevidamente e restrinja a realização de pagamentos aos Coordenadores Setoriais e ao
Coordenador Geral somente na atuação da respectiva carga horária na Coordenação para o qual
foi inicialmente designado.

CONSTATAÇÃO 011 – Delegação indevida de atividade finalística do ILUME.
O Decreto Municipal nº 58.171/2018, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria Municipal
de Serviços e Obras, descreve as atribuições finalísticas do ILUME no seu Art. 30:
Art. 30. O Departamento de Iluminação Pública - ILUME tem as seguintes atribuições:
I - realizar a gestão estratégica e coordenar as atividades relativas ao planejamento,
programação e fiscalização da ampliação, remodelação, manutenção e conservação da
rede de iluminação pública de vias e logradouros públicos municipais, observando as
legislações e normativas pertinentes;
[...]
IV - estabelecer diretrizes, especificações técnicas e de controle de qualidade do material
utilizado no sistema de iluminação pública municipal, observando o disposto em
legislação e normativas pertinentes;
V - elaborar normas, procedimentos e prestar suporte técnico aos órgãos da
Administração Pública Municipal, relativos à iluminação pública municipal; (Grifos
Nossos)

O escopo do serviço contratado é mais bem delineado no Termo de Referência no seu item 6,
conforme Figura 33.

Figura 33: Escopo dos serviços contratados.

Dentro do escopo do serviço, identifica-se que os serviços técnicos envolvem:





Suporte consultivo ao desenvolvimento e implantação de planos de ação, com
planejamento técnico; (planejamento)
Acompanhamento de um programa de controle contínuo de qualidade (estabelecer
diretrizes de controle de qualidade)
Desenvolvimento e implantação de controles técnicos; (avaliações)
Acompanhamento de um programa de integração de novas tecnologias. (estudos)

O escopo dos serviços atinge principalmente, o previsto no inciso I, do Art. 30 do mesmo Decreto
Municipal nº 58.171/18:
I - realizar a gestão estratégica e coordenar as atividades relativas ao planejamento,
programação e fiscalização da ampliação, remodelação, manutenção e conservação da
rede de iluminação pública de vias e logradouros públicos municipais, observando as
legislações e normativas pertinentes; (Grifo nosso)

O Tribunal de Contas da União, por diversos julgados, mostrou-se contrário a terceirização de
atividade fim dos órgãos públicos, conforme os julgados:
“Acórdão 2376/2008-Plenário
Data da sessão: 29/10/2008
Relator: GUILHERME PALMEIRA
Enunciado: A contratação de consultores para desempenho de atividades finalísticas de
instituição pública viola a exigência constitucional do concurso público.”
“Acórdão 1069/2011-TCU/Plenário
As atribuições inerentes ao acompanhamento e à análise técnica e financeira das
prestações
de
contas
dos
convênios
ou
instrumentos
congêneres
constituem atividade precípua e finalística da Administração e, em consequência, não
podem ser objeto de terceirização. Já as atividades de apoio ao acompanhamento e à
análise das prestações de contas podem ser objeto de terceirização quando forem
acessórias ou instrumentais e não requeiram qualquer juízo de valor acerca das contas,
além de não estarem abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo
expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de atribuições de cargo
extinto, total ou parcialmente.” (Grifo nosso)
“Voto do Relator VITAL DO RÊGO para o ACÓRDÃO 2588/2017 – PLENÁRIO
(Processo TC 031.087/2015-9.)
16.
Especificamente no que toca à terceirização, com as vênias de estilo, deixo de
acolher a sugestão do MPTCU de que a resposta a ser enviada ao consulente não faça
restrição à impossibilidade de terceirizações consideradas irregulares por esta Corte de
Contas, a teor do que restou assentado na instrução de mérito da unidade técnica, nos
moldes da ampla jurisprudência desta Casa, a exemplo do que foi decidido no âmbito do
Acórdão 3.294/2011-TCU-Plenário.
17.
Referido decisum pontuou as duas hipóteses em que a terceirização é considerada
irregular pelo TCU: a) caso se preste a substituir servidores que atuem em atividade
finalística do órgão ou entidade público; ou b) quando se constitui em mero fornecimento
de mão de obra, em que se caracteriza a subordinação e a pessoalidade. Tais restrições
que incidem sobre o instituto da terceirização devem ser esclarecidas ao consulente.”
(Grifos Nossos)
ACÓRDÃO 2977/2018 - PLENÁRIO
“9.8. determinar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) que abstenha-se de utilizar funcionários
terceirizados nas atividades finalísticas e estratégicas da Fiocruz/Bio-Manguinhos, em
conformidade com o inciso II do art. 37 da Constituição Federal;” (Grifos Nossos)

A Equipe de Auditoria entende que as atividade finalísticas do ILUME foram indevidamente
delegadas contrariamente a entendimentos do Tribunal de Contas da União.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se por
meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado a
esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“A própria Equipe Auditora deixa claro, ao apresentar os termos do
escopo contratual, que os serviços são de ‘Suporte Consultivo’ e
‘Assistência Técnica’, o que difere, significativamente, da atuação
‘Executiva’ propriamente dita de ‘Realizar’ a gestão estratégica,
‘Coordenar’ atividades, ‘Estabelecer’ diretrizes, ‘Elaborar’ normas, entre
outras atividades de atribuição exclusiva e indelegável do ILUME,
bastando observar os verbos destacados.

Enquanto evidencia o compromisso do ILUME na realização
propriamente dita da gestão, a consultoria atua como serviço acessório,
prévio, de orientação, de natureza e suporte consultivos especializados,
que segue o principal, de modo que não há que se falar em terceirização,
se as atividades são distintas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Na resposta ao apontamento da Equipe de Auditoria, a unidade manifestou que os termos contidos
no escopo do trabalho diferem do rol de atribuições do ILUME, conforme descrito no Decreto
Municipal nº 58.171/2018.
Entretanto, o escopo dos serviços contratados, conforme indicado no item 6.4, é amplo,
abrangendo as etapas de concepção, desenvolvimento, implantação e acompanhamento de
serviços inerentes à iluminação pública. Nota-se que todas estas etapas, conjuntamente,
contemplam todo o ciclo de execução de um determinado projeto. Esta análise pode ser realizada
no item 6.2, no tocante ao desenvolvimento e implantação de controles técnicos.
Destaca-se que as expressões “concepção e desenvolvimento” podem ser correlacionadas com os
termos “planejamento e programação” contidos no inciso I, do Art. 30 do mesmo Decreto
Municipal nº 58.171/18, citado anteriormente.
RECOMENDAÇÃO 016
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que na elaboração dos próximos Termos
de Referência, em contratação de consultorias, não contemple como escopo todo o ciclo de
execução de uma determinada tarefa relativa às atribuições contidas no Art. 30 do mesmo Decreto
Municipal nº 58.171/18.

CONSTATAÇÃO 012 – Alta fragilidade na continuidade dos processos e baixa capacidade
de planejamento em longo prazo – Estruturação técnica do ILUME visando difundir os
conhecimentos técnicos contratados.
A CGM/SP apresenta, para fins de mensuração dos órgãos da administração pública direta do
município de São Paulo, uma metodologia de cálculo de diversos indicadores visando o aumento

da integridade pública destes órgãos5. Dentre os diversos indicadores, destacamos o indicador de
comissionados, o qual está em consonância ao Decreto Municipal nº 57.576 de 2017, que
estabelece que os órgãos da administração direta devam apresentar uma redução de, no mínimo,
30% dos cargos de provimento em comissão.
Como base de cálculo, o Indicador de Comissionados reflete as porcentagens de funcionários
comissionados puros em relação à quantidade de funcionários efetivos de cada pasta da PMSP. A
seguinte base é utilizada para classificação dos órgãos da administração:
Tabela 14: Indicador de comissionados – Índice de Integridade. (Fonte: CGM-SP).

Nota

Proporção

0

Acima de 40%

2,5
5
7,5
10

Entre 30% e 40%
Entre 20% e 30%
Entre 10% e 20%
Até 10%

Descrição
Alta fragilidade na continuidade dos processos e baixa
capacidade de planejamento em longo prazo.
Alta fragilidade na continuidade dos processos
Média fragilidade na continuidade dos processos
Baixa fragilidade na continuidade dos processos
Comissionados concentrados em cargos de chefia.

De acordo com o “organograma” apresentado pelo ILUME, pode-se verificar que o mesmo é
composto por um efetivo total de 64 funcionários, sendo 41 funcionários comissionados puros e
23 funcionários efetivos. Desta forma, o ILUME possui indicador de comissionados de 61% o
que, considerando a metodologia de cálculo apresentada pela CGM, lhe atribui “Nota 0”, e
portanto pode ser classificado como de “alta fragilidade na continuidade dos processos e baixa
capacidade de planejamento em longo prazo”.
Considerando que, dos 23 funcionários efetivos, apenas 10 ocupam cargos do Quadro de
Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia – QEAG, distribuídos apenas nas
Divisões de Projetos e Fiscalização de Iluminação Pública e de Planejamento de Iluminação
Pública, ou seja, não há profissionais deste quadro na Divisão de Manutenção e Controle de
Iluminação Pública, e ainda, considerando o caráter técnico do ILUME e a dimensão das
instalações referentes à iluminação pública no município, verifica-se um reduzido quadro técnico
de servidores efetivos para condução dos trabalhos de atribuição do ILUME.
Tal fato é corroborado quando se verifica o histórico de contratações de serviços técnicos
especializados do ILUME e de outros setores da PM-SP, os quais em geral são justificados para
fins de contratação como de suporte ou assessoria técnica devido ao reduzido quadro técnico. No
presente caso, avaliando quantitativa e qualitativamente, verifica-se que os contratos não foram
firmados para execução de atividades eventuais e/ou para atender demandas pontuais, mas sim, as
atividades fins do departamento.

5

CGM-SP – Controladoria Geral do Município de São Paulo. Índice de integridade – Descritivo do Índice de
Integridade. São Paulo (SP); 2019.

Figura 34: Organograma geral do ILUME com destaques aos profissionais efetivos de QEAG e dos demais cargos.

Considerando a reincidência de contratações de serviços técnicos especializados de natureza
consultiva do ILUME e o caráter técnico das atribuições do Departamento, esta Equipe de
Auditoria entende que, em razão da reduzida quantidade de funcionários efetivos, existe uma alta
fragilidade na continuidade dos processos e baixa capacidade de planejamento em longo prazo no
ILUME, que prejudicam o desempenho das atividades finalísticas do setor.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se por
meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado a
esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Pelas atribuições do próprio Departamento pode-se constatar que não
há qualquer fragilidade intelectual ou operacional, visto que cuida do
maior parque de Iluminação Pública do mundo.
Os técnicos do ILUME são em essência engenheiros elétricos, que ditam e
norteiam o desenvolvimento os trabalhos sob a responsabilidade do
Departamento, com contemporaneidade técnica constante.
Eventualmente, faz-se imperativas implementações técnicas, com começo,
meio e fim definidos e disso resultam-se as contratações de consultoria.
Por fim, os comissionados atuam mais na gestão administrativa do
Departamento, a qual também varia segundo as demandas para
implementação de melhorias.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Na resposta ao apontamento da Equipe de Auditoria, a unidade não se manifestou quanto ao fato
de que seu Indicador de Comissionados lhe confere a “Nota 0”, que implica em uma alta
fragilidade na continuidade dos processos e baixa capacidade de planejamento em longo prazo.
Cabe destacar que este alto índice de cargos comissionados, conforme descrito no manual da
CGM-SP citado anteriormente, muitas vezes possibilita às pessoas que o assumem o não
engajamento e comprometimento em adotar responsabilidade quanto aos usuários de seus
produtos, bem como, em função da posse do cargo ser revogável por um ato precário da
autoridade nomeante, pode acarretar uma fragilidade na continuidade dos processos por ele
iniciados e uma possível perda de informações.
Por fim, apesar de a unidade indicar que os funcionários comissionados atuam mais na gestão
administrativa do Departamento, esta Equipe de Auditoria não acompanha este entendimento,
pois, conforme organograma apresentado na Figura 34, existem profissionais comissionados
alocados nas mais diversas Divisões, a exemplo da Divisão de Manutenção e Controle de
Iluminação Pública, a qual apresenta um alto número de cargos comissionados.

RECOMENDAÇÃO 017
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que adote as providências quanto à
implementação de um planejamento de reestruturação administrativa com a finalidade de
promover melhorias gradativas na disposição dos cargos comissionados visando obter nota
máxima no Indicador de Comissionados descrito na publicação do Índice de integridade –
Descritivo do Índice de Integridade da Controladoria Geral do Município (CGM-SP).

CONSTATAÇÃO 013 – Suspensão temporária da Concorrência Internacional nº 01/SES/15
sem a correspondente redução do Contrato de Consultoria.
O Termo de Referência do Edital de Concorrência nº 004/2017-SMSO apresenta uma
contextualização do Sistema de Iluminação Pública de São Paulo, no qual é apresentado o intuito
do município proceder com uma Parceria Público-Privada (PPP) para modernização, otimização,
expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de
iluminação pública do município de São Paulo, através da Concorrência Internacional nº
01/SES/2015. Os destaques do escopo da PPP, inclusive, são apresentados no citado TR.

Figura 35: Fragmentos do Termo de Referência indicando o escopo da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015 –
PPP da Iluminação.

No escopo do presente contrato de consultoria, destaca-se que os Itens 6.2 e 6.4 do Termo de
Referência apresentam atividades pertinentes às ações vinculadas ao processo de formalização da
contratação da PPP, nas etapas “pré”, “na transição” e “início” da concessão, para garantir a
continuidade ininterrupta dos trabalhos vinculados aos serviços de iluminação pública, bem como
ao controle tecnológico pertinente.

Figura 36: Fragmentos do Termo de Referência indicando o escopo do Edital de Concorrência nº 004/2017-SMSO.

Destaca-se ainda que a própria Proposta Técnica do consórcio vencedor, principalmente nos Itens
1.1.3 – referente ao “Conhecimento do problema” – A PPP da Iluminação Pública, 2.4 – referente
à “Cronologia das Ações”, 2.7.3 – referente à “Descrição das atividades decorrentes das
macroatividades” e 2.12.2 – referente ao “Plano de Trabalho – Atividades das Coordenações”,
demonstra a relação entre as atividades a serem desenvolvidas na presente consultoria com as
fases preliminar, de transição e início dos serviços compreendidos na PPP da Iluminação Pública.
Estas atividades estão, principalmente, dispostas nas Coordenações de Gestão de Energia Elétrica
e de Iluminação Pública.
Considerando os diversos percursos tomados pela Concorrência Internacional nº 01/SES/2015
(PPP da Iluminação Pública), os quais são de conhecimento público6, o TJ-SP manteve
provisoriamente o contrato de concessão assinado, mas restrito aos serviços de manutenção da
iluminação pública, até que uma nova licitação seja realizada; e ainda, mais recentemente foi
realizada uma consulta pública pela Prefeitura de São Paulo 7 com objetivo de abrir uma nova
concorrência para iluminação pública, entretanto excluindo o sistema de controle a distância e em
tempo real da operação.
Desta forma, evidencia-se que tais encaminhamentos geram desdobramentos na execução da
presente consultoria.
No âmbito do presente contrato, destaca-se que após a 16ª medição dos serviços há um percentual
acumulado de aproximadamente 32,71% executado, sendo que somadas, as Coordenações de
Gestão de Energia Elétrica e de Iluminação Pública correspondem a aproximadamente 57% dos
valores dispendidos com mão de obra.
Portanto, considerando a correlação entre a Concorrência Internacional nº 01/SES/2015 e a
presente consultoria, a suspensão das principais atividades da PPP da Iluminação Pública, bem
como o avançado estágio de execução do Contrato nº 004/SMSO/18, esta Equipe de Auditoria
entende que há uma preocupação quanto ao atingimento dos objetivos da consultoria no tocante às
etapas preliminares, transição e início de execução da PPP da Iluminação Pública, os quais
constam como objetivo para contratação da presente consultoria.
Ainda, considerando a redução de escopo da PPP da Iluminação Pública (exclusão do sistema de
controle a distância e em tempo real da operação), a Equipe de Auditoria entende que há certa
redução no escopo da presente consultoria, o qual precisa ser devidamente adequado na carga
horária das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Subprefeituras manifestou-se por
meio do documento “Encaminhamento SMSUB/ILUME/AJ Nº 020507065”, encaminhado a
esta Coordenadoria em 29/08/2019, nos seguintes termos:
“Inicialmente deve-se alertar que as referências do Termo de Referência
apresentadas pela Equipe Auditora são de versão superada do Edital,
6

Folha de São Paulo. Superior Tribunal de Justiça resgata PPP da iluminação pública de São Paulo. Disponível
em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/stj-resgata-ppp-da-iluminacao-publica-de-sao-paulo.shtml e
acessado em 27/06/2019.
7
Folha de São Paulo. Gestão Bruno Covas desiste de iluminação inteligente em São Paulo. Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/gestao-bruno-covas-desiste-de-iluminacao-inteligente-em-saopaulo.shtml e acessado em 27/06/2019.

sendo válida a versão das folhas 295 a 364 do Processo 2017-0.038.8629, da republicação em 17 de novembro de 2017, com alterações nos itens
3.1., 6.1 e 6.2 citados.
Os serviços de consultoria, diferentemente do apontado pela Equipe
Auditora, não tem correlação específica com a Concessão Internacional
nº 01/SES/2015, conforme destacado ainda no item 6.1 do Termo de
Referência vigente: “O Processo de Licitação em curso, referido no item
3.1, poderá ser ainda, substituído por qualquer outra contratação da
mesma natureza técnica especializada”.
Como alertado pela própria Controladoria no apontamento anterior, a
contratada para os serviços consultivos não pode se confundir com o
Órgão ou com outros contratos, por destinar-se à “Assessoria Técnica ao
Órgão.”

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Dessa forma, após análise dos apontamentos acima, não identificamos irregularidades a serem
saneadas, não havendo que se falar em providências e prazo para implantação, exceto o
compromisso de prosseguir com a regular fiscalização da execução contratual”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Inicialmente, a unidade auditada menciona que o Termo de Referência apresentado pela Equipe de
Auditoria se trata de versão superada, fato este corroborado e revisto pela presente equipe.
Entretanto, o Termo de Referência válido apresentou pequenas alterações nos itens referenciados
na presente constatação, as quais não alteram o apontamento.
Na sequência, a unidade auditada manifesta que o contrato de consultoria ora em análise não tem
correlação específica com a Concessão Internacional nº 01/SES/2015.
Apesar do Termo de Referência vigente, no seu item 6.1 apresentar que “O processo de Licitação
em curso, referido no item 3.1, poderá ser ainda, substituído por qualquer outra contratação da
mesma natureza técnica especializada”, conforme exposto na análise da presente constatação, o
escopo da consultoria e o Plano de Trabalho do consórcio contratado contemplam atividades
vinculadas ao processo de formalização da contratação da PPP, nas etapas “pré”, “na transição” e
“início” da concessão, para garantir a continuidade ininterrupta dos trabalhos vinculados aos
serviços de iluminação pública.
Portanto, seja através da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015, seja por outra forma de
concessão da rede de iluminação pública, a Equipe de Auditoria entende que existe sim uma
relação relevante entre a presente Consultoria e a concessão da rede de iluminação pública, e
mantém entendimento de que o avançado estágio de execução do Contrato nº 004/SMSO/18 e a

suspensão das principais atividades da PPP da Iluminação Pública suscitam imprecisões quanto ao
atingimento dos objetivos da consultoria.

RECOMENDAÇÃO 018
Recomenda-se ao Departamento de Iluminação Pública que avalie a pertinência da continuidade
de execução do Contrato nº 004/SMSO/2018, ponderando uma possível suspensão de execução do
mesmo, conforme previsão legal, visando englobar as fases de transição e início de execução da
concessão da rede de iluminação pública e minimizando eventuais aditivos contratuais em face da
retomada do processo de concessão da rede de iluminação pública.

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA

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


Planejamento dos trabalhos e reuniões com os responsáveis pela área auditada;



Consulta e análise do Processo Administrativo de contratação dos Serviços Técnicos de
Natureza Consultiva (Processo nº 2017-0.038.862-9)



Consulta e análise dos processos de medição do presente contrato (Até a 16ª medição);



Consulta e análise de pró-memórias de reuniões, relatórios trimestrais e diversos
documentos elaborados no âmbito da consultoria e disponibilizados no Gerenciador
Eletrônico de Arquivos.



Conferência e análise de conformidade dos comprovantes e da documentação relativa à
execução dos contratos;



Consulta e análise de jurisprudências do TCM-SP, TCE-SP e TCU, bem como Pareceres
de diversos órgãos da administração pública.

