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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 116/2019/CGM-

AUDI, teve como objetivo verificar o cumprimento do Contrato de Concessão nº 013/SDTE/2015 

celebrado junto à empresa Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. (CNPJ 025.039.958-02).  

 

A demanda originou-se de denúncia recebida pela Ouvidoria Geral do Município (OGM), a qual 

alegava a existência de ilegalidades cometidas pela empresa responsável pela operação e gestão da 

Feira da Madrugada. 

 

O contrato, cujo objeto é a concessão de obra pública para a implantação, operação, manutenção e 

exploração econômica do Circuito das Compras, dos projetos associados e as obrigações 

acessórias, foi assinado em 04/12/2015, no valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos 

milhões de reais), com vigência de 35 anos. 

 

Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações: 

 

CONSTATAÇÃO 01 – Ausência de registros das vistorias técnicas nas obras e atraso na 

execução do cronograma, em descumprimento ao Contrato nº 013/2015/SDTE e ao Decreto 

Municipal nº 54.873/2014. 

 

Não foram encontrados registros de relatórios de vistoria técnica das obras, em contrariedade ao 

dispositivo 17.1 do Contrato nº 013/2015/SDTE. Imagens retiradas no local indicaram a existência 

de risco relevante quanto à ocorrência de atraso no cumprimento do cronograma. 

 

Principal Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) 

insira os relatórios de vistoria técnica já realizados no Processo Eletrônico SEI nº 

6012.2019/0000088-3; e que adote tal procedimento como padrão para a contratação em análise e 

para contratações similares. 

 

CONSTATAÇÃO 02 – Restrição aos trabalhos de auditoria devido a não disponibilização de 

informações, por parte da concessionária, em oposição à Lei Municipal nº 15.764/2013 e ao 

Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 

A Concessionária não apresentou parte de informações requisitadas pela Equipe de Auditoria: 

recebimentos e faturamentos, por mês, do exercício 2019 (com e sem TPU) e manifestação da 

Concessionária a respeito da Evolução do Cronograma de Obras, de acordo com o projeto 

apresentado e prazos de conclusão. 

 

Principal Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) 

conduza o procedimento de responsabilização da Concessionária pela não apresentação de parcela 
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das informações requisitadas, bem como pelo não cumprimento dos prazos, com base no Contrato 

nº 013/2015/SDTE (Cláusula 37.2 – multas por condutas infracionais – itens “c” e “e”). 

 

CONSTATAÇÃO 03 – Uso ilegal de áreas de ruas e calçadas na região do Brás e Pari, em 

descumprimento ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 

Verificou-se que o comércio irregular estava sendo exercido de forma habitual nas proximidades 

da Nova Feira da Madrugada. 

 

Principal Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) que 

informe à Subprefeitura da Mooca sobre as irregularidades identificadas, a fim de dar 

cumprimento ao dispositivo 3.5, item f, do Anexo do Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 

CONSTATAÇÃO 04 – Redução expressiva no quantitativo total de comerciantes vinculados 

ao Termo de Permissão de Uso (TPU). 

 

Existência de tendência de queda das receitas, oriundas do pagamento de aluguéis de comerciantes 

que possuíam TPU ao longo do exercício de 2018. De acordo com demonstrativos apresentados 

pela Concessionária, houve uma variação de 32% no montante dessa espécie de receita. Todavia, a 

garantia da continuidade das atividades perpassa o fornecimento de um novo local provisório; 

envolve também o comprometimento de dar sustentabilidade ao comércio, mantendo-o ativo. 

 

Principal Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) 

verifique, junto à Concessionária, a necessidade de compatibilização do valor cobrado de aluguel 

em razão da atual realidade comercial do local, considerando a  tendência de queda de movimento 

e de receitas.  
 

CONSTATAÇÃO 05 – Impropriedades relativas ao processo de pagamentos. 

 

A Concessionária tem incorrido em atrasos de pagamentos e realizado pagamentos incompletos 

recorrentemente; tanto no que concerne às parcelas devidas a título de Outorga ou de 

Compensação quanto àquelas decorrentes da não desapropriação da Área 4. Ademais, inexiste 

clareza no processo de pagamentos das referidas parcelas e na condução do procedimento 

administrativo de aplicação da respectiva multa, aplicada em 2019. 

 

Principal Recomendação: Recomenda-se que a SMSUB esclareça como ocorreram as etapas do 

procedimento de contencioso administrativo, inserindo as informações no respectivo Processo 

SEI. Além disso, deve ser promovida a publicidade das decisões no Diário Oficial do Município, 

consoante dispõe o artigo 25 da Lei nº 14.141/ 2006. 

 

A Secretaria Municipal das Subprefeituras concordou majoritariamente com os apontamentos 

deste Relatório de Auditoria. 
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Em resumo, foi possível verificar um risco relevante de atraso na execução das obras, e que, 

portanto, o atual cronograma pode não ser cumprido. Além disso, detectou-se, de forma 

generalizada, fragilidades no que tange à clareza de informações referentes a procedimentos 

administrativos adotados por parte da Secretaria. 

 

Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório ao Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo. 
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 

  

 Planejamento dos trabalhos; 

 Solicitação de processos e documentos; 

 Visita às áreas abrangidas pelo Circuito de Compras; 

 Circularização de informações; 

 Conferência de cálculos e confronto de valores; e 

 Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

7 

 

 

3. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 – Ausência de registros das vistorias técnicas nas obras e atraso na 

execução do cronograma, em descumprimento ao Contrato nº 013/2015/SDTE e ao Decreto 

Municipal nº 54.873/2014. 

 
Analisando-se o Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3, não foram encontrados 

registros de relatórios de vistoria técnica das obras, em contrariedade ao dispositivo 17.1 do 

Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 
17.1. O PODER CONCEDENTE deverá realizar vistorias ao final das obras de acordo 

com o cronograma aprovado. 

 

17.1.2. A falta de vistoria, após a conclusão de determinada infraestrutura 

implementada, ou a falta de manifestação do PODER CONCEDENTE na forma da 

subcláusula anterior, impedirão apontamentos ou exigências no momento de conclusão 

final das obras do CIRCUITO DAS COMPRAS, ressalvada a hipótese de defeitos ocultos 

que somente poderiam ser identificados no ato de entrega final das obras. (grifo nosso) 

 

Tais informações visam, de forma preventiva, atestar a qualidade e conformidade dos serviços 

antes que algum problema ou imprevisto aconteça. A realização da vistoria é fundamental para 

resguardar o cumprimento das obrigações e evitar problemas que envolvam o cumprimento do que 

está descrito no contrato e no projeto executivo.   

 

Nesse aspecto, após o levantamento dessa questão, a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) informou que o responsável por realizar as vistorias seria o próprio fiscal do contrato, 

mas não soube esclarecer sobre a obrigatoriedade ou existência de registros relacionados a essas 

atividades. 

 

A Equipe de Auditoria realizou visitas técnicas na região do Circuito das Compras com o intuito 

de verificar o cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão estabelecido. 

 

Apresenta-se, a seguir, imagens fotográficas tomadas em 12/09/2019 (Figura 1 e Figura 2Figura 3). 

Depreende-se que possivelmente as obras, à época, encontravam-se na etapa de execução das 

infraestruturas. 
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Figura 1 - Execução das obras CCSP (12/09/19) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
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Figura 2 - Execução das obras CCSP (12/09/19) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
 

Após 76 (setenta e seis) dias após a primeira visita técnica, a Equipe de Auditoria retornou no 

local e verificou que houve pouca evolução na execução das obras, conforme pode ser visualizado 

nas Figura 3 e Figura 4: 
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Figura 3 - Execução das obras CCSP (27/11/19) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
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Figura 4 - Execução das obras CCSP (27/11/19) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
 

As obras aparentemente ainda se encontravam na etapa de execução das estruturas. De acordo 

com o último cronograma apresentado pela Concessionária (Figura 5), a referida etapa possuía 

previsão de conclusão na data de 16/01/2020. Observou-se, no entanto, a existência de risco 

relevante quanto à ocorrência de atraso no cumprimento do cronograma. 

 
Figura 5 - Cronograma da obra do Centro Popular de Compras 

 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 (Pasta II - Vol. 28 – Página 298) 
 

Dado o contexto, no dia 15/10/2019 foi requerido, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 02/OS-

116/2019/CGM – AUDI, que os responsáveis se manifestassem a respeito da evolução do 

Cronograma de Obras, de acordo com o projeto apresentado e prazos de conclusão. Não houve, 

porém, retorno até a conclusão deste relatório - vide Constatação 02.  
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Informamos desde que a Secretaria Executiva do Circuito das Compras foi constituída através 

da Portaria nº 25/SMSUB/2019, o fiscal do contrato designado já realizou duas vistorias técnicas 

em relação às quais os respectivos relatórios serão instruídos junto ao devido feito administrativo 

a fim de atender ao apontamento quanto à possível ausência de seus registros. 

 No que tange à manifestação por parte da empresa Circuito de Compras de São Paulo SPE S/A, 

a mesma apresentou a manifestação a respeito da evolução do Cronograma de Obras no dia 04 

de dezembro de 2019, sendo que a previsão para o protocolo por parte da CONCESSIONÁRIA da 

documentação restante era a do dia 05/12/2019, motivo pelo qual aguardou-se o efetivo 

protocolo a fim de que, em prol da otimização das atividades administrativas, toda documentação 

fosse instruída junto aos autos do devido Processo SEI de forma conjunta. Ocorre que como o 

encerramento dos trabalhos de auditoria se deu em 06 de dezembro de 2019, tal instrução restou 

prejudicada no tempo.“ 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Tendo em vista que ambas vistorias realizadas pelo fiscal do contrato, foram realizados 

registros de imagens através de fotos e a oitiva de depoimentos dos responsáveis pelas obras, a 

fiscalização do contrato está instruindo junto aos relatórios os referidos registros os quais serão 

autuados junto aos autos do devido Processo SEI.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“30 (trinta) dias úteis, observando o calendário da Administração Pública Municipal.” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade manifestou que o fiscal do contrato realizou duas vistorias desde que a Secretaria 

Executiva do Circuito das Compras foi constituída, em Agosto/2019, e que cuidará para que os 

relatórios sejam instruídos junto ao Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3.   

 

Em 06/12/2019, quando houve a elaboração da Solicitação de Auditoria Final, não foi encontrada 

na documentação anexada ao referido Processo nenhuma referência acerca da existência desses 

relatórios. Também não foi localizado nenhum documento do fiscal do contrato que relatasse à 

empresa contratada eventuais irregularidades existentes quanto à execução da obra. 
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O Decreto Municipal nº 54.873/2014 estabelece as atividades e os procedimentos a serem 

observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da 

Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma 

de recebimento dos objetos contratuais. O art. 5º, inciso I, do Decreto sobredito apregoa o 

seguinte: 

 
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; 

 

Nesse sentido, é precípuo que haja o devido assentamento da atividade do fiscal do contrato no 

Processo, já que a ausência de reporte relacionado à execução do contrato pode contribuir para 

ocorrência de irregularidades, além de configurar-se como conduta inadequada do profissional 

designado.  

 

Este é o entendimento prolatado em trecho da ementa do Acórdão nº 859/2006-Plenário do 

Tribunal de Contas da União, in verbis: “A negligência de fiscal da Administração na fiscalização 

de obra ou acompanhamento de contrato atrai para si a responsabilidade por eventuais danos 

que poderiam ter sido evitados (...)”. 

 

Outro ponto a ser abordado se refere à resposta afirmativa da Unidade quanto à existência de 

relatórios de vistorias, ratificando a alegação abordada também na Constatação 02, qual seja, a de 

que documentos relevantes não se encontram devidamente acostados ao Processo. 

 

A Cláusula 25 do Contrato nº 013/2015/SDTE estabelece que deve haver registros da fiscalização 

procedida: 

 
CLÁUSULA 25 – Da fiscalização da Concessão 

 

25.3. O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela 

fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização, sem prejuízo da 

eventual aplicação das penalidades previstas no CONTRATO.  

 

A transparência, a fiscalização e o controle pela sociedade e pelos órgãos competentes dependem 

de arquivos organizados e produção documental devidamente instruída junto ao Processo, sem os 

quais se impossibilita averiguar o cumprimento do cronograma de obras e a adoção de 

providências para evitar/mitigar o atraso na execução do objeto. 

 

No que concerne ao possível atraso no cronograma, a Secretaria apresentou um cronograma 

atualizado, porém, não concedeu maiores detalhes a respeito.  
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RECOMENDAÇÃO 01 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) insira os relatórios de 

vistoria técnica já realizados no Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3; e que adote tal 

procedimento como padrão para a contratação em análise e para contratações similares. 

 

 
CONSTATAÇÃO 02 – Restrição aos trabalhos de auditoria devido a não disponibilização de 

informações, por parte da Concessionária, em oposição à Lei Municipal nº 15.764/2013 e ao 

Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 
Com o intuito de cumprir o escopo de auditoria do presente trabalho, a Equipe de Auditoria 

solicitou informações decorrentes do contrato de concessão, por meio das Solicitações de 

Auditoria n.º 01/OS 116/2019/CGM e n.º 02/OS 116/2019/CGM, enviadas à SMSUB nos dias 

10/09 e 15/10/2019, respectivamente. Elas, em conjunto, demandaram o seguinte: 

 
a) Processo Administrativo nº 2013-0.363.235-3;  

b) Relação atualizada dos comerciantes que ocupam os boxes provisórios 

disponibilizados pela concessionária na área do galpão amarelo e do setor cinza, 

bem como de todos os pertencentes ao seu empreendimento, divididos em 

adimplentes e inadimplentes, com e sem Termo de Permissão de Uso (TPU); 

c) Recebimentos e faturamentos, por mês, do exercício 2019 (com e sem TPU), nos 

moldes apresentados em documento contido no processo SEI 6012.2019/0000088-

3, volume III, Ofício CCSP 004/2019 (014034439); 

d) Manifestação da concessionária a respeito da Evolução do Cronograma de Obras, 

de acordo com o projeto apresentado e prazos de conclusão; 

e) Relatórios semestrais, do 1º até o 5º período – ou indicar suas respectivas 

localizações no processo SEI nº 6012.2019/0000088-3. 

 

Dentre esses, foram providenciadas as informações referentes aos itens (a) e (e), as quais estavam 

ao alcance da SMSUB e foram repassadas de maneira tempestiva. Já os dados do item (b) foram 

apresentados apenas 70 dias após a data de requisição - em 19/11/19, por meio do Ofício CCSP 

0060/2019; destaca-se que a data base da relação dos comerciantes disponibilizada refere-se ao 

mês de setembro/2019, mês em que foi encaminhada a Solicitação de Auditoria.  

 

Os itens (c) e (d) não foram atendidos até a conclusão dos trabalhos de auditoria. 

 

Cumpre mencionar que esta conduta enseja descumprimento à Lei nº 15.764/2013, que endossa no 

art. 141 e em seu Parágrafo único o seguinte entendimento: 

 
Art. 141. Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas da 

Controladoria Geral do Município, ficando esta ainda autorizada a requisitar recursos 

materiais, pessoal e infraestrutura de outros órgãos municipais para a consecução de 

seus objetivos. 
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Parágrafo único. As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, devendo os 

órgãos ou entes destinatários atendê-las no prazo indicado, da mesma forma que às 

demais requisições do Controlador Geral, bem como a comunicar-lhe a instauração de 

sindicância ou de outro processo ou procedimento administrativo disciplinar e o 

respectivo resultado. 

 

Ressalta-se que os itens não atendidos são de sobremaneira relevantes para o desenvolvimento da 

auditoria então em curso e, devido a sua natureza, constituem informações estratégicas para a 

execução das atividades previstas em contrato. Exposto o contexto, não se vislumbram motivos 

pelos quais as informações requeridas não pudessem ser disponibilizadas em tempo hábil ou 

sequer repassadas a esta Controladoria. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 
A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Conforme relatado, assim que esta Secretaria recebeu os pedidos de informações decorrentes do 

contrato de concessão, foi demandado à empresa Circuito de Compras de São Paulo SPE 

S.A. para que apresentasse o quanto solicitado, e não obstante as diversas reiterações à 

CONCESSIONÁRIA por parte desta Secretaria Executiva do Contrato de Concessão, e até mesmo 

do gabinete da Secretaria das Subprefeituras quanto ao demandado, a CONCESSIONÁRIA 

somente apresentou o item “d” da Solicitação de Auditoria nº 02/OS 116/2019/CGM em 04 de 

dezembro de 2019, sendo que a conclusão dos trabalhos de auditoria se deu em 06 de dezembro 

de 2019, de tal forma que restou prejudicada no tempo a análise da documentação protocolada e 

a consequente apresentação à Vossas Senhorias.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Esta Secretaria Executiva do Contrato de Concessão iniciará os devidos procedimentos para 

apuração da irregularidade e possível aplicação de penalidade nos termos do Contrato de 

Concessão nº 013/SDTE/2015.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“30 (trinta) dias úteis, observando o calendário da Administração Pública Municipal.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade se manifestou no sentido de que a Concessionária não colaborou tempestivamente para 

a apresentação de parte dos documentos solicitados pela Equipe de Auditoria, o que prejudicou o 

desenvolvimento dos trabalhos.  
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A Equipe de  Auditoria reitera que, para atender o interesse público, é imperioso que a 

Concessionária apresente todas as informações requisitadas pela Secretaria ou por quaisquer 

órgãos de controle.  

 

Nesse contexto, merece atenção especial o monitoramento e acompanhamento da evolução das 

obras e seu respectivo cronograma por parte da SMSUB (vide Constatação 01). 

 

Também cumpre destacar outros dispositivos contratuais (Contrato nº 013/2015/SDTE) que tratam 

das obrigações da Concessionária perante as atividades de fiscalização: 

 
23.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se, perante o PODER CONCEDENTE a: 

 
b) Apresentar informações adicionais ou complementares que venham a ser solicitadas; 

 

25.1.3. A CONCESSIONÁRIA tem o dever de aceitar e facilitar o trabalho de 

fiscalização do PODER CONCEDENTE. 

 

Em relação às multas aplicáveis quanto ao não cumprimento desses dispositivos, o Contrato 

alberga as seguintes penalidades: 

 
37.2. As seguintes multas poderão ser impostas à CONCESSIONÁRIA em decorrência 

da constatação das condutas infracionais correspondentes: 

(...) 

c) Multa diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de não 

entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação específica do PODER 

CONCEDENTE, informações económicas. contábeis, técnicas, financeiras e outras 

relacionadas à fiscalização do CONTRATO; 

(...) 

e) Multa diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),na hipótese de não 

atendimento às solicitações, notificações e determinações do PODER CONCEDENTE, 

necessárias ao cumprimento efetivo deste CONTRATO; 

 

RECOMENDAÇÃO 02 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) conduza o procedimento 

de responsabilização da Concessionária pela não apresentação de parcela das informações 

requisitadas, bem como pelo não cumprimento dos prazos, com base no Contrato nº 

013/2015/SDTE (Cláusula 37.2 – multas por condutas infracionais – itens “c” e “e”). 

 

 
CONSTATAÇÃO 03 – Uso ilegal de áreas de ruas e calçadas na região do Brás e Pari, em 

descumprimento ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 
De acordo com o item f, anexo I do Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 
F. O PODER CONCEDENTE reprimirá a presença de comerciantes informais e a 

comercialização de produtos contrabandeados ou roubados no entorno. 
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Apesar disso, apurou-se que o comércio irregular é exercido de forma habitual nas proximidades 

da Nova Feira da Madrugada. As vias demarcadas em vermelho (Figura 6) abrangem as ruas 

Monsenhor Andrade; João Jacinto; João Teodoro; São Caetano; Vitor Hugo; Carnot; Vautier; 

Tiers e Alexandrino Pedroso, nas quais, durante o período de visita da Equipe de Auditoria (data: 

13/09/2019; horário: 03h30min às 05h00min), foi verificada concentração de camelôs e grande 

movimentação de consumidores (Figura 7, Erro! Fonte de referência não encontrada., Figura 8 

e Figura 9). 

 
Figura 6 - Ruas ocupadas pelo comércio irregular (destaque em vermelho) 

 

Fonte: Google Maps com marcações adicionais 
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Figura 7 – Comércio irregular (13/09/2019) 

 

Figura 8 – Comércio irregular (13/09/2019) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
 

Figura 8 – Comércio irregular (13/09/2019)  

 

Figura 9 – Comércio irregular (13/09/2019) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 

 
Cumpre mencionar que viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Militar 

estavam presentes nos arredores, denotando possível ciência e omissão do Poder Público no que 

diz respeito ao uso irregular das áreas retro mencionadas.  
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Figura 10 - Viatura da GCM nos arredores da Feira da Madrugada (XX/XX/2019) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

20 

 

Figura 11 - Viatura da PM nos arredores da Feira da Madrugada (13/09/2019) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Primeiramente, informamos que a competência legal quanto à fiscalização do uso das ruas e 

calçadas se encontra atribuída às administrações municipais regionais, quais sejam, as 

Subprefeituras, no caso in concreto, a Subprefeitura da Mooca sendo assim, não cabe à 

fiscalização do Contrato de Concessão praticar atos em nome da administração municipal que 

não tenham por objeto a averiguação e acompanhamento dos atos relativos à execução do objeto 

do Contrato de Concessão. 

Ainda no contexto do apontamento acima transcrito, entendemos por pertinente informar que a 

Administração do Município de São Paulo implantou em novembro de 2018 a Operação 

Comércio Legal, que tem como objetivo combater a pirataria e melhorar a mobilidade em locais 

de grande concentração de comerciantes ambulantes. Tal operação, em pouco mais de um mês de 

atuação no Brás, a área abrangida pela operação passou de 22 mil para 96 mil metros 
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quadrados, e que posteriormente, em 26 de agosto de 2019, ampliou para 153 mil metros 

quadrados. 

Conforme informações obtidas pelo site da Prefeitura Municipal de São Paulo[1], as ações 

da Operação Comércio Legal contam com o apoio de agentes da Receita Federal, da GCM –

 Guarda Civil Metropolitana e equipes da SUB/MO – Subprefeitura da Mooca.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Dada a natureza do objeto do Contrato de Concessão a que se refere o presente feito e sua 

relação com as ações de combate à pirataria e uso das ruas e calçadas, esta Secretaria Executiva 

do Contrato de Concessão verificará junto à Subprefeitura da Mooca quais os resultados das 

ações de fiscalizações na região do Brás.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“30 (trinta dias) úteis, observando o calendário da Administração Pública Municipal.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Secretaria informou que a competência legal quanto à fiscalização do uso das ruas e calçadas se 

encontra atribuída às administrações municipais regionais, quais sejam, as Subprefeituras. Sob 

essa vertente, entende que não cabe à fiscalização do Contrato de Concessão praticar atos em 

nome da administração municipal que não tenham por objeto a averiguação e acompanhamento 

dos atos relativos à execução do objeto do Contrato de Concessão. 

 

Sem embargos, diante da manifestação da Unidade, não restou claro como seria dado 

cumprimento ao dispositivo 3.5, item f (repressão à presença de comerciantes informais e a 

comercialização de produtos contrabandeados ou roubados no entorno), do Anexo I do Contrato nº 

013/2015/SDTE, uma vez que, estando no Contrato alicerçado, trata-se de objeto afeto a sua 

execução.  

 

A edição desta cláusula teria o intuito de proteger os comerciantes da Feira da Madrugada no que 

tange  à concorrência de ambulantes em situação irregular, os quais não pagam  impostos e nem 

Termo de Permissão de Uso (TPU), coibindo sua instalação nos arredores. Para a Administração 

Pública, só o comércio regular traz benesses em termos de geração de empregos e recursos para 

investimentos.  

 

Com relação à Operação Comércio Legal, se vislumbra um horizonte favorável no que tange ao 

incremento do comércio local. 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=26672478&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009478&infra_hash=8f73c1a006ee97a60b1fe097bbb0b03772a27e1f8c5e5055162475c073594073#_ftn1
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RECOMENDAÇÃO 03 

Recomenda-se à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) que informe à Subprefeitura 

da Mooca sobre as irregularidades identificadas, a fim de dar cumprimento ao dispositivo 3.5, 

item f, do Anexo do Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 
a. O Poder Concedente reprimirá a presença de comerciantes informais e a 

comercialização de produtos contrabandeados ou roubados no entorno. (grifos nossos) 

 

 
CONSTATAÇÃO 04 – Redução expressiva no quantitativo total de comerciantes vinculados 

ao Termo de Permissão de Uso (TPU). 

 

O projeto Circuito das Compras da Prefeitura de São Paulo consiste em implementar a 

infraestrutura e serviços de apoio visando a equacionar a logística de pessoas e mercadorias e a 

fortalecer o desenvolvimento econômico do turismo de compras. Tal tema foi objeto de discussão 

em audiência pública, realizada em 11/12/2013. 

 

Na audiência pública foi mencionado, pelo ex-Secretário da SDTE – Sr.  Eliseu Gabriel, que 

estaria entre as obrigações do concessionário garantir a manutenção da atividade dos comerciantes 

cadastrados durante a fase de construção do centro de compras
1
 . 

 

Ainda, durante a audiência pública houve questionamento sobre onde ficariam os comerciantes 

durante o tempo de execução da obra. O então Presidente da Comissão Especial de Licitação da 

SDTE, Sr. José Alexandre Sanches, informou que a manutenção do funcionamento da feira 

durante o processo de construção fazia parte do projeto: “Isso fez parte do contrato que o 

Governo Federal transmitiu para a Prefeitura e isto será colocado devidamente no Edital, para 

que o ganha pão de todo mundo seja respeitado”
2
.  

 

Nessa perspectiva, a Cláusula 15.2. do Contrato nº 013/2015/SDTE, que trata da Fase de 

Realocação, menciona que a Concessionária garantirá a continuidade das atividades até a 

execução da realocação definitiva.  

 
Informações extraídas do Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 apontam uma 

tendência de queda das receitas, conforme Gráfico 1, oriundas do pagamento de aluguéis de 

comerciantes que possuíam TPU ao longo do exercício de 2018. De acordo com demonstrativos 

apresentados pela Concessionária, no mês de junho o faturamento com TPU foi de R$ 431.277,08, 

e, em dezembro de R$ 291.746,26; o que representa uma variação de 32% no montante dessa 

espécie de receita.  

 

                                              
1
 Processo SEI nº 6012.2019/0000088-3, Vol. II, pág. 321 

2
 Processo SEI nº 6012.2019/0000088-3, Vol. II, pág. 321. 
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Gráfico 1 - Receitas oriundas de comerciantes com TPU 

 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 
 

Nesse sentido, tal comportamento pode decorrer de diversos fatores, inclusive externos, como, por 

exemplo, o cenário econômico geral do país no período. Tendo em vista que o valor cobrado do 

aluguel, por metro quadrado, dos boxes foi fixado em contrato, o declínio de receita mencionado, 

consequentemente, expõe uma provável queda do número total de locatários vinculados a um 

TPU.  

 

Cumpre ressaltar que o objetivo do consórcio é entregar o projeto arquitetônico e urbanístico da 

nova Feira da Madrugada, que contempla a revitalização de todo o entorno, bem como a alocação 

dos atuais feirantes em novos espaços de comércio. Desse modo, esse último aspecto pode estar 

sendo prejudicado caso exista uma tendência de rescisão de contratos dos comerciantes que já 

atuavam na região e que possuíam TPU. 

 
Verificou-se que o valor histórico cobrado de aluguel, por parte da Concessionária, foi 

estabelecido e mantido no valor máximo, de R$ 360,00 por metro quadrado, sendo devidamente 

atualizado ao longo do período - conforme item 32.1 do contrato: 

 
32.1. A CONCESSIONÁRIA deverá ter como valor máximo de cobrança de aluguel dos 

boxes do CENTRO POPULAR DE COMPRAS R$ 360.00 (trezentos e sessenta reais) por 

metro quadrado. (grifos nossos) 

 
Nos autos analisados, porém, não foi detectada qualquer informação referente ao assunto. 

Adicionalmente, as visitas realizadas in loco corroboram os dados apresentados. Havia escassa 

movimentação de consumidores, além de diversos boxes desocupados, vide Figura 12. 

Comerciantes relataram queda drástica no faturamento e clientela.  
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Figura 12 - Boxes no galpão amarelo (12/09/2019) 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG 

 
Visto que proporcionar melhores condições de desenvolvimento econômico e social da região 

central da cidade trata-se de um dos aspectos que motivou o projeto e, a fim de cumprir com o 

disposto em Contrato, é pertinente que os relatórios apresentados sejam utilizados, de maneira 

contínua, como instrumentos de medição da qualidade dos serviços prestados e, diante dos 

resultados, haja implementação de medidas que visem atender tais objetivos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 
A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“A Secretaria Executiva do Circuito das Compras vem acompanhando, desde sua constituição 

através da Portaria nº 25/SMSUB/2019, a execução do Contrato de Concessão nº 

013/2015/SDTE e iniciou os estudos relativos ao levantamento de informações inerentes ao 

aperfeiçoamento das ações de gestão do referido contrato. Nesta esteira, cumpre-nos informar 

que será levado em conta referida recomendação no sentido de que: 
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 “... os relatórios apresentados sejam utilizados, de maneira contínua, como instrumentos de 

medição da qualidade dos serviços prestados e, diante dos resultados, haja implementação de 

medidas que visem atender tais objetivos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Prover continuidade à análise dos levantamentos de informações oriundas da execução do 

objeto do Contrato de Concessão a fim de aperfeiçoar os procedimentos de gestão e fiscalização 

do Contrato de Concessão.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Na justificativa apresentada pela SMSUB, a Secretaria Executiva do Circuito das Compras alegou 

que tem acompanhado a execução do Contrato de Concessão nº 013/2015/SDTE e que iniciou os 

estudos relativos ao levantamento de informações inerentes ao aperfeiçoamento das ações de 

gestão e de fiscalização do referido contrato. 

 

Com relação ao baixo movimento na nova Feira da Madrugada, não houve nenhum 

pronunciamento por parte da Unidade. Conforme abordado na Solicitação de Auditoria Final, o 

Contrato traz na Cláusula 15.2 a seguinte acepção: 
 

15.2. A CONCESSIONÁRIA providenciará às suas expensas a celebração de arranjos 

provisórios com os cadastrados na LISTA DE COMERCIANTES e garantirá a 

continuidade das atividades destes até a execução da realocação definitiva (...).  

  

Cumpre observar que a garantia da continuidade das atividades perpassa o fornecimento de um 

novo local provisório, sendo necessário também que haja comprometimento para conferir 

sustentabilidade ao comércio, mantendo-o ativo. Trata-se de uma lógica axiomática, tanto que, 

nessa significação, está disposto no Anexo I – Caderno de Encargos a seguinte exigência:  

  
3.5 Anexo I – Caderno de encargos  

k. A CONCESSIONÁRIA deverá maximizar a captação dos diferentes públicos de 

compradores e garantir a atratividade do Centro popular de compras. 

 

Nesse sentido, entende-se pertinente que sejam realizados estudos que busquem manter a 

viabilidade das atividades de comércio da estrutura provisória.  Além dos estudos, o 

acompanhamento da execução contratual deve ser constante, de modo que as deficiências sejam 

detectadas e sanadas tempestivamente. 
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Embora a Unidade não tenha detalhado a abrangência, metodologia ou prazos para 

desenvolvimento desses estudos, esta Controladoria tenderá a exercer atividades de 

monitoramento e acompanhamento dos principais aspectos levantados neste relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 04 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) verifique, junto à 

Concessionária, a necessidade de compatibilização do valor cobrado de aluguel em razão da atual 

realidade comercial do local, considerando a  tendência de queda de movimento e de receitas.  

 

 
CONSTATAÇÃO 05 – Impropriedades relativas ao processo de pagamentos. 

 
A Notificação nº 01/2019, de 31/01/2019 (Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 – 

doc. nº 014370803), comunica à empresa Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. que realize os 

seguintes pagamentos: 

 

 saldo devedor das 1ª e 2ª parcelas de Compensação paga com valor a menor e fora do 

prazo; 

 saldo devedor da 3ª parcela de Compensação paga no vencimento, porém com valor a 

menor; 

 4ª parcela de Compensação vencida em 20/01/2019; 

 saldo devedor da 1ª parcela da Outorga, vencida em 20/01/2019, paga com valor a menor. 

 
A Notificação nº 02/2019, expedida em 09/09/2019 (Processo Eletrônico SEI nº 

6012.2019/0000088-3 – doc. nº 020879345), trata de pendência dos pagamentos dos seguintes 

valores relativos ao 3º Aditamento do Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 

 valor correspondente a 25% do total dos valores descritos nos laudos de avaliação dos 

imóveis que seriam desapropriados; 

 valor correspondente à incidência de juros e correção monetária sobre o valor da 1ª parcela 

de um total de 05 parcelas, nas quais foi dividido o valor correspondente a 75% do total 

dos valores descritos nos laudos de avaliação dos imóveis que seriam desapropriados 

conforme alínea “b” da cláusula 2.2 do 3º Aditamento ao Contrato nº 013/2015/SDTE; 

 valor correspondente às 2ª e 3ª parcelas de um total de 05 parcelas, nas quais foi dividido o 

valor correspondente a 75% do total dos valores descritos nos laudos de avaliação dos 

imóveis que seriam desapropriados conforme alínea “b” da cláusula 2.2 do 3º Aditamento 

ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 
A Notificação nº 03/2019, de 09/09/2019 (Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 – 

doc. nº 020879437), trata de pedido de regularização quanto ao pagamento do valor referente à 1º 

parcela a título de Outorga, cujo prazo foi renegociado e se esgotou em 21/08/2019. 
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Adicionalmente, a Notificação nº 04/2019, de 27/09/2019 (Processo Eletrônico SEI nº 

6012.2019/0000088-3 – doc. nº 021812787), reitera a pendência da notificação anterior.  

 

Isto posto, a Equipe de Auditoria dissertou as seguintes análises: 

 

5.1) Reincidência da mora dos pagamentos e de pagamentos incompletos devidos pela 

Concessionária. 

 

Conforme informações dispostas nas Notificações nº 01, 02, 03 e 04/2019, elencadas no 

preâmbulo, item 5, a empresa Circuitos de Compras SPE S.A. incorreu em atrasos de pagamentos 

e realizou pagamentos incompletos recorrentemente; tanto no que concerne às parcelas devidas a 

título de Outorga ou de Compensação quanto àquelas decorrentes da não desapropriação da Área 

4.  

 

Salienta-se que o Capítulo VIII do Contrato nº 013/2015/SDTE, dispõe na cláusula 36.3 a escala 

das gradações das sanções, da qual se afere que a Concessionária cometeu infrações de natureza 

grave, haja vista ser reincidente por mais de uma vez em infração de gravidade média.  

 

A mora no adimplemento dos pagamentos das parcelas de Compensação ou de Outorga encontra-

se enunciada no item 11.5 da Cláusula 11 – Do Pagamento da Outorga e da Parcela de 

Compensação e no item f, 37.2 da Cláusula 37 – Das Multas: 

 
Cláusula 11 - Do Pagamento da Outorga e da Parcela de Compensação 

 

11.5. Na hipótese de atraso no pagamento, ou de pagamento incompleto, relativo a 

PARCELA DE COMPENSAÇÃO ou de parcela da OUTORGA, o valor será acrescido de 

correção monetária, com base na variação pro rata do Índice de Preços ao Consumidor 

IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE (ou de outro que 

venha a substituí-lo), no respectivo período de atraso e juros de 1% (um por cento) ao 

mês, sem prejuízo da aplicação de multa diária, nos termos do CONTRATO. 

(...) 

Cláusula 37 - Das Multas 

37.2. As seguintes multas poderão ser impostas à CONCESSIONÁRIA em decorrência da 

constatação das condutas infracionais correspondentes: 

f) Multa, de 10% (dez por cento) do valor devido, na hipótese de não pagamento, ou 

pagamento incompleto, da PARCELA DE COMPENSAÇÃO, ou da parcela da 

OUTORGA, no prazo; (grifos nossos) 

 

À luz das Cláusulas supracitadas, na hipótese de inadimplência das parcelas de Compensação ou 

de Outorga, a aplicação da correção monetária e dos juros é impositiva. A Cláusula 37, por sua 

vez, faculta à Administração a aplicação da multa para o caso em tela.  

 

Todavia, é importante pontuar que a previsão de sanções visa inibir a prática de ilícitos 

contratuais. Nesse viés, a situação descrita demonstra ser forçoso desestimular as condutas 

reprováveis da empresa mediante aplicação das multas previstas no Contrato, observado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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Nesse contexto, verificou-se que no dia 07/10/2019 a SMSUB, por meio do Ofício nº 

008/SMSUB/GAB/SECC/2019, informou a Concessionária da possível ocorrência de multa, de 

10% do valor devido (item 37.2, “f” do contrato), após o prazo de prévia defesa de cinco dias 

úteis.  

 

A defesa foi apresentada em 15/10/2019, porém não foi acatada pela Secretaria. Diante da não 

apresentação de recurso por parte da empresa, em 07/11/2019, foi encaminhado ao Gabinete 

pedido de aplicação de penalidade à Concessionária Circuito de Compras de São Paulo SPE S.A. 

em decorrência de descumprimento de cláusula do Contrato nº 013/2015/SDTE.  

 

Os procedimentos citados seguiram os ditames da Lei Federal nº 8.666/93, conforme artigos 87 e 

109: 

 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

(...) 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

(...) 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; (grifos 

nossos) 

 

No processo, porém, não restou claro a data de vencimento para pagamento da multa. Ocorre que 

isso pode afetar o processo de aplicação de outras penalidades, como, por exemplo, o item i da 

Cláusula 37.2 do Contrato: 

 
i) Multa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na hipótese de não recolhimento, 

no prazo, de qualquer multa aplicada. 

 

Assim, o prazo para o pagamento da referida multa constitui elemento fundamental para que a 

Pasta possa tomar ações complementares que objetivem atender a referida Cláusula. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Informamos que efetivamente houve um atraso no pagamento da parcela referente à Outorga 

(hoje já quitada), o que demandou à esta Secretaria a realização de diversas ações em busca da 

regularização do referido pagamento, e que após diversas notificações o Secretário Municipal 

das Subprefeituras, Presidente do Comitê Intersecretarial do Circuito das Compras da Cidade de 

São Paulo, redundaram na aplicação à empresa Circuito de Compras de São Paulo SPE S.A., 

inscrita no CNPJ sob o nº 23.419.923/0001-88, nos termos previstos na cláusula 36.1.1.2. no que 
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se refere à natureza da penalidade, e nos termos previstos no item “g” da cláusula 37.2 do 

Contrato nº 013/2015/SDTE no que se refere ao quantum pecuniário da penalidade aplicada, 

MULTA NO VALOR DE R$ 1.198.813,04 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E OITO MIL, 

OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)”, conforme despacho publicado no 

D.O.C. de 23 de outubro de 2019. 

A multa acima descrita ainda não foi paga, pelo fato de que a empresa Circuito das Compras da 

Cidade de São Paulo, fez uso do seu direito de recorrer da penalidade aplicada, nos termos da 

lei, protocolando nesta Secretaria em 29 de outubro de 2019, RECURSO ADMINISTRATIVO, ou 

seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecidos pelo art. 109, I, da Lei nº 8.666/93.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Está sendo preparado pela equipe técnica desta Secretaria relatório relativo aos fatos trazidos 

pela empresa Circuito das Compras da Cidade de São Paulo no recurso administrativo 

protocolado, a fim de prover as informações necessárias à posterior decisão final do Secretário 

Municipal das Subprefeituras enquanto Presidente do Comitê Intersecretarial do Circuito das 

Compras da Cidade de São Paulo.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“30 (trinta) dias úteis, observando o calendário da Administração Pública Municipal.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Secretaria, em sua manifestação, informou que houve atraso no pagamento da parcela referente 

à Outorga e que expediu diversas notificações a fim de buscar a regularização do referido 

pagamento, redundando na aplicação de multa no valor de R$ 1.198.813,04. 

 

Quanto às diligências apresentadas, a equipe técnica estaria preparando relatório relativo aos fatos 

trazidos pela empresa Circuito das Compras da Cidade de São Paulo no recurso administrativo 

protocolado, a fim de prover as informações necessárias à posterior decisão final do Secretário 

Municipal das Subprefeituras. 

 

A Unidade aduz que a multa ainda não foi paga, porquanto a empresa fez uso do direito de 

recorrer. Quando da elaboração da Solicitação de Auditoria Final, em 06/12/2019, os documentos 

elencados no Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 indicavam que a empresa não 

havia impetrado recurso, haja vista não haver documento nesse sentido apensado aos autos. 

Ademais, havia sido adereçado à empresa um Ofício pela Secretaria cobrando a referida multa; tal 

Ofício foi posteriormente desconsiderado por ter sido expedido por autoridade sem competência 

para tal.  
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Diante dos fatos narrados, o que a Unidade alega (impetração de recurso pelo Circuito das 

Compras) não condiz com o que constava no Processo referente à execução do Contrato quando 

da data da elaboração da Solicitação de Auditoria Final. A Equipe de Auditoria entrou em contato 

com a Secretaria em 04/12/2019 para questionar qual seria o prazo para pagamento da multa, 

momento em que foram trazidos fatos novos, quais sejam, o de que a empresa havia impetrado o 

recurso e que estava sob análise da Secretaria. 

 

Assim, ocorreram dois problemas de ordem documental: desarranjo de informações e morosidade 

da Secretaria em munir os autos de documentos essenciais para fins de controle e transparência, 

uma vez que o lapso temporal para impetração de recurso já havia transcorrido há cerca de um 

mês, sem a atualização do Processo conforme os novos fatos narrados. 

 

Por fim, é fundamental que fique demonstrado, de forma indubitável, que o procedimento de 

contencioso administrativo referente à possível aplicação da multa tenha cumprido as etapas 

previstas na legislação. 

 

RECOMENDAÇÃO 05 

Recomenda-se que a SMSUB esclareça como ocorreram as etapas do procedimento de 

contencioso administrativo, inserindo as informações no respectivo Processo SEI. Além disso, 

deve ser promovida a publicidade das decisões no Diário Oficial do Município, consoante dispõe a 

Lei nº 14.141/ 2006: 

 
 

Art.1  Esta lei estabelece normas comuns aplicáveis aos processos administrativos no 

âmbito da Administração Municipal. 

§ 1º Para os fins desta lei, consideram-se: 

(...)  

II - processo administrativo - todo conjunto de documentos, ainda que não autuados, que 

exijam decisão. 

(...) 

Art.25 A comunicação dos despachos decisórios será feita ao interessado por publicação 

no Diário Oficial do Município. 

 

 

5.2) Inconsistência quanto à clareza e ausência de informações referentes aos valores pagos e 

devidos pela Concessionária, constantes nos cronogramas de pagamentos anexados às 

Notificações nº 01 e 03/2019. 

 

Encontra-se carreado aos autos o Ofício nº 006/2019, de 21/01/2019 (Processo Eletrônico SEI nº 

6012.2019/0000088-3 – doc. nº 014068100), no qual a Concessionária informa que houve reunião 

em 21/01/2019 junto à SMSUB, onde se definiu que a empresa formalizaria proposta para 

pagamento imediato de 50% do montante devido a título de 1ª Parcela de Outorga, com 

vencimento para 20/01/2019.  
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O pagamento da aludida parcela, no valor de R$ 5.864.518,68, foi realizado a menor 

(R$5.668.189,84) em 21/01/2019, conforme demonstra comprovante de transação bancária 

anexado ao Processo. 

 

No Ofício, a empresa sugeriu que os 50% restantes fossem parcelados em 08 (oito) parcelas iguais 

e sucessivas, a primeira vencendo no dia 20/04/2019 e as demais no mesmo dia dos meses 

subsequentes.  

 

O pleito foi encaminhado ao Gabinete da SMSUB, que, em 22/01/2019, solicitou manifestação ao 

Comitê Intersecretarial do Circuito das Compras da Cidade de São Paulo. Em 29/01/2019, a 

Secretaria emitiu Despacho indeferindo o pleito. 

 

Em 31/01/2019, foi adereçada a Notificação nº 01 que alberga a seguinte descrição no item 5: “5) 

Saldo devedor, referente ao pagamento parcial da 1ª parcela da Outorga, vencida em 20/01/2019, 

no valor de R$ 6.257.176,35”. 

 

O cronograma de pagamentos da Notificação nº 01/2019, reproduzido abaixo, indica que após 

quitação do montante acordado, o saldo devedor era de R$ 6.060.847,51.  A Secretaria apresenta 

ainda, nas células laterais à direita, um “subtotal devedor”, cuja monta advém da equação “50% 

do valor devido” subtraído de “50% do valor pago” somado ao “saldo devedor”, totalizando R$ 

6.257.176,35 (Figura 13). No entanto, a diferença entre o valor pago e o devido já estava imputada 

no cálculo do saldo devedor. 

 
Figura 13 - Notificação 01/2019 ( 31/01/2019) 

 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 (doc.  nº 014370803) 
 

O cronograma da Notificação nº 03/2019, por sua vez, despreza o pagamento realizado em 

21/01/2019, dispondo que o valor total devido a título de Outorga, corrigido até 30/08/2019, era 

de R$ 12.108.011.72 (Figura 14). 
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Figura 14 - Notificação 03/2019 (09/09/2019) 

 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 (doc.  nº 020879437) 
 

Em reunião realizada em 04/10/2019, a SMSUB esclareceu que o montante pago parcialmente a 

título de outorga, em 21/01/2019, foi realocado para cobrir os valores devidos da parcela de 

compensação.  

 

No Ofício CCSP nº 009/2019 (doc. SEI nº 014597457), disponível no Processo Eletrônico SEI nº 

6012.2019/0000088-, a Concessionária pontua que os prazos não deveriam fluir durante o período 

em que os efeitos do ajuste estivessem suspensos por ordem do poder judiciário - entre 05/12/2015 

e 04/01/2016. Assim sendo, aludem que não houve atraso de pagamento da 1ª e 3ª parcelas de 

compensação, nem atraso da parcela de outorga. Alegam que houve equívoco no cálculo da 1ª e 3ª 

parcelas. Os valores devidos mais o atraso do pagamento da 2ª parcela somam R$ 250.531,00 e, 

como entendiam não haver atraso com relação à parcela de outorga, consideraram que o 

pagamento feito em 21/01/2019 serviria ao adimplemento da 4ª parcela de compensação. 

 

Apesar do exposto, o acordo estabelecido entre as partes aparentemente não se encontra 

formalizado de forma expressa e clara nos autos. Levando em conta a importância da informação, 

sua ausência pode prejudicar a atuação de órgãos de controle, bem como a da própria Pasta, visto 

a possibilidade de troca de responsáveis pelas atribuições precípuas de acompanhamento e gestão. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Muito embora as informações a que se refere o apontamento acima transcrito possam ser 

depreendidas, ainda que em alguma medida, a partir de todo o conjunto de documentos já 

autuados junto ao processo, acolhemos o entendimento de que o registro de tais informações 

possa estar explicitado de forma mais clara.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Diante do pertinente apontamento acima transcrito, a Secretaria Executiva dos Circuitos da 

Compra manifestar-se-á juntos aos autos do Processo SEI nº 6012.2019/0000088-3 a fim de que 

as informações a que se refere o apontamento se apresentem de forma mais clara.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“30 (trinta dias úteis), observando o calendário da Administração Pública Municipal.” 

 

 ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Secretaria alegou que as informações concernentes à substituição do valor pago a título de 

Outorga pelo pagamento da Parcela de Compensação podem ser “depreendidas, ainda que em 

alguma medida, a partir de todo o conjunto de documentos já autuados junto ao processo”, nada 

obstante, acolhe o entendimento de que o registro de tais informações possa estar explicitado de 

forma mais clara no Processo.  

 

Nessa acepção, no plano de providências, a Unidade informou que a Secretaria Executiva do 

Circuito das Compras manifestar-se-á junto aos autos a fim de desanuviar a questão.  

 

A resposta da Unidade foi no sentido de que o registro não está no processo, mas que é possível 

inferir a partir do conjunto de documentos. Enfatiza-se que todas as informações e documentos 

concernentes à execução do Contrato devem constar de forma clara e objetiva no Processo. Isto, 

pois a promoção da transparência não se limita a divulgar dados e informações, mas fazê-lo em 

linguagem clara e acessível. 

 

Por derradeiro, ressalta-se que essa constatação juntamente com as demais (Constatação 01 e 

Constatação 5.2) corrobora o argumento de que o processo carece de documentos que são 

essenciais para que haja o adequado acompanhamento, fiscalização e controle da execução do 

contrato.  

 

RECOMENDAÇÃO 06 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) se manifeste nos autos, de 

maneira a contextualizar e esclarecer as ações tomadas relacionadas à substituição do valor pago a 

título de Outorga pelo pagamento da Parcela de Compensação.   

 

 
CONSTATAÇÃO 06 – Risco de irregularidades no que tange à cobrança de “luvas” para 

reserva de box no futuro Centro Popular de Compras, em oposição ao Contrato nº 

013/2015/SDTE. 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

34 

 

Em reportagem exibida em 30/11/2015, na 1ª edição do jornal SPTV
3
, ambulantes com permissão 

para trabalhar no local dizem que há pessoas cobrando para que eles consigam lojas no novo 

prédio. A produção do SPTV foi até o local com uma câmera escondida e registrou um 

comerciante que diz estar fazendo reservas de boxes no novo Centro Popular de Compras por R$ 

290-300 mil. 

 

In loco, a Equipe de Auditoria questionou os comerciantes quanto aos trâmites realizados ou a 

serem sucedidos para garantia de box no futuro Centro Popular de Compras. Eles relataram que os 

detentores de TPU possuem a prerrogativa de escolha e que os não permissionários teriam de 

pagar luvas, a título de reserva, cujos valores poderiam chegar a R$ 300.000,00, demonstrando 

que a prática irregular citada pela reportagem continuava a ser exercida ainda em 2019. 

 
Ressalte-se que o item n da Cláusula 3.5 do Anexo I - Caderno de Encargos do Contrato

4
 veda 

expressamente a cobrança de “luvas” ou de fundo de comércio pela utilização dos boxes, de 

modo que a situação exposta configura descumprimento contratual. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Embora haja notícias no sentido do apontamento acima transcrito, até o momento não chegou 

até à fiscalização do Contrato de Concessão qualquer comprovação material da irregularidade 

aludida, no entanto, de qualquer forma, a Secretaria Executiva do Circuito das 

Compras permanecerá vigilante quanto aos fatos que possam materialmente configurar 

quaisquer irregularidades inerentes ao Contrato de Concessão.” 

  

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Manter a fiscalização do Contrato de Concessão atenta a quaisquer fatos que possam 

materialmente configurar irregularidades inerentes ao Contrato de Concessão.” 

   

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

                                              
3
 http://g1.globo.com/sao-paulo/videos/t/sptv-1-edicao/v/comerciante-diz-que-faz-reservas-de-lojas-no-novo-circuito-

popular-de-compras/4643302/ 
4
 Cláusula 3.5 do Anexo I - Caderno de Encargos do Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 

3.5 Centro Popular de Compras 

n. A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar exclusivamente o valor pela utilização do espaço 

do box dos comerciantes populares, sendo vedada a cobrança de “luvas” ou de fundo de 

comércio pelo box. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/videos/t/sptv-1-edicao/v/comerciante-diz-que-faz-reservas-de-lojas-no-novo-circuito-popular-de-compras/4643302/
http://g1.globo.com/sao-paulo/videos/t/sptv-1-edicao/v/comerciante-diz-que-faz-reservas-de-lojas-no-novo-circuito-popular-de-compras/4643302/
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“Imediato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A resposta da Secretaria se limitou a informar que até o momento não chegou até a fiscalização 

qualquer comprovação material da irregularidade aludida. Destarte, no plano de providências, se 

comprometeu a se manter vigilante aos fatos que possam, materialmente, configurar 

irregularidades inerentes à execução do Contrato de Concessão.  

 

A autoridade administrativa, no entanto, possui o poder dever de apurar as irregularidades das 

quais toma conhecimento. Conforme preceitua o art. 201 da Lei Municipal nº 8.989/1979, é dever, 

e não faculdade do Estado apurar as irregularidades verificadas em seus serviços: 
 

Art. 201 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 

a tomar providências objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. 

 

Impera-se, nesse sentido, sempre que houver indícios de irregularidade, que o poder público deve 

atuar de maneira ativa, promovendo as diligências necessárias para apurar o ilícito, a partir da 

produção das provas necessárias para elucidar a veracidade dos fatos. 

 

Ademais, entende-se que, diante dos indícios, demonstra-se de suma importância que a 

Concessionária, em parceria com a SMSUB, quando da conclusão das obras do Circuito das 

Compras, adote medidas que visem mitigar o risco de cobranças irregulares de futuros 

comerciantes que atuarão no espaço. 

 

RECOMENDAÇÃO 07 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) solicite à Concessionária 

que replique a informação contida no item n da Cláusula 3.5 do Anexo I em todos contratos dos 

boxes para comerciantes populares, com a finalidade de auxiliar a reprimir possíveis cobranças 

ilegais. 

 
n. A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar exclusivamente o valor pela utilização do espaço 

do box dos comerciantes populares, sendo vedada a cobrança de “luvas” ou de fundo de 

comércio pelo box. 

 

 
CONSTATAÇÃO 07 – Impropriedades relativas ao serviço de apoio prestado pelo Circuito 

de Compras São Paulo, em descumprimento ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 
Mediante inspeção in loco, foi identificada inadequação quanto à prestação dos serviços de apoio. 

Consoante Cláusula 28.10 do Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 
Todos os funcionários da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros contratados, que atuem no 

CIRCUITO DAS COMPRAS, deverão portar identificação (crachás) com fotografia 

recente, estar devidamente uniformizados e estar previamente cadastrados no sistema de 

controle de acesso. 
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Evidenciou-se que os funcionários estavam devidamente uniformizados; todavia, não portavam 

crachás de identificação (Figura 15 e Figura 16): 

 
Figura 15 - Funcionário do serviço de apoio 

(12/09/2019) 

 

Figura 16 - Funcionário do serviço de apoio 

(12/09/2019) 

 

 
Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 

*Obs: foto borrada para fins de publicação. 
 
Por fim, a utilização de crachás constitui fator relevante que visa promover a segurança do local, 

identificando adequadamente os empregados que fazem parte do quadro de colaboradores.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“A fiscalização do Contrato de Concessão vem atuando junto à CONCESSIONÁRIA Circuito das 

Compras São Paulo SPE S.A. a fim de acompanhar e verificar as ações e informações pertinentes 

à execução do objeto do Contrato de Concessão, no entanto, é possível que dada a dimensão do 

projeto, por conseguinte, a quantidade de contratações realizadas pela CONCESSIONÁRIA a fim 

de cumprir suas obrigações, dado e informações podem não ter sido verificados.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Intensificação das visitas técnicas para identificação do cumprimento do apontamento acima 

transcrito e a partir do que seja verificado, notificar a CONCESSIONÁRIA para que proceda a 

devida regularização da identificação de seus prestadores de serviços.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

No que concerne à Constatação em tela, a Secretaria informou que tem acompanhado e verificado 

as ações e informações pertinentes à execução do objeto do Contrato de Concessão, mas que, dada 

a dimensão do projeto e, por conseguinte, a quantidade de contratações realizadas pela 

Concessionária, alguns dados e informações podem não ter sido verificados. 

 

Tal argumento, no entanto, não merece prosperar uma vez que o tamanho do empreendimento não 

pode servir de subterfúgio para isentar a Administração Pública de cumprir seu dever de fiscalizar 

adequadamente e integralmente a execução do Contrato. Consoante disposto no art. 67, § 1º, 

Seção IV – Da Execução dos Contratos, da Lei nº 8.666/93: 

 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

§ 1
o
 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

Por fim, a Unidade informa em seu Plano de Providências que intensificará o volume de visitas 

técnicas realizadas objetivando identificar possíveis fragilidades na prestação de serviços. Essa 

conduta está em consonância com os princípios administrativos promovidos por esta 

Controladoria. 

 

 
CONSTATAÇÃO 08 – Fragilidades no processo de prestação de contas, em desacordo ao 

Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 
8.1) Ausência de informações complementares relacionadas a contratos com terceiros 

(Cláusula 28.4 – item b). 

 

O Contrato de Concessão nº 013/2015/SDTE determina, por meio da Cláusula 28.4. Item b), que a 

Concessionária apresente, semestralmente, a relação de contratos celebrados com terceiros. 

Apurou-se que, no Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3, a responsável tem cumprido 
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tal exigência, apresentando, através de tabelas, informações de terceiros contratados no período, 

conforme Figura 17: 

 
Figura 17 - Relação de Terceiros contratados pela CCSP (janeiro a junho/2019) 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3  

 
A Equipe de Auditoria, porém, considera que a apresentação de informações complementares, 

referentes a esses contratos, pode promover ainda mais a transparência e, inclusive, facilitar a 

eficiência do trabalho desempenhado pela Secretaria Executiva do Circuito das Compras - 

constituída por meio da Portaria nº 25/SMSUB/2019 e vinculada ao Gabinete do Secretário - 

responsável por desempenhar atividades de gerenciamento relacionadas ao Contrato nº 

013/2015/SDTE.  

 

Nesse sentido, a adoção de um modelo de planilha que inclua dados como objeto resumido do 

contrato, prazo de vigência e valores, pode aprimorar a qualidade das informações apresentadas, 

facilitando o esclarecimento ou a detecção de possíveis distorções e conciliando interesses de 

ambas as partes. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Desde a publicação no D.O.C. da Portaria nº 25/SMSUB/2019 em 15 de agosto de 2019, 

instrumento através do qual foi instituída a Secretaria Executiva do Circuito das Compras, os 

procedimentos de gestão do Contrato de Concessão nº 013/SDTE/2015 vem sendo aprimorados.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“A fiscalização do Contrato de Concessão nº 013/SDTE/2015 iniciará a elaboração de planilha 

conforme sugerido por Vossas Senhorias nos termos abaixo:” 

  

Nome Objeto resumido Prazo de vigência Valor 

        

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade manifestou-se no sentido de adequar as informações referentes aos contratos com 

terceiros. 

 
Destaca-se, ademais, que será fundamental que a SMSUB também examine tais informações, 

buscando identificar possíveis distorções ou irregularidades nas contratações de terceiros 

realizadas por parte da Concessionária. 

 

Desse modo, entende-se que o cumprimento do Plano de Providências irá auxiliar nas atividades 

de gerenciamento e fiscalização do referido contrato. 

 

RECOMENDAÇÃO 08 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) solicite  informações de 

contratos com terceiros que contenham, de forma padronizada, informações quanto à contratada, 

objeto resumido, prazo de vigência e valores - sem prejuízo de informações complementares que 

contribuam para a atuação da Secretaria, em alinhamento com o Plano de Providências 

apresentado. 
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8.2) Ausência de relatório contábil semestral em conformidade com o Contrato de Concessão 

nº 013/2015/SDTE (Cláusula 23.1 – item e). 

 

A Interpretação Técnica ITG 2000 (R1), aprovada pela Resolução CFC 1330/11, determina a 

necessidade de inclusão das Demonstrações Contábeis no Livro Diário. Com relação às 

demonstrações contábeis obrigatórias, como regra geral, destacamos o conjunto completo que está 

previsto no item 10 da NBC TG 26 (R5) - (Res. CFC 1.185/09): 

 
10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 

(b) demonstração do resultado do período; 

(ba) demonstração do resultado abrangente do período; 

(c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

(d) demonstração dos fluxos de caixa do período; 

(da) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 – 

Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão 

regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente; 

(e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 

informações elucidativas; (Alterada pela NBC TG 26 (R3)) 

(ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 

38 e 38A; (Incluída pela NBC TG 26 (R1)) 

(f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente 

apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil retrospectivamente ou 

procede à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando 

procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os 

itens 40A a 40D. (Alterada pela NBC TG 26 (R1)) 

 

Na Cláusula 23.1, item e, do Contrato de Concessão nº 013/2015/SDTE, é disposto que a 

concessionária deve: 

 
e)Apresentar, semestralmente, demonstrações contábeis e financeiras, obedecido o 

disposto na legislação societária e tributária; 

 

Porém, verificou-se que, no 7º relatório semestral (Processo Eletrônico SEI nº 

6012.2019/0000088-3 (doc. SEI nº 020521353), apresentado em 25 de julho de 2019, a 

Concessionária alterou o modelo de apresentação de tais informações e disponibilizou somente o 

balancete analítico do respectivo período; contrariando assim, o dispositivo supramencionado. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Ainda que em algum momento norma de natureza essencialmente financeira bastante específica 

não tenha sido adequadamente observada, a fiscalização do Contrato de Concessão vem 

buscando demandar da CONCESSIONÁRIA todos os dados necessários ao cumprimento da 
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finalidade de conferir transparência às informações de caráter financeiro relativas à execução do 

objeto do Contrato de Concessão. “  

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“A Secretaria Executiva do Circuito das Compras notificará a CONCESSIONÁRIA a fim de que 

esta observe o regramento descrito pela auditoria o qual elenca as devidas demonstrações 

contábeis a serem observadas pela CONCESSIONÁRIA.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Entende-se que a apresentação das informações contábeis, conforme disposto na Cláusula 23.1, 

item e, do Contrato de Concessão nº 013/2015/SDTE, visa contribuir com as análises a serem 

realizadas pela equipe técnica que gerencia o contrato. Desse modo, o mero fornecimento do 

balancete analítico não atenderia a esse propósito. 

 

Nesse contexto, a comunicação da Secretaria Executiva do Circuito das Compras,  no intuito de 

que a Concessionária observe o regramento descrito pela auditoria demonstra-se alinhado com o 

entendimento da Equipe de Auditoria, no sentido de apresentar dados de qualidade, bem como de 

atender aos requisitos contratuais.  

 

RECOMENDAÇÃO 09 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) solicite que a 

Concessionária apresente os relatórios contábeis do 7º relatório semestral, em conformidade com 

o Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 

 
CONSTATAÇÃO 09 – Ausência de transparência das informações, em descumprimento ao 

Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 
Segundo a Cláusula 7, item g, do Anexo I, que compõe o Contrato nº 013/2015/SDTE, para dar 

transparência à gestão do CIRCUITO DAS COMPRAS e dos PROJETOS ASSOCIADOS, a 

CONCESSIONÁRIA deve adotar as seguintes medidas, sem, no entanto, limitar-se a elas: 

 
g. Publicar as suas demonstrações financeiras anuais em jornais de grande circulação 

nacional e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, bem como manter atualizado sítio 

na internet, contendo tais informações e outras de caráter geral que possam ser de 

interesse dos usuários e da sociedade. 

 

Verificou-se, no entanto, que inexiste endereço eletrônico específico visando atender tal 

dispositivo. Desse modo, existe a possibilidade dessa fragilidade prejudicar de forma direta o 
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objetivo precípuo de atender o princípio da transparência e a disseminação de informações 

relevantes relacionadas à concessão do Circuito das Compras, sob a ótica de se aproximar os 

cidadãos do poder público.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 
A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Ainda que os procedimento descritos na Cláusula 7, item “g” do Contrato de Concessão não 

tenham sido devidamente observados, entendemos que o atendimento ao princípio da 

transparência não tenha sido maculado dado o fato de que a gestão e fiscalização do objeto do 

Contrato de Concessão se encontra instruído junto aos autos de processo administrativo de 

acesso público, o que, ao mesmo tempo, não diminui a necessidade de que o regramento previsto 

no instrumento contratual deva ser observado e cumprido.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“A fiscalização do Contrato de Concessão notificará a CONCESIONÁRIA a fim de que esta 

execute os procedimentos previstos Cláusula 7, item “g” do Contrato de Concessão.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato.” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Secretaria entende não ter violado o princípio da transparência, apesar da inobservância à 

Cláusula 7, item g, do Contrato de Concessão, uma vez que a gestão e fiscalização do objeto estão 

instruídas junto aos autos do Processo. 

 

Impende ressaltar que o múnus de dar publicidade às demonstrações financeiras e manter um sítio 

atualizado na internet com tais informações e outras de caráter geral visa assegurar o papel da 

sociedade na fiscalização do Estado, permitindo que se exerça o controle social. 

 

Os documentos referentes à gestão e fiscalização do objeto carreados junto ao Processo Eletrônico 

SEI nº 6012.2019/0000088-3, aludido pela Secretaria, não tem o alcance do público, uma vez que 

o acesso é restrito. 

 

RECOMENDAÇÃO 10 

Recomenda-se à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) que, com fulcro no direito de 

acesso à informação, e, por conseguinte, na concretização dos controles social e interno, notifique 

a Concessionária para que esta dê publicidade a suas demonstrações financeiras e disponha de 
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sítio eletrônico com funcionalidades que possibilitem a busca dos de informações de caráter geral 

relativas ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 

 

 
CONSTATAÇÃO 10 – Inconsistências em informações cadastrais de comerciantes que 

ocupam a estrutura provisória. 

 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 01, o Circuito das Compras disponibilizou planilhas 

contendo os dados cadastrais de todos os comerciantes pertencentes ao seu empreendimento, 

divididos em adimplentes e inadimplentes, com e sem Termo de Permissão de Uso (TPU). 

 

Reportam-se na tabela abaixo inconsistências de informações encontradas quanto aos cadastros 

dos boxes 2751- S/TPU e 5008-C/ TPU uma vez que cada um destes possui dois nomes diferentes 

registrados: 

 
Figura 18 – Informação cadastral do box 2751- S/TPU 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4 (doc. SEI nº 023344270) 

 
Figura 19 – Informação cadastral do box 5008-C/ TPU 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4 (doc. SEI nº 023344270) 

 
In loco, a Equipe de Auditoria compareceu ao Box 2751, no qual o atual ocupante informou estar 

nesse local há cerca de dois meses; portanto, é possível que a lista esteja desatualizada, haja vista a 

data-base dos dados relacionar-se ao mês de setembro/2019, embora a listagem ter sido 

encaminhada a esta Controladoria apenas em 22/11/19.  

 

Com relação ao Box 5008, quando a Equipe de Auditoria chegou ao local, a mesma já havia 

fechado seu comércio, de forma que não foi possível elucidar o caso. 

 

O regular cumprimento de muitas cláusulas do Contrato e de seus Anexos dependem da Lista de 

Comerciantes. Seguem alguns exemplos: 

 

a) Cláusula 19.2 do Contrato nº 013/2015/SDTE, “Somente após efetuado sorteio público 

(subcláusula 15.4.1) incluindo a totalidade de boxes construídos e contemplada toda a 

LISTA DE COMERCIANTES, a CONCESSIONÁRIA poderá ofertar os boxes restantes à 

locação de terceiros não cadastrados na LISTA DE COMERCIANTES”; 
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b) Cláusula 19.4.5 do Contrato nº 013/2015/SDTE, “No caso de contratos firmados com 

comerciantes não cadastrados previamente na LISTA DE COMERCIANTES fornecida 

pelo PODER CONCEDENTE, deverá constar cláusula de rescisão obrigatória (...) 

c)  Cláusula 3.5 Centro Popular de Compras do Anexo I do Contrato: (1) alínea a, “Caberá 

ao PODER CONCEDENTE cadastrar os comerciantes elegíveis  a um box no CENTRO 

POPULAR DE COMPRAS”; (2) alínea g, “O PODER CONCEDENTE articulará para 

que apenas comerciantes cadastrados estejam na área do Pátio do Pari quando do início 

das obras”;  

d) Cláusula 7 Transparência de informações do Anexo I do Contrato, alínea e, para dar 

transparência à gestão do Circuito das Compras e dos Projetos associados, a 

Concessionária deve adotar as seguintes medidas, sem, no entanto, limitar-se a elas, 

“Garantir a veracidade das informações reportadas aos VERIFICADOR 

INDEPENDENTE ou a qualquer órgão público”. 

 

Cumpre mencionar que o registro de dados inconsistentes e desatualizados, notadamente o de 

comerciantes que, ou não possuem mais vínculo com o empreendimento, são inexistentes ou estão 

cadastrados em box diverso do informado, pode distorcer as contas alusivas ao Contrato, bem 

como acarretar embaraços ao processo de fiscalização e à futura realocação dos comerciantes 

elegíveis a um box no Centro Popular de Compras.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

A Unidade, em 23 de dezembro de 2019, por meio do doc. SEI nº 024528243 do Processo 

Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018047-4, assim se manifestou: 

 

“Entendemos que a atualização da lista efetivamente se faz necessária no tocante à apuração da 

receita da CONCESSIONÁRIA para apuração do montante do pagamento da Parcela de 

Compensação. 

No entanto, no que se refere à verificação dos comerciantes que possuem o direito de participar 

do sorteio público dos boxes no novo empreendimento, remetemo-nos à subcláusula 18.2 do 

contrato de Concessão, segundo a qual os comerciantes cadastrados que constam da lista de 

comerciantes elaborada pelo PODER PÚBLICO, já apresentada à CONCESSIONÁRIA, tem sua 

participação no referido sorteio assegurada, de tal forma que mesmo que estes comerciantes já 

cadastrados não estejam mais em atividade na área provisória, possuem o direito de participar 

do sorteio público.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Notificar a CONCESSIONÁRIA acerca da premência da manutenção da atualização da Lista de 

Comerciantes que atuam na área provisória.” 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Secretaria concorda que a atualização da lista se faz necessária no tocante à conformidade das 

contas alusivas ao Contrato, no entanto, discorda quanto ao fato de que a desatualização da lista 

pode acarretar embaraços ao processo de futura realocação dos comerciantes no Centro Popular de 

Compras. 

 

Isto, pois os comerciantes cadastrados na Lista de Comerciantes elaborada pelo Poder Público, 

apresentada à Concessionária junto ao Anexo VIII do Contrato em 04/12/2015, tem sua 

participação no referido sorteio assegurada, de tal forma que, mesmo que estes comerciantes já 

cadastrados não estejam mais em atividade na área provisória, possuem o direito de participar do 

sorteio dos boxes. 

 

A Equipe de Auditoria, porém, interpreta que esse entendimento não se encontra expresso de 

forma clara no edital e seus anexos, suscitando dúvidas também quanto à futura alocação dos 

comerciantes que não possuíam TPU e atuam hoje no galpão amarelo. In loco, a Equipe de 

Auditoria ao entrevistar alguns desses comerciantes, constatou que havia incerteza quanto ao 

direito de participar do sorteio de boxes no Centro Popular de Compras.  

 

Considerando que a lista de comerciantes atual foi gerada há quase 5 anos – em 2015 – seria 

pertinente verificar a possibilidade de incluir os atuais ocupantes da estrutura provisória, inclusive 

sem TPUs, no sorteio a ser realizado quando a estrutura definitiva estiver concluída.  

 

Sem prejuízo de outras possibilidades, uma sugestão de metodologia seria escalonar o sorteio em 

três etapas:  

 

1) preferência de alocação para os que constam na lista de comerciantes; 

2) sorteio dos boxes remanescentes entre aqueles que atuam na estrutura provisória, mas não 

fazem parte da lista de comerciantes; 

3) abertura de participação a terceiros. 

 

Ademais, ressalta-se a importância de se manter uma base de dados confiável, com vistas a 

auxiliar as atividades de gestão, tanto da Concessionária quanto da Secretaria.  

 

 

RECOMENDAÇÃO 11 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), em parceria com a 

Concessionária, tome ações para esclarecer os comerciantes, no que tange a seus direitos e 

obrigações no momento de conclusão das obras do novo Centro Popular de Compras. Em especial 

quanto ao processo de alocação dos novos boxes e se os atuais locatários possuem algum direito 
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de preferência. Esse objetivo, por exemplo, pode ser alcançado por meio de reuniões com 

representantes e informativos em modelo de "Perguntas Frequentes”. 

 

RECOMENDAÇÃO 12 

Recomenda-se que a Concessionária estude a viabilidade de se atualizar a lista de comerciantes, 

consoante possibilita a Cláusula 18.3 do Contrato:  

 
18.3. A LISTA DE COMERCIANTES poderá ser atualizada pelo PODER 

CONCEDENTE, respeitados os limites de boxes disponíveis nos termos da cláusula 18.1. 
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4. PLANO DE AÇÃO 
 

  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 001 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) insira os relatórios de vistoria técnica já realizados no 

Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3; e que adote tal 

procedimento como padrão para a contratação em análise e para 

contratações similares. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 01 – Ausência de registros das vistorias técnicas 

nas obras e atraso na execução do cronograma, em descumprimento ao 

Contrato nº 013/2015/SDTE e ao Decreto Municipal nº 54.873/2014. 

M
a
n

if
es

ta
çã

o
 

d
a
 U

n
id

a
d

e*
*
 Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Os relatórios de vistoria técnica já se encontram inseridos nos autos de 

Processo SEI nº 6012.2019/0000088-3 e os próximos serão anexados 

assim da realização dos mesmos. 

Responsável ** A. C. C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Relatórios de vistoria técnica nas obras do Circuito das Compras 

devidamente anexados ao Processo Eletrônico nº 6012.2019/0000088-

3 ou qualquer outro processo que venha a ser aberto com vistas ao 

acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 013/2015/SDTE 

(cumprimento à Cláusula 25: 25.3. O PODER CONCEDENTE 

registrará e processará as ocorrências apuradas pela fiscalização, 

notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização, sem prejuízo 

da eventual aplicação das penalidades previstas no CONTRATO.). 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 002 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) conduza o procedimento de responsabilização da 

Concessionária pela não apresentação de parcela das informações 

requisitadas, bem como pelo não cumprimento dos prazos, com base 

no Contrato nº 013/2015/SDTE (Cláusula 37.2 – multas por condutas 

infracionais – itens “c” e “e”). 

Categoria* Responsabilização de agente público 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 02 – Restrição aos trabalhos de auditoria devido a 

não disponibilização de informações, por parte da Concessionária, em 

oposição à Lei Municipal nº 15.764/2013 e ao Contrato nº 

013/2015/SDTE. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Foi devidamente autuado o Processo SEI nº 6012.2020/0023405-3 

junto ao qual será instruída toda a documentação necessária para 

apuração de responsabilidade da Concessionária pela não apresentação 

de parte das informações requisitadas, bem como pelo não 

cumprimento dos prazos. 

Responsável ** A. C. C.  

Prazo *** 30 dias, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente 

Evidências**** 

Abertura e finalização do processo de apuração de responsabilidade da 

Concessionária em razão da ausência no atendimento às requisições da 

Equipe de Auditoria. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 003 de 012 

Texto* 

Recomenda-se à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) 

que informe à Subprefeitura da Mooca sobre as irregularidades 

identificadas, a fim de dar cumprimento ao dispositivo 3.5, item f, do 

Anexo do Contrato nº 013/2015/SDTE: 

 

a. O Poder Concedente reprimirá a presença de comerciantes 

informais e a comercialização de produtos contrabandeados ou 

roubados no entorno. (grifos nossos) 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 03 – Uso ilegal de áreas de ruas e calçadas na 

região do Brás e Pari, em descumprimento ao Contrato nº 

013/2015/SDTE. 
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 Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A Subprefeitura da Mooca foi devidamente oficiada sobre as 

irregularidades identificadas atravás do Ofício 

043/SMSUB/GAB/SEC/2020 - Processo SEI nº 6012.2020/0027417-9. 

Responsável ** A. C. C.  

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 
Comprovação de comunicação à Subprefeitura Mooca sobre as 

irregularidades averiguadas na região do Brás e Pari. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

50 

 

  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 004 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) verifique, junto à Concessionária, a necessidade de 

compatibilização do valor cobrado de aluguel em razão da atual 

realidade comercial do local, considerando a  tendência de queda de 

movimento e de receitas.  

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* 
CONSTATAÇÃO 04 – Redução expressiva no quantitativo total de 

comerciantes vinculados ao Termo de Permissão de Uso (TPU). 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A. C. C.  

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Informações, estudos e/ou decisões que comprovem que a SMSUB 

junto à Concessionária verifica periodicamente a compatibilização do 

valor cobrado de aluguel nos boxes do Circuito de Compras com vistas 

a maximizar a captação dos diferentes públicos de compradores e 

garantir a atratividade do Centro popular de compras (Anexo I do 

Caderno de Encargos da Concessionária). 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 005 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a SMSUB esclareça como ocorreram as etapas do 

procedimento de contencioso administrativo, inserindo as informações 

no respectivo Processo SEI. Além disso, deve ser promovida a 

publicidade das decisões no Diário Oficial do Município, consoante 

dispõe a Lei nº 14.141/ 2006: 

Art.1  Esta lei estabelece normas comuns aplicáveis aos processos 

administrativos no âmbito da Administração Municipal. 

§ 1º Para os fins desta lei, consideram-se: 

(...)  

II - processo administrativo - todo conjunto de documentos, ainda que 

não autuados, que exijam decisão. 

(...) 

Art.25 A comunicação dos despachos decisórios será feita ao 

interessado por publicação no Diário Oficial do Município. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 05 – Impropriedades relativas ao processo de 

pagamentos - Reincidência da mora dos pagamentos e de pagamentos 

incompletos devidos pela Concessionária. 
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 Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 
Está sendo elaborado um estudo para esclarecimento da 

Recomendação 005. 

Responsável ** A. C. C.  

Prazo *** 
90 dias 

Evidências**** 

Correta instrução do Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 

quanto as informações da SMSUB, recursos da Concessionária, 

decisões, penalizações, entre outros, para esclarecimento e 

transparência quanto aos atrasos e/ou pagamentos incompletos 

realizados pela Concessionária. Verificar também se houve pagamento 

da multa pela Concessionária no valor de  R$ 1.198.813,04 (um 

milhão e cento e noventa e oito mil e oitocentos e treze reais e quatro 

centavos) que já havia sido contabilizado pela Unidade, conforme 

despacho publicado no Diário Oficial da Cidade em 23 de outubro de 

2019 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

52 

 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 

 

 

  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 006 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) se manifeste nos autos, de maneira a contextualizar e 

esclarecer as ações tomadas relacionadas à substituição do valor pago 

a título de Outorga pelo pagamento da Parcela de Compensação.   

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 05 – Impropriedades relativas ao processo de 

pagamentos - Inconsistência quanto à clareza e ausência de 

informações referentes aos valores pagos e devidos pela 

Concessionária, constantes nos cronogramas de pagamentos anexados 

às Notificações nº 01 e 03/2019. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 
Está sendo elaborado um estudo para esclarecimento da 

Recomendação 006. 

Responsável ** A. C.C.  

Prazo *** 90 dias 

Evidências**** 

Instruir o Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 com 

documento que dê transparência quanto ao cronograma de pagamentos 

da outorga para a concessão do serviço, bem como com quaisquer 

outras informações adicionais que sejam necessárias ao correto 

entendimento do cronograma, inclusive eventuais justificativas para 

quaisquer alterações no cronograma. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 007 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) solicite à Concessionária que replique a informação contida 

no item n da Cláusula 3.5 do Anexo I em todos contratos dos boxes 

para comerciantes populares, com a finalidade de auxiliar a reprimir 

possíveis cobranças ilegais: 

 

n. A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar exclusivamente o valor pela 

utilização do espaço do box dos comerciantes populares, sendo 

vedada a cobrança de “luvas” ou de fundo de comércio pelo box. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 06 – Risco de irregularidades no que tange à 

cobrança de “luvas” para reserva de box no futuro Centro Popular de 

Compras, em oposição ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A.C.C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Contratos dos boxes para comerciantes populares que contenham 

cláusula quanto à  vedação de cobrança de “luvas” ou de fundo de 

comércio pelo box. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 008 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) solicite informações de contratos com terceiros que 

contenham, de forma padronizada, informações quanto à contratada, 

objeto resumido, prazo de vigência e valores - sem prejuízo de 

informações complementares que contribuam para a atuação da 

Secretaria, em alinhamento com o Plano de Providências apresentado. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 08 – Fragilidades no processo de prestação de 

contas, em desacordo ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 8.1) Ausência 

de informações complementares relacionadas a contratos com terceiros 

(Cláusula 28.4 – item b). 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A.C.C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Instrução do Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 quanto 

à relação atualizada de terceiros contratados pela Concessionária que 

indiquem, pelo menos, o nome do contratado, o obejto resumido, o 

prazo de vigência e o valor. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 009 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB) solicite que a Concessionária apresente os relatórios 

contábeis do 7º relatório semestral, em conformidade com o Contrato 

nº 013/2015/SDTE. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 08 – Fragilidades no processo de prestação de 

contas, em desacordo ao Contrato nº 013/2015/SDTE.8.2) Ausência de 

relatório contábil semestral em conformidade com o Contrato de 

Concessão nº 013/2015/SDTE (Cláusula 23.1 – item e). 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A.C.C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Instrução do Processo Eletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 com o 

7º relatório semestral (não localizado no processo à época da auditoria) 

e, semestralmente, relatório contábil que atenda ao Contrato nº 

013/2015/SDTE, que dispõe na Cláusula 23.1 que a Concessionária 

deve: "e)Apresentar, semestralmente, demonstrações contábeis e 

financeiras, obedecido o disposto na legislação societária e 

tributária;". 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 010 de 012 

Texto* 

Recomenda-se à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) 

que, com fulcro no direito de acesso à informação, e, por conseguinte, 

na concretização dos controles social e interno, notifique a 

Concessionária para que esta dê publicidade a suas demonstrações 

financeiras e disponha de sítio eletrônico com funcionalidades que 

possibilitem a busca dos de informações de caráter geral relativas ao 

Contrato nº 013/2015/SDTE. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 
CONSTATAÇÃO 09 – Ausência de transparência das informações, 

em descumprimento ao Contrato nº 013/2015/SDTE. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A.C.C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Comprovação de que a Concessionária, em consonância com a 

Cláusula 7 do Anexo I do Contrato nº 013/2015/SDTE, alínea g, 

publica as suas demonstrações financeiras anuais em jornais de grande 

circulação nacional e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, bem 

como mantém atualizado sítio na internet, contendo tais informações e 

outras de caráter geral que possam ser de interesse dos usuários e da 

sociedade. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 011 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras 

(SMSUB), em parceria com a Concessionária, tome ações para 

esclarecer os comerciantes, no que tange a seus direitos e obrigações 

no momento de conclusão das obras do novo Centro Popular de 

Compras. Em especial quanto ao processo de alocação dos novos 

boxes e se os atuais locatários possuem algum direito de preferência. 

Esse objetivo, por exemplo, pode ser alcançado por meio de reuniões 

com representantes e informativos em modelo de "Perguntas 

Frequentes”. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 
CONSTATAÇÃO 10 – Inconsistências em informações cadastrais de 

comerciantes que ocupam a estrutura provisória. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A.C.C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Comprovante de comunicação da Concessionária junto aos 

comerciantes quanto aos direitos e obrigações no momento de 

conclusão das obras do novo Centro Popular de Compras (ex.: atas de 

reuniões, comunicado circular, sítio eletrônico específico, etc.). 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018047-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal das Subprefeituras 

OS/ Nº recomendação* 116/2019 - Recomendação 012 de 012 

Texto* 

Recomenda-se que a Concessionária estude a viabilidade de se 

atualizar a lista de comerciantes, consoante possibilita a Cláusula 18.3 

do Contrato: 18.3. A LISTA DE COMERCIANTES poderá ser 

atualizada pelo PODER CONCEDENTE, respeitados os limites de 

boxes disponíveis nos termos da cláusula 18.1. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 
CONSTATAÇÃO 10 – Inconsistências em informações cadastrais de 

comerciantes que ocupam a estrutura provisória. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

A CCSP foi oficiada através do Ofício 044/SMSUB/GAB/SEC/2020 

cujo conteúdo demanda que a Concessionária execute os 

procedimentos necessários ao atendimento das recomendações 

exaradas pela Egrégia CGM. 

Responsável ** A.C.C. 

Prazo *** cumprido 

Evidências**** 

Lista de comerciantes atualizada periodicamente e disponibilizada no 

ProcessoEletrônico SEI nº 6012.2019/0000088-3 para fins de 

conferência. 

    

* Campos da equipe de Auditoria 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 

 


