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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 104/2019/CGM-AUDI, oriundo 

de denúncia recebida na Ouvidoria Geral do Município, teve como objetivo a realização de uma 

auditoria de conformidade no Contrato n° 05/SPFB/2015 (Processo n° 2014-0.102.570-2), cujo 

objeto contratual consistiu na prestação de serviços de manutenção e adequação de área pública 

municipal, esta última localizada entre as ruas Pedro Pormar, Carlos Lamarca e Expedito Cardoso, 

no bairro Jardim Elisa Maria. A referida área municipal possuía originalmente múltiplos 

equipamentos, dentre eles: praça com pista para caminhada; quadra para prática esportiva; 

playground infantil; pista de skate; e campo de futebol de terra batida. 

 

Para prestação dos referidos serviços de manutenção e adequação, a empresa CLM 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS foi contratada pela Subprefeitura 

Freguesia/Brasilândia (SUBFB) por meio de adesão à Ata de Registro de Preços (ARP)  

nº 009/SIURB/14, que vigeu entre 24/10/2014 e 24/10/2016. Esta contratação foi formalizada por 

meio do Contrato n° 05/SPFB/2015, celebrado em 16/06/2015, e o valor efetivamente pago para 

execução do objeto contratual foi de R$ 1.206.220,29. A Ordem de Início foi registrada em 

20/07/2015 e, de acordo com dados constantes dos autos, todos os serviços foram concluídos em 

14/12/2015. 

  

A ARP nº 009/SIURB/14, cuja gestora foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 

Obras (SIURB), compreendia o registro de preços para a prestação de “serviços gerais de 

manutenção, reparações, adaptações e modificações em próprios e equipamentos municipais”. Os 

serviços baseados nesta ARP poderiam contemplar o fornecimento tanto de materiais quanto de 

mão-de-obra, devendo ser contratados e executados em conformidade com os Decretos 

Municipais nº 29.929/1991 e n° 42.237/2002. A referida ata originou-se do processo de Licitação 

n° 007/14/SIURB (concorrência para registro de preços), do qual a empresa CLM sagrou-se 

vencedora de um dos agrupamentos, mais especificamente do “agrupamento 9” que correspondia 

à área de circunscrição da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia. Não fez parte do escopo dos 

trabalhos de auditoria, contudo, a análise dos documentos que compuseram o caderno da Licitação 

n° 007/14/SIURB. 

 

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

CONSTATAÇÃO 001  Execução de obras de vulto que exigiam a concepção de projetos de 

engenharia específicos, o que, no caso concreto, ultrapassava o limite legal para a utilização 

do Sistema de Registro de Preços (SRP) e desbordava das condições do instrumento 

convocatório. 

A contratação de novas obras, que necessitam de projetos de engenharia específicos para sua plena 

execução, ultrapassaram os limites permitidos para utilização de licitação por meio de SRP. 

Ademais, o Contrato n° 05/SPFB/2015 teria exorbitado os limites previstos pelo instrumento 

convocatório, pois a utilização da ARP estava circunscrita à realização de serviços ditos de 

segundo escalão. 
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CONSTATAÇÃO 003  Inclusão, exclusão e modificação de itens de serviço, durante a fase 

de execução, que não foram precedidas de procedimento administrativo que contivesse 

justificativas para as alterações. Replanilhamentos sem formalização de aditivo contratual. 

Foram realizadas alterações quantitativas e qualitativas no objeto contratado que demandavam a 

formalização de termo aditivo. Todavia, não existiu instrumento contratual, lavrado entre a 

Administração e a construtora CLM, que refletisse tais alterações. Por este motivo, houve a 

execução de serviços e obras sem cobertura contratual. 

 

CONSTATAÇÃO 004  Desrespeito aos limites legais para supressões e acréscimos de 

serviços, em desconformidade com o art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

Houve extrapolação do limite de 25% previsto no art. 65, § 1º, da Lei Federal n° 8.666/1993, para 

alterações admissíveis em contratos de obras públicas. O acréscimo ao valor total da obra foi de, 

aproximadamente, R$ 384.903,50, representando cerca de 32% do custo inicialmente previsto. 

 

CONSTATAÇÃO 007  Prorrogação do tempo de vigência do contrato sem a devida 

caracterização de fato superveniente e sem a aplicação de penalidade. 

Na análise dos autos do processo verificou-se ausência de fatos comprobatórios ou superveniência 

de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que justificasse a alteração dos 

prazos estipulados para a execução contratual. A prorrogação do tempo de vigência e o 

consequente descumprimento do ajuste contratual, sem justificativa comprovada, enseja a 

aplicação de penalidades, previstas na Cláusula Quarta da Ata de Registro de Preços  

n° 009/2014/SIURB, à detentora da ata. 
 

Principal Recomendação: recomenda-se solicitar o Livro de Ordem da contratada para juntar aos 

autos do processo, além disso, verificar no Livro de Ordem a presença de fatos comprobatórios 

para o atraso, até o momento, injustificado da obra, caso não seja comprovado tomar as medidas 

contratuais cabíveis. 

 

CONSTATAÇÃO 016  Quantificação injustificada, para maior, dos itens de serviço 01-03-

10, 01-04-02, 02-01-01, 02-03-04, 04-01-98, 05-02-43, 13-01-10, 17-02-31 e 18B122 no 

processamento de medições dos grupos “Quadra Poliesportiva”, “Iluminação”, “Campo de 

Futebol”, “Playground” e “Pista Caminhada/Pavimentação”. 

Parte dos serviços, aprovados pela fiscalização e pagos pela Administração, não tiveram 

justificação técnica com relação aos seus quantitativos, o que implicaria em prejuízo ao erário 

municipal. Esta Equipe de Auditoria apurou um valor total de R$ 121.639,73 em valores pagos a 

maior e/ou sem justificativa. 

 

Principal Recomendação: recomenda-se que se processe a restituição dos valores pagos a maior 

e/ou sem justificativa, com base na apuração realizada pela Equipe de Auditoria. 
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CONSTATAÇÃO 020  Ausência de Termo de Recebimento Definitivo. 

Na análise dos processos referentes ao Contrato nº05/SBPF/2015, verificou-se a ausência do 

Termo de Recebimento Definitivo. A Lei Federal n° 8.666/1993 em seu artigo 73, inciso I, alínea 

b, dispõe de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de um ateste que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais. 
 

Principal Recomendação: recomenda-se inspeção e levantamento dos serviços prestados para 

elaboração do Termo de Recebimento Definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços. Caso não haja comprovação da adequação contratual, tomar as medidas cabíveis junto a 

empresa. 

 

Com base no trabalho realizado, a Equipe de Auditoria verificou a necessidade de medidas 

corretivas e preventivas a serem tomadas pela SUB-FB, a exemplo da implantação e uso de 

ferramentas de controle interno, com respeito aos atuais procedimentos de fiscalização técnica de 

contratos administrativos, cujo objeto abarque obras e serviços de engenharia. As ações devem ser 

no sentido de minimizar a possibilidade de recorrência de irregularidades como as identificadas 

neste Relatório de Auditoria. Importante ressaltar que parte dessas irregularidades teria resultado 

em prejuízo ao erário municipal, cujo valor apurado pela Equipe de Auditoria (ver Anexo II deste 

relatório) foi de R$ 154.600,81, aproximadamente 13% do valor total do contrato. Outra parte das 

irregularidades detectadas no trabalho de auditoria revelou o processamento de pagamentos sem 

que houvesse títulos e documentos comprobatórios, especificamente previstos para comprovar o 

fato gerador das despesas, no montante total de R$ 71.832,19 (ver Anexo II). 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria (RPA), a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 

(SUB-FB), por meio da Informação SUB-FB/CPO n° 031804574, ratificou a minuta de respostas 

(doc. SEI n° 030559227) elaborada pela Sra. M. L. D, servidora responsável pela fiscalização do 

Contrato n° 05/SPFB/2015 à época dos fatos (entre 20/07/2015 e 14/12/2015), atualmente lotada 

na Subprefeitura Santo Amaro (SUB-SA). Portanto, a SUB-FB adotou como suas as razões 

expostas na minuta supracitada. 

 

Considerando a necessidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 

com base no inc. IV e no § 1º do art. 74 da Constituição Federal, esta Equipe de Auditoria 

recomenda que o Relatório de Auditoria seja enviado ao Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo para que tome ciência sobre o conteúdo deste documento, o qual é pertinente ao 

Processo n° TC 72.002.201/17-36 atualmente tramitando naquela Corte de Contas. 

 

Finalmente, solicita-se o envio do presente Relatório de Auditoria à Corregedoria Geral do 

Município para que esta adote as providências cabíveis, na esfera administrativa municipal, para 

definição e individualização de eventuais responsabilidades diante das irregularidades 

identificadas nas Constatações n° 001, n°002, n° 003, n° 004, n° 005, n° 006, n° 007, nº 012,  

n° 013, n° 015, n° 016, n° 017, n° 018 e n° 020. 
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Processos de Interesse: 

 Processo de contratação: 2014-0.102.570-2 
 

 Processos de pagamento: 2015-0.205.401-5; 2015-0.251.612-4; 2015-0.269.313-1; 2015-

0.302.620-1; 2015-0.329.209-2; 2016-0.015.232-1. 
 

 Processos relativos ao termo de recebimento: 2015-0.333.271-0; 2017-0.059.517-9. 
 

 Processos de auditoria: 6067.2019/0012699-2; 6067.2020/0022310-8. 
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2. METODOLOGIA 
 
Este trabalho foi realizado com base em procedimentos e metodologia de auditoria interna, 

atendendo às normas brasileiras pertinentes e abrangendo: 

 

 Planejamento e programação de atividades; 
 

 Solicitação de processos administrativos e documentos; 
 

 Solicitação de informações à Unidade Auditada e, se necessário, a outros órgãos e 

unidades da administração direta ou indireta; 
 

 Estabelecimento de procedimentos técnicos adequados ao tipo de exame/trabalho, 

aplicando um programa de auditoria, caso exista, para o exame em questão; 
 

 Utilização de métodos de amostragem; 
 

 Pesquisa documental nos autos dos processos administrativos relacionados; 
 

 Levantamento de dados contábeis com auxílio do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) 

da Prefeitura da Cidade de São Paulo; 
 

 Conferência de cálculos e confronto de valores; 
 

 Formação de papéis de trabalho. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Este trabalho teve por base principal a análise de documentos constantes dos autos dos processos 

administrativos relacionados (processo de contratação e processos de medição/pagamento), uma 

vez que as obras e serviços de engenharia, objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015, foram finalizados 

em dezembro de 2015. Por este motivo, portanto, não foi possível realizar diligência in loco para 

verificar, durante a execução das obras, a conformidade do projeto aprovado com aquele sendo 

construído. 

 

Necessário destacar que, como parte do escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos, esta Equipe 

de Auditoria solicitou recursos para que fosse feita uma visita técnica a campo, com o objetivo de 

vistoriar a área pública municipal de interesse. Foram solicitados um veículo para o deslocamento 

e o suporte da Guarda Municipal Metropolitana (GCM). Todavia, não foi possível realizar a 

vistoria devido à ausência de recursos tempestivamente disponibilizados. Observa-se ainda que, 

recentemente (no final do mês de novembro de 2019), a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 

efetuou nova contratação (Contrato nº 09/SUB-FB/2019) para realizar “serviços de manutenção” 

na mesma área pública municipal que foi objeto deste trabalho de auditoria. Por este motivo, 

prejudicar-se-ia um eventual serviço de campo pela Equipe de Auditoria, caso este serviço fosse 

realizado após a intervenção da empresa contratada. 

 

Diante do exposto, o presente trabalho foi concluído sem que fosse realizada diligência in loco. 
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4. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 001  Execução de obras de vulto que exigiam a concepção de projetos de 

engenharia específicos, o que, no caso concreto, ultrapassava o limite legal para a utilização 

do Sistema de Registro de Preços (SRP) e desbordava das condições do instrumento 

convocatório. 

 
Para contratação das obras e serviços de engenharia, a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 

(SUBFB) revogou processo licitatório anterior
[1R1]

1, o qual estava sendo conduzido na modalidade 

tomada de preços, e decidiu aderir à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 009/SIURB/14, já em 

vigor à época da revogação, tendo como justificativa a potencial economia para a Administração 

Pública. 

 

Apesar do Contrato n° 05/SPFB/2015 ter identificado seu objeto como “serviços de manutenção e 

adequação de área municipal”, o qual seria condizente com os objetivos da ARP  

nº 009/SIURB/14, esta descrição não se mostra fidedigna à realidade dos fatos. Esta Equipe de 

Auditoria apurou que o objeto contratado e executado incluiu novas obras de engenharia que 

alteraram, de forma significativa, a natureza de próprios e equipamentos públicos existentes na 

área localizada no bairro Jardim Elisa Maria. Entre as obras incluíram-se: construção de nova 

quadra poliesportiva; construção de nova pista de ciclovia; transformação do campo de terra 

batida existente em campo de futebol de grama sintética, incluindo um novo sistema de drenagem 

subsuperficial; e a construção de muretas de fechamento contemplando fundações diretas e 

alambrados em tela de aço com mais de 4 metros de altura. 

 

Todavia, novas obras, que necessitam de projetos de engenharia específicos para sua plena 

execução, ultrapassam os limites para utilização de licitação por meio de SRP. Neste caso, nem 

mesmo a instrução do processo da ARP com projetos afastaria a irregularidade. Neste 

sentido, há jurisprudência
[1R2]

2do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP): 
[...] constituiu-se em obra nova, exigindo projeto e, portanto, ultrapassando os limites 

de utilização do Sistema de Registro de Preços [...]. (Processo TC Nº 72.004.651.03-

68, Acórdão do 2° Julgado, Rel. Min. Maurício Faria, Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo, grifo nosso). 

 

Este entendimento do TCMSP reconhece a existência de conflito substancial (e não apenas 

formal) com dispositivos
[1R3]

3 do Decreto Municipal n° 56.144/2014 e da Lei Municipal  

nº 13.278/2002, no caso da adoção de ARP para contratação de obras de engenharia: 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado para o fornecimento de 

materiais em geral e a prestação de quaisquer serviços, desde que, em ambos os casos, 

sejam habituais ou rotineiros [...] (Decreto Municipal n° 56.144/2014, grifo nosso). 

 

                                            
[1R1] Despacho de Revogação, fl. 535, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[1R2] Processo TC Nº 72.004.651.03-68, Acórdão do 2° Julgado, Rel. Min. Maurício Faria, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

São Paulo, 2016. 
 

[1R3] Art. 3°, Decreto Municipal nº 56.144/2014; art. 3°, Lei Municipal nº 13.278/2002. 
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O objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015 não possuía característica de habitualidade e nem sua 

demanda, pela Administração Pública, era rotineira.  Ademais, novas obras de engenharia não são 

completamente padronizáveis a priori, não se harmonizando com os termos do art. 15, inc. I, da 

Lei Federal n° 8.666/1993, dispositivo que representa um dos requisitos para o processamento de 

compras estatais através de SRP. A Corte de Contas do Município consubstanciou este 

entendimento em mais de uma assentada, a exemplo de decisão proferida recentemente
[1R4]

4 sobre 

a existência de irregularidade em contrato cujo objeto foi a realização de “serviços de manutenção, 

reparação e complementação de praça pública”: 
[...] O uso de ata de registro de preços para contratações que envolvam o fornecimento de 

materiais em geral ou a prestação de serviços, só é possível nos casos cujas condições 

essenciais de rotina ou habitualidade estejam preenchidas, de acordo com o art. 3º da 

Lei Mun. n.º 13.278/2002 [...]. (Processo TC Nº TC 463/2004, Rel. Min. Edson Simões, 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo, São Paulo, 2019, grifo nosso). 

 

Logo, o SRP é um sistema a ser utilizado para contratação de bens e serviços quando o objeto a 

ser contratado pode ser perfeitamente descrito apenas em termos dos itens que compõem a própria 

a ARP. Ademais, os quantitativos associados a estes itens devem constituir os únicos parâmetros 

relevantes no momento da contratação, sem que seja necessária a elaboração de projeto de 

engenharia específico para determinar e/ou justificar as quantidades. 

 

Conforme item 7.4.1 do Termo de Referência, Anexo III do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB, 

que originou a ARP nº 009/SIURB/14: 
[...] Para realização dos serviços previstos no segundo escalão, conforme Decreto 

29.929/91, a Unidade Contratante do Órgão solicitante, após autorização da unidade 

gerenciadora, deverá instruir processo [...]. (Termo de Referência do Edital de Licitação 

nº 007/14/SIURB, grifo nosso). 

 

Ademais, o Decreto Municipal n° 29.929/1991 dispõe que: 
Art. 2º - Os serviços referidos no artigo anterior são divididos em 3 (três) escalões: [...] 

II - segundo escalão: nível intermediário, compreendendo manutenção preventiva e 

corretiva, [...] pequenas modificações, reformas, adaptações e ampliações [...]; 
 

III - terceiro escalão: nível superior, compreendendo reparos de vulto, reformas gerais, 

ampliações e novas edificações [...]. 
 

Art. 6º - Os serviços classificados no segundo escalão serão executados, diretamente ou 

mediante contratação de terceiros, pelas unidades de manutenção próprias de cada 

Secretaria, ou pelas Unidades das Administrações Regionais da Secretaria de 

Implementação das Subprefeituras [...], respeitado o limite do valor fixado para a 

modalidade de licitação convite. (Decreto Municipal n° 29.929/1991, grifo nosso). 

 

Assim, verifica-se que o Contrato n° 05/SPFB/2015 teria exorbitado os limites previstos pelo 

instrumento convocatório, pois a utilização da ARP estava circunscrita à realização de serviços 

de segundo escalão e deveria, conforme o artigo 6° supracitado, respeitar um critério objetivo: a 

observância do limite para a modalidade convite que, à época da contratação, era de R$ 

150.000,00, nos termos do art. 23 da Lei Federal n° 8.666/1993. Porém, o referido contrato incluiu 

serviços que, pela complexidade e vulto, enquadravam-se como serviços de terceiro escalão. 

                                            
[1R4] Processo TC Nº TC 463/2004, Rel. Min. Edson Simões, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, São Paulo, 2019. 
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Portanto, do exposto acima, constata-se que celebração do contrato teria sido irregular ab initio, 

pois a utilização de ARP infringe regramento legal e contraria a jurisprudência firmada pela Corte 

de Contas do Município. Adicionalmente, a execução de obras ditas de terceiro escalão teria 

exorbitado a restrição inserta no instrumento convocatório. 

 

 

MANIFESTAÇÂO DA UNIDADE 

Em resposta à presente constatação de auditoria, a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia (SUB-FB) 

manifestou-se por meio do doc. SEI n° 030559227 nas fls. 1/2. Em sua manifestação, a SUB-FB 

discorda das razões apresentadas por esta Equipe de Auditoria e argumenta no sentido de que não 

houve irregularidades na utilização de SRP para a contratação das obras e serviços de engenharia 

que foram objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015. Por este motivo, a Unidade Auditada julgou 

“prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação” para a presente 

constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 001: 
[...] Não obstante vossos alegados dizeres e mencionadas jurisprudências sobre a 

utilização por parte da SUB-FB da ATA RP 009/SIURB 14 a justificativa inquestionável 

em primeiro lugar seria o princípio da economicidade de recursos como se vai verificar a 

seguir. 
 

A obra auditada no presente caracterizou-se por tratar-se de execução de serviços gerais 

de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em próprios 

Municipais com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada. 

Sendo o local da obra uma área verde pública na Rua Pedro Pomar- Jardim Elisa Maria. 

A área encontrava-se totalmente abandonada e os equipamentos existentes detonados e 

quebrados, sem qualquer manutenção ao longo de anos. A empresa detentora da ATA/RP 

AGRUPAMENTO 9- FREGUESIA/BRASILÂNDIA na ocasião da contratação da obra 

(ano de 2014) era a CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.  
 

Criticar ou discutir a opção de escolha do uso de ATA/RP seria generalizar as atitudes 

tomadas na maioria das obras públicas realizadas pela PMSP. Para os gestores públicos, 

optar pela adoção da ATA/RP representa garantia da finalização da obra, pela parceria 

estabelecida e consolidada entre as empresas e a PMSP. Em optar por uma eventual 

Tomada de Preços evento no qual qualquer empresa totalmente desconhecida poderia 

ofertar preço mais baixo, ocorre muitas vezes desta não concluir a obra ou não realizá-la a 

contento. Situação bastante comum e gravíssima apontada pela mídia reiteradas vezes. 

ANEXO 1 ANEXO 1A  
 

Para a realização desta obra foi aberta uma TP a qual resultou contestado o ato licitatório 

pelos impugnantes APRESCON-ASSOCIAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

E CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela empresa SC ENGENHARIA 

LTDA, fato este que inviabilizou a finalização do processo de imediato. Nesta Licitação 

ocorrida em 21/10/2014 o orçamento constante do Edital era de R$ 1.364.682,64 e a 

menor proposta oferecida foi de R$ 1.302.387,00. A Tabela utilizada no orçamento 

constante do EDITAL era a Tabela de Custos Unitários nº 52/EDIF/SIURB data base 

Jul/14 com BDI de 29%. 
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O valor para execução da obra utilizando-se a ATA/RP foi de R$ 1.206.255,81 e a Tabela 

de Custos Unitários nº 50/EDIF/SIURB/13 data base Set/2013 com BDI 19,54%. 
 

Pelo acima exposto percebe-se a grande diferença de preços A MAIOR no orçamento 

apresentado na Tomada de Preços pela empresa que ofereceu menor preço e aquele a ser 

praticado pela empresa detentora da ATA/RP, inclusive a diferença entre o Bonus das 

Despesas Indiretas BDI.  
 

Por fim a utilização da ATA/RP pressupõe-se aprovação técnica, financeira e jurídica 

pelo NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS- 

NMPME-SIURB. Consta do processo 2014-0.102.570-2 total e irrestrita aprovação da 

utilização da ATA/RP. ANEXO 2 ANEXO 2 A  
 

Em obras com o mesmo objeto, as boas normas de engenharia não exigem projeto 

especifico uma vez que não foram executadas edificações de vulto nem mesmo 

grandiosas instalações estruturais, elétricas ou hidráulicas.  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade Auditada apresenta como “justificativa inquestionável” para se ter adotado a ARP  

nº 009/SIURB/14, em detrimento da licitação na modalidade tomada de preços, “o princípio da 

economicidade de recursos”. Ou seja, a SUB-FB afirma que a razão principal, para esta ter 

decidido revogar o processo licitatório anterior, foi a redução nos gastos de dinheiros públicos que 

se obteria com a utilização da ARP. Como evidência para a alegada economia, a Unidade aponta a 

diferença existente entre o menor valor ofertado (de R$ 1.302.387,00) durante a licitação na 

modalidade tomada de preços e aquele que foi efetivamente despendido pela Administração para 

execução das obras (de R$ 1.206.255,81), após adesão ao sistema de ata; aponta também que 

houve uma redução na taxa referencial de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) de 29,00% para 

BDI 19,54%, devido à modalidade licitatória que foi, ao fim, adotada pela Subprefeitura para a 

contratação em epígrafe. 

 

A justificativa acima não deve prosperar com base nos fatos e argumentos já apresentados por esta 

Equipe de Auditoria em sua inicial. A escolha do procedimento de licitação, enquanto 

manifestação da vontade da Administração Pública, não é ato absolutamente discricionário, de 

forma que a escolha pudesse ser dirigida, exclusivamente, pelo princípio da economicidade. 

Reconhecida a existência do Estado de Direito, tal escolha também deve ser compatível com o 

princípio legalidade, estabelecido no art. 2º da Lei Municipal n° 14.141/2006, que vincula o ato da 
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Administração Pública a determinados aspectos da lei. No caso em tela, o objeto do Contrato  

n° 05/SPFB/2015 não possuía característica de habitualidade e nem sua demanda, pela 

Administração, era rotineira, de forma a permitir
[1R3]

 a adoção da ARP nº 009/SIURB/14 para 

contratar o objeto. Ademais, para sua plena execução, as obras que seriam realizadas demandavam 

a elaboração de projetos de engenharia específicos, o que, conforme entendimento do TCMSP
[1R2]

, 

ultrapassaria os limites legais para utilização de ARP. 

 

Vale acrescentar que a alegação da Unidade Auditada, de que se orientou pelo princípio de 

economicidade, ao ter supostamente considerando uma análise de custo-benefício para motivar a 

sua decisão de optar pela adoção da ARP, carece de razoabilidade.  Primeiramente, porque a 

decisão de se optar pela ARP ocorreu somente depois de transcorridos mais de sete (7) meses 

desde o início da licitação na modalidade tomada de preços (n° 004/SPFB/2014), instaurada em 

abril de 2014 e revogada em novembro daquele ano (vide fl. 2 e fl. 535 do processo n° 2014-

0.102.570-2), enquanto seu trâmite ainda estava suspenso por decisão do TCMSP 5

[1R5]
. Neste 

ponto, não há o que se falar sobre economia, já que o processo licitatório anterior somente foi 

revogado em etapa já avançada, após a fase de abertura das propostas.  Em segundo lugar, não é 

correto comparar diretamente os BDIs, ou mesmo os preços totais, que teriam resultado da escolha 

de uma ou outra opção licitatória, uma vez que tanto os memoriais descritivos quanto as planilhas 

orçamentárias, que instruíram os respectivos processos, eram distintas e, por este motivo, não 

definiam exatamente o mesmo objeto. 

 

Adicionalmente, conforme também foi apontado na análise inicial, a utilização da ARP nº 

009/SIURB/14 estava, por força de regra editalícia, restrita à realização de serviços classificados 

como primeiro ou segundo escalão, assim definidos no Decreto Municipal n° 29.929/1991. Logo, 

a autorização para realização de serviços classificados como de terceiro escalão não estava 

previstas dentre as regras do instrumento convocatório.  

 

Em sua manifestação, a Unidade Auditada alega ainda que o uso do sistema de ARP, para 

execução de obras públicas, constitui prática recorrente no âmbito da administração pública 

municipal e que os gestores optam por tal sistema, pois este “representa garantia da finalização 

da obra”. Para justificar esta compreensão, a SUB-FB afirma que: 
[...] optar por uma eventual Tomada de Preços evento no qual qualquer empresa 

totalmente desconhecida poderia ofertar preço mais baixo, ocorre muitas vezes desta não 

concluir a obra ou não realizá-la a contento [...]. 

 

Esta alegação da Unidade Auditada não encontra subsídios fáticos ou jurídico-administrativos que 

possam sustentá-la.  Nenhum dos dois procedimentos licitatórios ora comparados, tanto a tomada 

de preços quanto o sistema de registro e preços, garantem a certeza de finalização de uma obra 

pública. Além disso, fere o princípio da impessoalidade a atuação de agente público cujos atos 

possam impedir que uma “empresa totalmente desconhecida” contrate com a Administração ou 

que possam dar preferência, não prevista em regramento legal, à uma “parceria estabelecida e 

consolidada entre as empresas e a PMSP”. 

                                            
[1R5] Ofício SSG-GAB n° 9943/2014, outubro de 2014, Processo n° 2014-0.102.570, fls. 593/594. 
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A Unidade Auditada enfatiza, ao compulsar os documentos SEI n° 030547042 e  

n° 030549446 extraídos dos autos do processo de contratação n° 2014-0.102.570-2, o fato da ARP  

nº 009/SIURB/14 ter sido expressamente autorizada pelo Núcleo de Manutenção de Próprios 

Municipais e Equipamentos (NMPE), vinculado ao Departamento de Edificações (EDIF) da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SIURB): 
[...] pressupõe-se aprovação técnica, financeira e jurídica pelo NUCLEO DE 

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA [...] Consta do processo 2014-

0.102.570-2 total e irrestrita aprovação da utilização da ATA/RP [...].  

 

A autorização de SIURB deu-se no papel de Órgão Gerenciador da ARP nº 009/SIURB/14, 

conforme procedimento previsto no item 7.3 do Termo de Referência (Anexo III) do Edital de 

Licitação nº 007/14/SIURB; e de acordo com as competências especificadas no art. 6° do Decreto 

Municipal n° 56.144/2015. Trata-se de expediente formal, vinculado, através do qual se solicita ao 

Órgão Gerenciador autorização para utilizar a ARP no caso concreto. Conforme item 7.3.1.1.6 

constante do referido Termo de Referência: 
[...] A autorização por parte da Unidade Gerenciadora, não implica a sua responsabilidade 

por eventual utilização inadequada da ATA. A responsabilidade pela correta utilização 

será sempre da unidade orçamentária contratante e da detentora [...]. 

 

Portanto, não se pode falar em “total e irrestrita aprovação” por parte da SIURB, da qual se 

poderia pressupor ter havido o afastamento das responsabilidades da SUB-FB com relação à 

apreciação de aspectos técnicos, financeiros ou jurídicos do objeto a ser contratado. Ademais, o 

papel processual da SIURB/NMPME era o de verificar o atendimento de determinados requisitos 

formais necessários para autorizar, de forma prévia, a adesão à ata de registro de preços 

gerenciada por aquela unidade. Dentre estes requisitos, conforme itens 7.3.1.1.2 e 7.3.1.1.3 do 

Anexo III do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB, estavam verificar: 

I. Se a Unidade Contratante (neste caso, a SUB-FB) forneceu documento contendo 

descrição sucinta dos serviços a serem realizados; 
 

II. Se a Unidade Contratante forneceu relatório fotográfico elucidativo das intervenções, 

até então, pretendidas; 
 

III. Se a Unidade Contratante forneceu orçamento estimativo de acordo com os preços 

registrados na ARP vigente para o respectivo agrupamento; 
 

IV. Se os preços (conforme registrados em ata daquele agrupamento) ainda eram, à época 

da contratação, compatíveis com os valores praticados no mercado; 
 

V. Se orçamento informado pela Unidade Contratante estava, em tese, dentro dos limites 

máximos de contratação para o respectivo agrupamento da ARP. 

 

De fato, a Autorização n° 131/SIURB/ATARP14/NMPME/2014, subscrita pelo do Diretor de 

EDIF, é ato administrativo constitutivo e, que, portanto, produz efeitos jurídicos. Todavia, este ato 

presume a veracidade das informações que são submetidas pela Unidade Contratante para instruir 

o expediente de solicitação de adesão à ARP. Logo, não seria factível, em tese, que a unidade 

SIURB/NMPME pudesse antever, na fase de pré-contratação, que as obras efetivamente 

executadas não guardariam correspondência com as informações fornecidas pela SUB-FB. 
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A Unidade Auditada alega que o objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015, firmado com base na ARP, 

tratou-se de “serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e 

modificações” de equipamentos públicos localizados em área pública municipal e que as obras e 

serviços realizados se justificaram com base no fato de que, antes da intervenção, a “área 

encontrava-se totalmente abandonada e os equipamentos existentes detonados e quebrados, sem 

qualquer manutenção ao longo de anos”. Para obras neste tipo de intervenção, a SUB-FB afirma: 
[...] as boas normas de engenharia não exigem projeto especifico uma vez que não foram 

executadas edificações de vulto nem mesmo grandiosas instalações estruturais, elétricas 

ou hidráulicas [...]. 

 
A afirmação acima deve ser avaliada no esteio do entendimento do TCMSP

[1R2]
, discutido na 

inicial dessa constatação de auditoria, sobre a necessidade de projeto para obras novas de 

engenharia e a impossibilidade, neste caso, de se utilizar o SRP. O argumento da SUB-FB, de que 

apenas “edificações de vulto” ou “grandiosas instalações estruturais, elétricas ou hidráulicas” 

requerem projeto de engenharia, revela-se reducionista, pois limita a análise a uma dimensão 

somente quantitativa, sendo que a complexidade de uma obra ou serviço não guarda, 

necessariamente, relação direta com os seus respectivos gatos. Ademais, a expressão “as boas 

normas de engenharia” não pode ser compreendida objetivamente, devido a sua generalidade e 

imprecisão. Além da afirmação supracitada não encontrar guarida na jurisprudência da Corte de 

Contas
[R2]

,  a Unidade Auditada não traz argumento concreto, enquanto evidência baseada em 

dados e fatos reais, que a sustente. Por esta razão, a justificativa apresentada, sobre não haver 

necessidade de projetos específicos, não deve prosperar. 

 

Em contraposição a tese apresentada pela Unidade Auditada, de que teriam sido executados tão-

somente “serviços gerais de manutenção” ou “reparações, adaptações e modificações” 

condizentes com ações de manutenção que poderiam ser licitadas via procedimento de SRP e, 

neste caso, sem a necessidade de projetos, o objeto executado contemplou, todavia, obras e 

serviços de engenharia que não poderiam ser perfeitamente caracterizados utilizando-se apenas da 

descrição e unidade de medida dos itens listados na ARP. Isto porque, considerando a 

singularidade das obras que foram realizadas pela construtora CLM, a determinação precisa e 

inequívoca dos quantitativos de serviços, materiais, máquinas, equipamentos e de mão-de-obra, 

demandava documentos técnicos complementares (especificações técnicas, memoriais de cálculo, 

croquis, pranchas de projeto, etc.) que só poderiam ser produzidos a partir da elaboração de um 

projeto básico e, a depender do tipo de serviço, também do detalhamento executivo das obras.  

 

Logo, contrariamente ao alegado pela SUB-FB, as evidencias reunidas por esta Equipe de 

Auditoria convergem para demonstrar que o objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015 não incluiu 

apenas obras e serviços de manutenção, mas também abarcou: obras novas de edificação e 

pavimentação; serviços de escavação para novas estruturas de fundação e novo sistema de 

drenagem; serviços de terraplenagem; etc. Neste caso, a inexistência de um projeto específico, que 

refletisse a realidade das obras executadas, comprometeu a determinação e, deste modo, a 

justificação das quantidades a serem pagas pela Administração. Ademais, no que tange a instrução 

do processo de contratação, essas “boas normas de engenharia” mencionadas pela SUB-FB, por 

não terem sido documentadas e deixadas completamente ao alvedrio da empresa contratada, 
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evidenciam irregularidade, pois representam inobservância do dever de cuidado da Administração 

e aumentam, significativamente, o risco de prejuízo ao erário. 

 

Com base no exposto acima, reitera-se a CONSTATAÇÃO 001 no sentido de que a celebração do 

contrato com base em ARP teria sido irregular, por ter extrapolado as condições de contorno 

legais no caso concreto. 

 

 

CONSTATAÇÃO 002  Projeto básico deficiente e que não contemplava os elementos 

necessários para caracterizar e orçar o objeto contratado. Inexistência de projeto executivo 

nos autos dos processos relacionados, por não terem sido encontradas descrições e 

especificações técnicas necessárias à fase de execução das obras. 

 

Independentemente da contratação da empresa CLM ter se processado irregularmente via ARP, 

seria imprescindível, para viabilizar tecnicamente a execução do Contrato n° 05/SPFB/2015, a 

elaboração de um projeto básico
[2R1,2R2]

6 que contivesse elementos de informação suficientes para 

permitir a precisa caracterização do objeto contratual, uma vez que este último contemplou obras 

de engenharia que alteraram, de forma significativa, a natureza de equipamentos públicos 

existentes. Formalmente, a elaboração de um projeto básico de engenharia, de acordo com o art. 

6°, inc. IX, da Lei Federal n° 8.666/1993, constituir-se-á do: 
[...] conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar [...] o serviço, ou complexo de [...] serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 

viabilidade técnica [...] e que possibilite a avaliação do custo [...] e a definição dos 

métodos e do prazo de execução [...] (Lei Federal n° 8.666/1993). 

 

Porém, o exame documental dos autos indicou a falta de um projeto que atendesse aos requisitos 

mínimos supracitados. Além de duas revisões da planilha orçamentária
[2R3,2R4]

7, esta Equipe de 

Auditoria encontrou duas pranchas de arquitetura
[2R5,2R6]

8 encartadas ao processo de contratação, as 

quais, contudo, traziam apenas informações conceituais acerca do objeto contratual, sem 

detalhamento técnico. Estes documentos são peças remanescentes do certame licitatório
[1R1]

 

iniciado em abril de 2014 e revogado em novembro de 2015
[2R7]

9, os quais a Subprefeitura 

Freguesia/Brasilândia reutilizou para especificar o objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015. 

 

Vale observar o lapso temporal transcorrido, de mais de dois anos, entre a instrução dos 

documentos de projeto nos autos e a efetiva contratação da empresa CLM, fator que pode ter 

tornado o projeto original obsoleto em relação aos serviços executados entre julho e dezembro de 

                                            
[2R1] Art. 6º, inc. IX, Lei Federal n° 8.666/1993. 

[2R2] 

 

Orientação Técnica IBR 001/2006, Item 5, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), 2006. 
 

[2R3] Orçamento - Ata de R.P. (versão inicial), Processo n° 2014-0.102.570, fls. 535-536. 

[2R4] 

 

Orçamento - Ata de R.P. (versão revisada em 2015), Processo n° 2014-0.102.570, fls. 810-814. 
 

[2R5] Desenho de referência EP-002 (rev. 1), janeiro de 2014, Processo n° 2014-0.102.570, fl. 25. 

[2R6] 

 

Desenho de referência EP-003 (rev. 1), janeiro de 2014, Processo n° 2014-0.102.570, fl. 26. 
 

[2R7] Despacho de Revogação, fl. 535, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

20 

 

2015. Tal observação tem base no fato de que os quantitativos do orçamento original divergiram 

substancialmente em relação àqueles efetivamente executados, conforme demonstrado por esta 

Equipe de Auditoria em outras constatações deste Relatório. Este distanciamento, entre a data em 

que projetos de engenharia são concebidos e a data de início das obras, é por vezes reconhecido 

pelos Tribunais de Contas como uma potencial fonte de desvios: 
[...] Esse lapso de tempo por si só seria suficiente para justificar alterações na formatação 

do projeto, visto que uma obra sempre sofre interferências do meio externo, exigindo 

modificações para adequá-las à realidade social da época [...]. (Processo TC-

022.689/2006-5, Ata n° 12/2010 – Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, Tribunal de 

Contas da União, 2010, Brasília). 

 
A falta de detalhamento do projeto básico, com um nível de precisão adequado que comprovasse a 

necessidade real dos quantitativos apresentados, desrespeita a exigência legal
[2R8,2R9,2R10]

10para a 

contratação de serviços e obras de engenharia. Segundo esta exigência, o orçamento detalhado 

deve ser fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, 

possibilitando a definição dos métodos e do prazo estimado de execução: 
[...] A realização de licitação com base em projeto básico deficiente, impreciso e que não 

contempla todos os elementos necessários e suficientes para bem caracterizar e orçar a 

totalidade da obra constitui falha grave [...]. (Acórdão nº 302/2016 – Plenário, Rel. Min. 

Marcos Bemquerer, Tribunal de Contas da União). 
 

[...] 26. O que se pretende em tais circunstâncias é que [...] se faça constar “o orçamento 

do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados, contendo especificações técnicas dos serviços de obras civis e 

dos equipamentos eletromecânicos” [...]. 27. Esta é intelecção do que se tem por 

“elementos de projeto básico” [...] (Acórdão nº 1954/2008 – Plenário, Rel. Min. Benjamin 

Zymler Tribunal de Contas da União). 

 

Após o exame documental dos autos, verificou-se que também não constam documentos de 

engenharia executiva para as obras que foram realizadas na área pública municipal. Entre as 

obras que demandavam a elaboração de projeto executivo, estavam: fundações diretas; sistema de 

drenagem subsuperficial; pavimentações em concreto armado; terraplenagem; e escavações de 

valas. Logo, não há evidência de que houve fase de elaboração do projeto executivo para o 

contrato em tela, contrariando o disposto no art. 7º, inc. II, da Lei Federal n° 8.666/1993: 
Art. 7º [...] a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 

neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 
 

§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, 

pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do 

projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução 

das obras e serviços [...]. (Lei Federal n° 8.666/1993, grifo nosso). 

 

                                            
[2R8] Art. 6º, inc. IX, alínea “f”, Lei Federal nº 8.666/1993. 

[2R9] Acórdão nº 302/2016 – Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer, Tribunal de Contas da União, Brasília. 

[2R10] Acórdão nº 1945/2008 – Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, Tribunal de Contas da União, Brasília 
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Ainda, conforme o art. 6º, inc. X, do mesmo diploma legal: 
[...] Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT [...].(Lei Federal n° 8.666/1993, grifo nosso). 

 
O fato das obras do Contrato n° 05/SPFB/2015 terem sido conduzidas sem projeto executivo 

aumentou a probabilidade de que ocorressem alterações não previstas nas quantidades 

inicialmente definidas na planilha orçamentária, consequência que pode ser constatada pela 

sensível alteração ocorrida na composição final dos custos do referido contrato. Por esta razão, o 

projeto executivo representa uma garantia essencial para que as obras sejam entregues conforme 

previsto e planejado, atingindo a finalidade do ajuste firmado entre a Administração e contratada. 

 

Por fim, insta ressaltar que a falta de projetos de engenharia constitui óbice ao controle e 

fiscalização da atuação administrativa do Poder Público. Em particular, a atividade de auditoria 

pública, realizada por esta Equipe de Auditoria, ficou parcialmente prejudicada devido à falta de 

informações técnicas sobre as obras executadas (ou que deveriam ter sido executadas). 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 002, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI n° 

030559227 nas fls. 2/3. Em sua manifestação, a Unidade Auditada discorda das razões 

apresentadas por esta Equipe de Auditoria e argumenta no sentido de que o processo 

administrativo foi devidamente instruído com toda a documentação técnica necessária, tanto para 

fundamentar a contratação da empresa CLM quanto para garantir a execução das obras objeto do 

contrato. Por este motivo, a SUB-FB julgou “prejudicado qualquer Plano de Providências ou 

Prazo de Implementação” para a presente constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 002: 
[...] O primeiro desenho apresentado poderia ser classificado como um ante projeto, 

apresentando as primeiras ideias sobre as intervenções a serem implantadas na área de 

22.300 m2. Depois o mesmo foi  aprimorado em outro projeto denominado como projeto 

básico o qual subsidiou a TP e a utilização da ATA/RP aprovada tecnicamente por 

SIURB. O projeto básico é o desenho EP 003-REV 01 que consta tanto da página 26 

como da 38 do processo 2014-0.102.570-2. Os espaços previstos neste último foram 

amplamente discutidos com a comunidade local e o conselho participativo conforme 

determinado pelo Governo Haddad em obras denominadas como sendo Obras de 

Impacto. Porém o local da obra é dominado por facções do crime organizado e já no 

início da obra a equipe de fiscalização e os trabalhadores da obra ficaram refém deste 

grupo. Muitas exigências foram feitas que tiveram que ser obedecidas para ser possível a 

continuidade da obra. O projeto e a dimensão dos espaços sofreram modificações neste 

cenário e o orçamento teve que ser adaptado sem prejuízo do objeto inicial ou alteração 

do valor total da obra. ANEXO 3 
 

O projeto básico original foi seguido na sua integralidade havendo ajustes conforme 

interferência da comunidade local, porém o preço final não sofreu alteração e TODOS os 

equipamentos propostos no projeto básico foram executados. No projeto básico EP 003-

REV 01 já constava a Academia a céu aberto (Academia de ginástica); Área de descanso; 
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Campo de futebol semi-oficial; Pista de skate; Playground; Passeio em concreto; 

ciclofaixa; Piso drenante; Ladrilhos Hidráulicos. 
 

Uma obra é algo dinâmico cada dia aparecem interferências, problemas, dificuldades não 

previstas, e cabe ao gestor e à empresa executora em conjunto buscar a solução “in loco” 

dentro do orçamento previsto. Conforme prevê o § 1º do art 65 da Lei 8.666/93: 

§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) para os acréscimos. 
 

§2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

parágrafo anterior, salvo:  
 

II As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  

A Lei Federal permite acréscimos e supressões até 25% do valor total do contrato sendo 

obras novas e 50% em sendo obras de reforma. Como a obra em questão é de manutenção 

preventiva com reparos e adaptações de equipamentos urbanos existentes, trata-se sem 

dúvida de obra de reforma. E permite acréscimos e supressões resultantes de acordo 

celebrado entre as partes, conforme estabelecido no item 12.1 do contrato firmado entre a 

SUB-FB e a empresa detentora da ATA/RP. A planilha de replanilhamento apresentada 

no processo 2014-0.102.570-2 demonstra que não houve alteração do valor total do 

orçamento, ou seja, não foram causados prejuízos ao erário. Houveram ajustes nos itens 

unitários para atender às demandas dos moradores. A carta justificativa da obra, 

elaborada nas primeiras folhas do processo, já demonstrava o intuito de reformar a área 

pública e os equipamentos públicos ali existentes, totalmente deteriorados. ANEXO 4 

ANEXO 5 
 

O orçamento original utilizado no processo de adesão à ATA/RP conforme determinado 

no item 3.2 foi elaborado pela empresa detentora da ATA demonstrando as diferenças nos 

preços unitários e no BDI entre a Tabela de EDIF em vigor e a Tabela utilizada pelas 

empresas detentoras de ATA/RP. Este orçamento foi elaborado em concordância com o 

Memorial Descritivo e o projeto básico apresentado pela SUB-FB. ANEXO 4A ANEXO 

5 A 
 

Os auditores não visitaram a praça durante este processo de auditoria devido ao medo que 

se espalha pela região. E com toda razão, a praça tem seu nome não oficializado de Praça 

dos 7 Jovens pois anos atrás naquele espaço em confronto com a polícia foram mortos em 

uma chacina 7 jovens da comunidade local. Em outra ocasião também recebeu o nome de 

Praça da Paz devido aos altos índices de criminalidade na região e a empresa Sulamérica 

com o intuito de melhorar esses índices propôs ações sociais a serem implementadas no 

local. Durante a fiscalização e acompanhamento da obra houveram ameaças aos 

trabalhadores e à equipe de fiscalização e roubo de equipamentos da empresa construtora.  

ANEXO 5B  
 

Quanto ao projeto executivo não se fez necessário uma vez que nem o campo de futebol 

de grama sintética e nem mesmo a quadra de basquete construídos exigiram projetos 

estruturais ou executivos. As boas normas de engenharia não exigem para estes 

equipamentos, não tendo sido construída nenhuma edificação de grande porte na obra.  
 

Como uma observação à parte o CONTRATO 09/SUB-FB/2019 mencionado no 

preâmbulo desta Auditoria foi concretizado para revitalizar o campo de futebol de grama 

sintética, refazendo a drenagem e trocando a grama, e refazer o playground totalmente 

detonado e uma boa parte da pista de caminhada e ciclovia com os pisos quebrados. O 

orçamento contemplou parte dos mesmos serviços desta obra aqui auditada no valor de 
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R$ 329.886,36. Ou seja, para reformar só uma pequena parte do que foi feito nesta obra 

em tela, o orçamento deste novo contrato consumiu 28% do orçamento aqui analisado. 

Inclusive a necessidade desta obra foi devido à vandalismos por parte da população 

usuária da praça, a grama sintética exige que seja usado tênis próprio para seu uso e o 

playground construído originalmente estava com todos os brinquedos quebrados além da 

total e absoluta falta de conservação do espaço público. Esta nova obra não foi executada 

de maneira nenhuma para reparar a obra anteriormente executada mas sim devido a 

deterioração da área pública. ANEXO 6  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em sua manifestação, a Unidade Auditada afirma que: 
[...] O primeiro desenho apresentado poderia ser classificado como um ante projeto, 

apresentando  as  primeiras  ideias  sobre  as  intervenções  a  serem  implantadas  [...]. 

 

O desenho de referência EP-002
[2R5]

, ao qual a SUB-FB se refere acima, é uma prancha de 

arquitetura que, conforme já apontado por esta Equipe de Auditoria em sua inicial, não contém 

detalhamento técnico suficiente para ser considerado um documento de projeto básico. Esta 

prancha é baseada nas condições estabelecidas pelo programa de necessidades (conforme 

memorial descritivo
[6R2]

) e no orçamento que estariam disponíveis para execução das 

obras/serviços (conforme planilha orçamentária 11

[2R11]
), ambos elaborados durante o processo 

licitatório anterior (i.e., tomada de preço), antes da adesão à ARP nº 009/SIURB/14. Por si só, 

considerada isoladamente, a referida prancha se trata de um projeto conceitual, típico de uma 

etapa de estudo preliminar, que antecede a etapa de projeto básico, na qual a Administração define 

a alternativa construtiva para o objeto a ser contratado. O desenho arquitetônico, citado acima, 

caracterizou a obra sob a forma de layout (somente planta de locação) com base no partido 

arquitetônico adotado, apresentando a divisão dos espaços para edificação e suas respectivas áreas 

estimadas, de modo a proporcionar uma visualização geral da concepção arquitetônica pretendida 

e uma mensuração da área total estimada para as construções a serem realizadas. Documentos que 

integrem estudos preliminares também precisam, em regra, apresentar algum prospecto relativo a 

demolições que serão executadas. Contudo, a prancha arquitetônica, acima referida, não contém 

este tipo de informação. Em que pese evidenciada limitação das informações disponibilizadas, o 

desenho de referência EP-002 não fornece uma síntese da planificação das obras e serviços. 

 

                                            
[2R11] Planilha de Orçamento – licitação por meio tomada de preços (revogada), Processo n° 2014-0.102.570, fls. 11/14. 
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Portanto, a peça documental supracitada, remanescente do certame licitatório que foi revogado em 

novembro de 2015
[2R7]

, não pode ser classificada como um anteprojeto, ao contrário do que é 

afirmado pela Unidade Auditada. Ademais, não se devem confundir as terminologias “anteprojeto 

de arquitetura” e “anteprojeto de engenharia”. Um anteprojeto de engenharia, o qual deve fornecer 

os elementos mínimos necessários para estimativa dos custos das obras de engenharia, pode ser 

definido12

[2R12]
 como o: 

[...] conjunto de documentos técnicos (desenhos e textos) que possibilitam a 

caracterização da obra ou serviço planejado, que representam a opção aprovada no estudo 

de viabilidade e que permitem a estimativa dos custos e prazos de execução dos seus 

serviços [...]. 

 

Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) conceitua13

[2R13]
 o 

anteprojeto de engenharia como uma: 
[..] representação técnica da opção aprovada em estudos anteriores, para subsidiar a 

elaboração do Projeto Básico, apresentado em desenhos, em número, escala e detalhes 

suficientes para a compreensão da obra planejada, contemplando especificações técnicas, 

memorial descritivo e orçamento estimativo [...]. 

 

A partir dos apontamentos feitos acima, verifica-se que o desenho de referência EP-002 não é, por 

si só, suficiente para preencher lacuna técnica que originou a deficiência de projeto discutida por 

esta Equipe de Auditoria. Essa lacuna também se evidencia ao comparar a relação de elementos 

técnicos mínimos 14

[2R12,2R13,2R14]
, que precisariam constar de um projeto de engenharia, e o conteúdo 

da documentação que foi efetivamente encartada nos autos do processo n° 2014-0.102.570. 

 

Em sua manifestação, a SUB-FB também alega que o desenho n° EP-002, mencionado acima: 
[...] foi aprimorado em outro projeto denominado como projeto básico o qual subsidiou a 

TP e a utilização da ATA/RP aprovada tecnicamente por SIURB [...]. 

 

Esse “projeto aprimorado”, ao qual a Unidade Auditada se refere acima, é o desenho de referência 

EP-003
[2R6]

, cuja cópia foi anexada aos autos do processo de auditoria (doc. SEI n° 030549758) 

como peça complementar a sua manifestação (ver Figura 1).  

                                            
[2R12] Orientação Técnica OT-002/2014-IBRAENG, Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia (IBRAENG), 2014. 
 

[2R13] Orientação Técnica OT-IBR 006/2016, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), 2012. 
 

[2R14] Orientação Técnica OT-IBR 001/2006, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), 2006. 
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Figura 1 – Detalhe da legenda/carimbo do desenho n° EP-003 (fonte: ref. 2R6). 

 

Considerando os mesmos apontamentos que foram discutidos para o caso da documentação que 

seria compatível com um nível de detalhamento de anteprojeto, o desenho n° EP-003, de forma 

isolada, não pode ser considerado um projeto básico, ao contrário do que é afirmado pela 

Unidade Auditada. O referido desenho se trata de outra planta de localização, na qual se 

apresentou uma visão ampla e geral, porém bem simplificada, das obras pretendidas e de seus 

arredores. O desenho não incluiu informações sobre as soluções construtivas que seriam adotadas, 

vistas auxiliares, cortes, ou elevações. A quantidade de cotas, tanto dimensionais quanto de 

localização/referência, é esparsa; e não existem cotas altimétricas. Ademais, ressalta-se que o 

desenho n° EP-003 representava a concepção inicial considerada no início de 2014 (ver o campo 

“DATA” na Figura 1), elaborada cerca de 16 meses antes do início das obras do Contrato  

n° 05/SPFB/2015, ainda durante o processo licitatório que antecedeu a adesão à ata de preços da 

SIURB. Trata-se de documento desatualizado com relação ao objeto que foi efetivamente 

executado e entregue pela contratada, conforme informações já apresentadas por esta Equipe de 

Auditoria em seu relatório. 

 

Por fim, sobre a necessidade de projeto executivo, a SUB-FB afirma que: 
[...] projeto executivo não se fez necessário uma vez que nem o campo de futebol de 

grama sintética e nem mesmo a quadra de basquete construídos exigiram projetos 

estruturais ou executivos. As boas normas de engenharia não exigem para estes 

equipamentos, não tendo sido construída nenhuma edificação de grande porte [...]. 

 

Essa justificativa não se sustenta em vista dos argumentos apresentados por esta Equipe de 

Auditoria sobre a necessidade de existir projeto para obras de engenharia, a depender da 

heterogeneidade e complexidade dessas obras; e não apenas de seu custo total. Por exemplo, 

determinados componentes construtivos da quadra poliesportiva, tais como as muretas com 

alambrado chumbado, incluindo as suas fundações subjacentes, necessitam de memorial de 

cálculo e desenhos técnicos que demonstrem sua adequação estrutural e indiquem os requisitos a 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

26 

 

serem atendidos na etapa de execução (e.g., dimensões do pano máximo sem dilatação). A 

depender da solução construtiva ou método executivo que teria sido de fato adotado para a obra, 

os blocos da primeira fiada da mureta poderiam ter consistido em fiada de fundação (ver Figura 2) 

e, neste caso, precisariam satisfazer determinado desempeno estrutural, complementando a função 

dos elementos instalados sobre fundação direta (e.g., canaletas armadas
[2R15]

15 ou viga baldrame 

executada com fôrmas de madeira). Esse tipo de detalhe construtivo, para ser evidenciado e 

justificado, necessitaria de documentos de projeto e, por esta razão, os respectivos serviços 

realizados pela contratada não poderiam ser objetivamente definidos mediante especificações 

usuais de mercado ou, conforme aludido de forma genérica pela SUB-FB, com base em mero 

conhecimento tácito das “boas normas de engenharia”.  

 

 

Figura 2 – Exemplo de solução construtiva para mureta, ilustrando informações que deveriam constar da 

documentação técnica de projeto (fonte: CGM). 

 

Considerando o exposto acima, reitera-se a CONSTATAÇÃO 002 no sentido de que o “projeto de 

engenharia”, que foi instruído nos processos de contratação e pagamento, é precário e deficiente, 

pois forneceu informações desatualizadas e não contemplou os parâmetros técnicos necessários 

para caracterizar e orçar o objeto contratado. Ademais, esse objeto não coincidiu com o escopo 

inicialmente previsto no programa de necessidades
[6R2,6R4,6R5,3R5]

 e nem com o objeto efetivamente 

executado. Esta Equipe de Auditoria também não encontrou, nos autos examinados, 

documentação técnica referente às informações executivas das obras, o que, além de constituir 

óbice ao controle e fiscalização da atuação administrativa do Poder Público, aumentou 

demasiadamente o risco de ocorrerem desvios na qualidade e nos quantitativos das obras 

entregues. 

 

                                            
[2R15] Alvenaria estrutural totalmente armada construída com blocos vazados de concreto, conforme norma ABNT NBR 16868-1:2016. 
 

2  N1  Ø  10 
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CONSTATAÇÃO 003  Inclusão, exclusão e modificação de itens de serviço, durante a fase 

de execução, que não foram precedidas de procedimento administrativo que contivesse 

justificativas para as alterações. Replanilhamentos sem formalização de aditivo contratual. 

 
Independentemente da necessidade de formalização de termo aditivo, alterações na planilha 

orçamentária precisam ser justificadas tecnicamente pela fiscalização do contrato por meio de 

procedimento administrativo
[3R1]

16. Seja para justificar alterações nos quantitativos de insumos 

existentes, seja para substituir determinados materiais e/ou serviços por outros, quando a 

substituição for necessária por motivos técnicos: 
[...] alterações do objeto contratado devem ser precedidas de procedimento administrativo 

no qual fique registrada a justificativa das alterações tidas por necessárias [...], bem como 

restar caracterizada a natureza superveniente [..] dos fatos ensejadores das alterações. 

Ademais, a justificativa técnica para o aditamento contratual deve ainda contemplar a 

análise dos quantitativos e dos valores dos serviços aditados [...]. (Acórdão nº 3053/2016 

– Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler Tribunal de Contas da União). 

 

Importante destacar que, nos casos onde o procedimento realizado pelo fiscal seja utilizado para 

motivação de ato posterior que autorize um aditamento contratual, também precisaria ficar 

demonstrado, no mesmo procedimento, que as consequências de uma eventual rescisão contratual, 

em lugar de se realizarem alterações na planilha do contrato vigente, importariam em sacrifício 

insuportável ao interesse público
[3R2]

17. 

 

Nos autos examinados, não foram encontrados registros que contivessem justificativas para as 

sucessivas alterações realizadas na planilha do Contrato n° 05/SPFB/2015. Portanto, ao não haver 

justificativa técnica por parte dos servidores responsáveis pela fiscalização e pelo 

acompanhamento contratual, infringiram-se os art. 65 e 67 da Lei Federal n° 8.666/1993
[3R3,3R4]:

18 
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração [...] 

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

relacionadas com a execução do contrato [...]. 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

[...] 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei [...]. (Lei 

Federal n° 8.666/1993, grifo nosso). 

 

 

                                              
[3R1] Acórdão  3053/2016 – Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, Tribunal de Contas da União, Brasília.. 
 

[3R2] Acórdão 1826/2016 – Plenário, Rel. Min. Ministro-Substituto Augusto Sherman,  Tribunal de Contas da União, Brasília. 
 

[3R3] Art. 67, § 1º, Lei Federal n° 8.666/1993. 

[3R4] Art. 65, inc. I, alíneas “a” e “b”, Lei Federal n° 8.666/1993 
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O conjunto de incompatibilidades, entre a obra efetivamente executada e as informações do 

Memorial Descritivo
[3R5]

19, representa evidência adicional sobre terem ocorrido alterações na 

planilha de contrato ao longo da execução das obras, sem a devida juntada de documentação 

revisada que refletisse as modificações. Dentre as incompatibilidades, citam-se: 

 A transformação do antigo campo de futebol de terra batida, em campo de grama artificial 

(não prevista); 
 

 A construção de novas áreas de ciclovia (não previstas), em vez de apenas serviços de 

manutenção/readequação de trechos existentes; 
 

 Não ter sido feito o plantio de placas de gramas (o que estava previsto), como parte do 

escopo de manutenção; 
 

 A realização de serviços relacionados à iluminação pública da área municipal (não 

previstos); 
 

 A construção de uma academia para terceira idade ao ar livre (não prevista); 
 

 Demolição da antiga quadra poliesportiva e construção de uma nova quadra em local 

distinto do original (não previsto), em vez de terem sido apenas refeitos o piso e alambrado 

da quadra anteriormente existente. 

 

Replanilhamentos de contrato deverão ser acompanhados por etapa formal de aditamento (i.e., 

termo aditivo) quando, dentre outros casos, implicarem em: 

I. Alterações quantitativas do objeto contratual. Neste caso, os itens de serviço, cujas 

quantidades sejam eventualmente aumentadas ou reduzidas, já deverão estar previstos no 

orçamento base e a eles atribuída uma quantidade inicial determinada; 
 

II. Alterações qualitativas que modifiquem a natureza do objeto contratual, tal como, por 

exemplo, a inclusão de novos serviços que não estavam previstos na planilha de preços. 

 

Em ambos casos acima, o gestor público precisará comprovar a vantajosidade do eventual aditivo, 

vedada a descaracterização do objeto contratual
[3R6,3R7,3R8]

20 ou alterações que resultem em prática 

obviamente ineficiente e antieconômica. Embora a mutabilidade seja uma característica própria do 

instituto do contrato administrativo, a decisão da Administração sobre realizar ou não uma 

alteração contratual não é arbitrária, pois é ato administrativo
[3R9]:

21 
[...] essa faculdade não é livre, não pode ser exercitada imotivadamente, mas, ao 

contrário, depende da ocorrência comprovada de determinados pressupostos [...]. 

(Dallari, A. A., “Limites à Alterabilidade do Contrato de Obra Pública”. Revista de 

Direito Administrativo, pp. 467, Rio de Janeiro, 1995) (grifo nosso). 

 

                                              
[3R5] Memorial Descritivo, fls. 555-556, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[3R6] SÚMULA TCU 261, Acórdão 1536/2010 – Plenário, Rel. Min. José Mucio Monteiro, Tribunal de Contas da União, Brasília. 

[3R7] Acórdão 100/2011 – Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, Tribunal de Contas da União, Brasília. 

[3R8] Acórdão 1446/2018 –  Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas , Tribunal de Contas da União, Brasília. 
 

[3R9] Dallari, A. A., “Limites à Alterabilidade do Contrato de Obra Pública", pp. 467,Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 1995. 
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Após examinar os autos dos processos relacionados ao Contrato n° 05/SPFB/2015, esta Equipe de 

Auditoria não encontrou instrumento contratual, lavrado entre a Administração e a contratada, que 

refletisse as alterações quantitativas ou qualitativas, em itens de serviço, realizadas durante a 

execução das obras. As constatações deste relatório, corroboradas na análise das memórias de 

cálculo e das planilhas de medição, revelam que foram realizadas alterações que demandavam a 

formalização de aditivo contratual. Por este motivo, teria havido infringência ao parágrafo único 

do art. 60 da Lei Federal n° 8.666/1993 e afronta ao princípio constitucional da legalidade, neste 

último caso devido à execução de serviço sem cobertura contratual (art. 66 da Lei Federal  

n° 8.666/1993). 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 003, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI n° 

030559227 nas fls. 4/5. Em sua manifestação, a SUB-FB argumenta que “aditamentos de 

alteração de serviços“ não constituem “prática corriqueira” da Administração para contratos cujo 

objeto seja obras de engenharia e que, neste caso, haveria apenas “normas estabelecidas” para 

celebração de “aditamento de valor ou de prazo”. A SUB-FB não informou Plano de Providências 

ou Prazo de Implementação pertinentes à constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 003: 
[... ] Ainda que não tenha sido elaborada justificativa oficial sobre as modificações, a obra 

foi acompanhada quase que diariamente pela fiscalização junto à empresa executora. Em 

nenhum momento houveram divergências entre as partes, pelo contrário, imperou o 

cordial relacionamento e o bom desempenho durante a execução da obra. A 

Administração tem por normas estabelecidas em obras executar Aditamento de Valor ou 

de Prazo, não sendo prática corriqueira Aditamentos de alteração de Serviços. Conforme 

o § 1º do art 65 mencionado acima, o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas 

condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras conforme 

estabelecidos em contrato. E foi exatamente isso que ocorreu.  
 

Os art. 65 e 67 da Lei Federal n° 8.666/1993 exigem acompanhamento e fiscalização de 

um representante da Administração, o que foi feito durante toda a obra pela Supervisora 

de Projetos e Obras da Subprefeitura de Freguesia/Brasilândia. As ocorrências 

relacionadas a modificações ocorridas na obra foram solucionadas no momento em que 

aconteciam durante a execução da obra, não havendo em nenhum momento divergência 

por parte dos executores. Não houve até o final da obra por conta destas modificações, 

prejuízos ao erário público ou modificações no objeto inicial da obra. Mesmo não tendo 

sido feitos anotações em registros próprios. O Livro de Ordem foi elaborado conforme 

solicitado pelo CREA e nele constaram todas os acordos pacíficos feitos na obra. Não 

houve alteração do valor total da obra portanto não houve necessidade de Aditamento de 

Valor. Não houve em momento algum paralisação da obra por conta dos ajustes feitos nos 

serviços e assim desta maneira a obra seguiu sendo executada normalmente com 

melhorias na sua execução. 

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

representante da Administração [...] § 1° O representante da Administração 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato [...]. Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: [...] a) quando houver modificação 
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do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei [...]. (Lei Federal n° 8.666/1993, grifo nosso). 
 

Quanto às modificações na planilha mencionadas esclarecemos: 

 A execução do campo de futebol em grama sintética foi uma das exigências 

feitas pelos frequentadores do campo, cansados de jogar no chão de terra batida 

pois não foi feita regularmente manutenção da grama natural, a mesma se 

deteriorou sem manutenção constante.  

 Não existia pista própria para uso com segurança de bicicletas e esta foi uma 

exigência da população que esta fosse independente da pista de caminhada. 

Práticas esportivas que foram previstas no projeto básico.  

 A grama natural foi reposta a posteriori pelas equipes de manutenção de áreas 

verdes da SUB-FB assim como um novo paisagismo com novas espécies 

floridas e plantio de árvores.  

 A iluminação não foi executada na praça, foi deixada a infraestrutura básica com 

eletrodutos para possibilitar a ILUME instalar os postes de iluminação pública 

na praça, haja visto pela sua competência.  

 A troca dos aparelhos de ginástica para a Terceira Idade em piso concretado foi 

previsto no projeto básico devido ao mau estado de conservação dos antigos e 

precários aparelhos existentes. 

 Não existia quadra poliesportiva com alambrado somente um espaço fora das 

dimensões oficiais com piso cimentado que estava deteriorado e apenas com 

uma cesta de basquete quebrada onde se praticava esse esporte. A população 

exigiu uma quadra somente para basquete na dimensão oficial para prática deste 

esporte e com colocação de alambrado. 
 

Todos os equipamentos instalados como campo de futebol, quadra de basquete, 

playground e Academia de Terceira Idade e pista de caminhada, foram previstos no 

projeto básico e somente foram adequados durante a obra. Não foi introduzido nenhum 

equipamento não previsto anteriormente. ANEXO 3 ANEXO 7 
 

Plano de Providências ou Prazo de Implementação: será solicitado à empresa CLM o 

Livro de Ordem e encaminhado quando for necessário [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM o Livro de Ordem [...]” 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A Unidade Auditada informou que o Livro de Ordem será “[...] encaminhado quando for 

necessário. [...]”. 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em vista das evidências e do arcabouço legal/jurisprudencial já apresentados por esta Equipe de 

Auditoria em seu relatório, a manifestação da Unidade Auditada não reúne fundamentos jurídico-

administrativos para afastar a irregularidade constatada. Ao contrário do que alega a SUB-FB, os 

acréscimos e supressões de serviços realizados na planilha orçamentária precisariam ter sido 

justificados pela fiscalização do contrato, através da indicação clara dos fatos e fundamentos 

técnicos considerados como razão para decidir sobre alterar a natureza ou dimensão do objeto 

contratual, mesmo que a determinada alteração não resultasse em aumento do preço global do 

contrato. Havia, portanto, a necessidade de juntada aos autos de informações instrutórias e de 

parecer, nos termos do art. 57 do Decreto Municipal n° 51.714/2010, e, uma vez juntados aos 

autos administrativos, esses pronunciamentos constituiriam fundamentação para despacho 

decisório atinente à celebração de um novo termo de aditamento. 

 

Como evidência adicional, sobre terem sido realizados replanilhamento sem a devida 

formalização, cita-se o caso do item de serviço 17-01-27 (“alambrado em tubo galvanizado e tela 

galvanizada H=2,00 m”), o qual não estava previsto inicialmente no orçamento-base
[2R4]

 do 

contrato e que foi acrescentado durante a Medição n° 4
[4R4]

. Porém, conforme norma infralegal do 

município
[3R10]

22: 
Art. 48. Serão fixados através de aditamento os preços unitários de obras e serviços necessários à 

conclusão do objeto contratual, sempre que esses não tenham sido previstos no ajuste inicial [...] 

(Decreto Municipal n° 44.279/2003, grifo nosso). 

 

Esse tipo de alteração irregular na planilha contratual de preços, sem formalização e justificativa, 

também ofende outros mandamentos legais que foram elencados pela Equipe de Auditoria, em 

especial o art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993 que condiciona a conduta administrativa no caso 

de uma adequação técnica do objeto contratual, exigindo, neste caso, que haja a comprovação dos 

pressupostos que justifiquem as alterações pretendidas pela Administração Pública. 

 

Sobre a anotação em prontuários administrativos, a SUB-FB afirma que: 
[...] Mesmo não tendo sido feitos anotações em registros próprios.  O Livro de Ordem foi 

elaborado conforme solicitado pelo CREA e nele constaram todas os acordos pacíficos 

feitos na obra [...] 

 

Primeiramente, o efeito probante do Livro de Ordem precisa ser relativizado, ao considerar: que a 

gestão e a guarda deste documento estão sob a responsabilidade da contratada; e o teor do disposto 

no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993: 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração [...]  

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

relacionadas com a execução do contrato [...]  (Lei Federal n° 8.666/1993, grifo nosso). 

 

O registro em Livro de Ordem, de decisão ou fato relacionado ao andamento das obras/serviços, 

não desobriga a Administração de formalizar, por meio de procedimento administrativo próprio, 

                                              
[3R10] Art. 48, Decreto Municipal n° 44.279/2003. 
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as situações que possam demandar aditamento contratual; ou seja, quando a decisão ou fato a ser 

registrado possa conduzir a benefícios ou prejuízos (em termos técnicos, econômicos ou de prazo) 

para qualquer das partes. Ademais, a Unidade Auditada também não disponibilizou, nos autos do 

presente processo de auditoria, cópia do Livro de Ordem para consulta da Equipe de Auditoria 

(não atendendo à solicitação feita por esta Equipe de Auditoria em seu Relatório Preliminar). 

Logo, não é possível corroborar a alegação da SUB-FB de que as alterações do objeto contratado 

foram devidamente registradas nesse documento, ao longo da execução das obras. 

 

Com relação às evidências apontadas pela Equipe de Auditoria, relativas às alterações de escopo 

não previstas no ajuste inicial, a SUB-FB alega: 
[...] Todos os equipamentos instalados como campo de futebol, quadra de basquete, 

playground e Academia de Terceira Idade e pista de caminhada, foram previstos no 

projeto básico e somente foram adequados durante a obra. Não foi introduzido nenhum 

equipamento não previsto anteriormente [...]. 

 

Sobre essas mesmas evidências, também vale destacar a seguinte alegação da SUB-FB incluída na 

fl. 2 de sua manifestação (doc. SEI n° 030559227): 
[...] No projeto básico EP 003-REV 01 já constava a Academia a céu aberto (Academia 

de ginástica); Área de descanso; Campo de futebol semi-oficial; Pista de skate; 

Playground; Passeio em concreto; ciclofaixa; Piso drenante; Ladrilhos Hidráulicos [...]. 

 

As incompatibilidades, tais como apontadas por esta Equipe de Auditoria, têm como referência o 

Memorial Descritivo
[3R5]

 que foi utilizado para fundamentar o procedimento de contratação da 

construtora CLM. Em especial, este memorial serviu de fundamento para as seguintes peças: 

autorização de adesão
[3R11]

23 à ARP nº 009/SIURB/14; parecer elaborado pela Assessoria Jurídica 

da SUB-FB
[3R12]

 sobre a contratação em comento 24; e despacho
[3R13]

25

 
do Subprefeito que autorizou a 

celebração do Contrato n° 05/SPFB/2015 com a detentora da ata. Conforme já discutido no 

relatório de auditoria, o memorial não listou determinados serviços e obras, tais como: (i) 

construção de novo campo de futebol com grama artificial; (ii) construção  de  novas  áreas  de  

ciclovia; (iii) disponibilização de novos pontos de iluminação  pública; e (iv) a construção de nova 

“academia para terceira idade”.  

 

Especificamente com relação à academia, citada acima como um dos exemplos de 

incompatibilidade, a SUB-FB está correta ao afirmar que os equipamentos de ginástica foram 

representados no desenho n° EP-003, porém os mesmos não estão contemplados no memorial
[3R5]

 

que embasou a contratação. Vale ressaltar, também, que parte dos equipamentos incluídos na 

nessa prancha de arquitetura não estão relacionados na planilha orçamentária
[2R3]

 e vice-versa (ver 

Tabela 1). Portanto, quando se comparam as características do objeto orçado e executado, somam-

se evidências para demonstrar que foram realizadas alterações no escopo de fornecimento, sem 

que fosse observado o formalismo exigido por lei. 

 

                                              
[3R11] Autorização para uso da Ata de RP nº 009/SIURB/14, fls. 589/590, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[3R12] Parecer da SUB-FB/AJ, fls. 770/771, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[3R13] Despacho Autorizatório do Subprefeito da SUB-FB, fl. 772, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
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Tabela 1 – Comparação entre as previsões feitas para o fornecimento e instalação de equipamentos para “academia de 

terceira idade” (academia ao ar livre) e o que foi medido pela Administração. 
Código 

SIURB/EDIF 
Equipamento 

Desenho 

 n° EP-003
[2R6] Orçado

[2R3] 
Medido

[4R6]
 

17B375 Simulador de cavalgada triplo   X 

? Simulador de cavalgada duplo  X X 

17B379 Simulador de caminhada triplo   X 

17B376 Alongador com 3 alturas    

17B368 Rotação diagonal dupla    

17B380 Rotação vertical triplo    

17B336 Estação placa giratória X   

17B366 Surf duplo    

17B378 Remada sentada    

17B381 Esqui triplo   X 

17B335 Estação ergometria    

17B337 Estação senta e levanta X   

17B334 Estação barras paralelas X X  

17B374 Multi exercitador com 6 funções
 

X X  

17B377 Pressão de pernas triplo X X  

: equipamento contemplado. 

X: equipamento não contemplado. 

: equipamento que foi incluído em replanilhamento[2R4] contratual (informal e não datado), mas que acabou não sendo 

fornecido/instalado ao fim do contrato, com base em informações constantes da planilha de medição final[4R6]. 

 

Por fim, como motivação para as alterações realizadas na praça municipal, a SUB-FB alega (fl. 2 

do doc. SEI n° 030559227) que: 
[...] Muitas exigências foram feitas que tiveram que ser obedecidas para ser possível a 

continuidade da obra. O projeto e a dimensão dos espaços sofreram modificações neste 

cenário e o orçamento teve que ser adaptado [...]. Uma obra é algo dinâmico cada dia 

aparecem interferências, problemas, dificuldades não previstas, e cabe ao gestor e à 

empresa executora em conjunto buscar a solução “in loco” [...]. 

 

Em que pese ter sido benemerente a ação da Unidade Auditada em buscar atender o interesse 

social premente com relação ao uso do bem imóvel público; e mesmo considerando as incertezas 

inerentes aos aspectos técnicos de uma obra de engenharia, ainda assim a ação fiscalizatória deve 

assegurar o cumprimento da legislação de regência, orientada para uma atuação administrativa 

transparente. A transparência, neste caso, impõe-se não apenas como princípio norteador do 

interesse público, mas também porque a ação fiscalizatória é procedimento administrativo sujeito 

à auditoria interna
[3R14]

26. 

 

Do exposto acima, conclui-se que foram realizadas alterações qualitativas e quantitativas de itens 

de serviço que não foram identificadas e justificadas nos autos do processo administrativo, 

revelando irregularidade na ação fiscalizatória do contrato em epígrafe. Ademais, também não 

houve formalização dessas alterações por meio de aditivo contratual, indicando a execução de 

serviços e obras sem cobertura contratual. 

                                              
[3R14] Art. 2°, § 1°, do Decreto Municipal n° 41.534/2001; e art. 4°, § 2°, do Decreto Municipal n° 53.414/2012. 
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CONSTATAÇÃO 004  Desrespeito aos limites legais para supressões e acréscimos de 

serviços, em desconformidade com o art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 
A partir dos dados disponíveis nas planilhas de medição

[4R1-4R6]
27, verificou-se uma significativa 

divergência em comparação ao orçamento-base do Contrato n° 05/SPFB/2015, a qual resultou na 

extrapolação dos limites permitidos pela Lei Geral de Licitações para alterações 

quantitativas de itens de serviço. Neste caso, houve extrapolação do limite de 25% previsto no 

art. 65, § 1º, da Lei Federal n° 8.666/1993, para alterações admissíveis em contratos de obras 

públicas, dado que o objeto contratual executado não se tratou de reforma de edifício ou de 

equipamento urbano. 

 

Não existem elementos nos autos que evidenciem que as alterações quantitativas, isto é, 

acréscimos e/ou supressões nas quantidades de itens de serviço, foram causadas por eventos 

supervenientes e imprevistos
[4R7,3R8]

28. Os dados apurados na auditoria indicam as alterações teriam 

sido realizadas como resultado de erros orçamentários que poderiam ter sido detectados em etapa 

de pré-contratação. Estas alterações quantitativas, que alteraram a dimensão do objeto 

inicialmente contratado, ocorreram pelo aumento ou diminuição dos quantitativos de serviços 

fora dos limites legais
[4R8]

29. Ressalta-se que os novos itens, acrescentados na planilha contratual 

tiveram como referência a tabela de preços da ARP nº 009/SIURB/14. 

 

Através de alterações quantitativas, poder-se-ia modificar completamente o projeto original e, 

mesmo assim, respeitar o limite objetivo imposto em lei
[3R2]

: 
[...] Se fosse considerada apenas a alteração líquida, em última análise seria possível 

suprimir todas as obras, compras e serviços anteriormente contratados, e acrescentar 

novas obras, compras e serviços que importem em 125% do valor originariamente 

contratado, atualizado licitação [...].  
 

[...] se o contrato tem o valor de 100, o valor pago deverá estar entre 75 e 125. Tal 

resultado final, no entanto, não implica automaticamente a regularidade do processo. Não 

é permitido, por exemplo, que haja um acréscimo de 30 e uma redução de 30, mesmo 

considerando que o valor do contrato permanecerá inalterado (100) [...]. (Acórdão 

100/2011– Plenário, Tribunal de Contas da União, Brasília, grifo nosso). 

 

Por esta razão, o entendimento jurisprudencial acima, sobre os limites legais objetivamente 

delimitados na Lei Federal n° 8.666/1993, estabelece que as alterações quantitativas não poderão 

exceder 25% do valor global do contrato (i.e.,  125% de valor financeiramente atualizado), 

vedada a compensação entre acréscimos e supressões. Isto é, não poderá ser considerado o 

resultado líquido das alterações, para o fim de apurar a majoração do valor contratual, quando não 

                                              
[4R1] Planilha da 1º Medição, referência em julho de 2015, Processo n° 2015-0.205.401-0, fls. 38-43. 

[4R2] Planilha da 2º Medição, referência em agosto de 2015, Processo n° 2015-0.251.612-4, fls. 91-96. 

[4R3] Planilha da 3º Medição, referência em setembro de 2015, Processo n° 2015-0.269.313-1, fls. 35-45. 

[4R4] Planilha da 4º Medição, referência em outubro de 2015, Processo n° 2015-0.302.620-1, fls. 24-30. 

[4R5] Planilha da 5º Medição, referência em novembro de 2015, Processo n° 2015-0.329.209-2, fls. 18-22. 

[4R6] Planilha da 6º Medição, referência em dezembro de 2015, Processo n° 2016-0.015.232-1, fls. 34-44. 
 

[4R7] Art. 65, inc. I, alínea "d", Lei Federal n° 8.666/1993. 
 

[4R8] Art. 65, § 1°, Lei Federal n° 8.666/1993. 
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presentes, no caso concreto, determinadas condições
[4R9]

30 que permitam a mutabilidade do 

contrato. As reduções ou acréscimos nos quantitativos devem ser considerados de forma isolada, 

calculados individualmente sobre o valor original do contrato e sem qualquer tipo de compensação 

entre quantitativos aumentados e reduzidos
[4R10]

31. 

 

Conforme dados compilados na Tabela 2 e Tabela 3, verifica-se que: 

 O valor adicional associado aos itens que foram acrescentados, pois não estavam 

inicialmente previstos no orçamento, foi de R$ 144.312,37; 
 

 O valor adicional associado aos itens que já existiam no orçamento inicial, mas cujas 

quantidades foram aumentadas de forma significativa, foi de, aproximadamente,  

R$ 240.591,13. 
 

Desta maneira, quando não se considera a correspondente compensação, devido às supressões nas 

quantidades de outros itens de serviço, teria havido o acréscimo de, aproximadamente,  

R$ 384.903,50 ao custo total da obra. O que representaria cerca de 32% do custo inicialmente 

previsto, infringindo o § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 
Tabela 2 ─ Serviços que foram acrescentados, mas não estavam inicialmente previstos no orçamento. 

(fonte: planilhas de medição
[4R1-6R4]

 e orçamento base revisado do contrato
[2R4]

) 

Item de Serviço Quantidade Preço Unitário Valor Executado 

CAMPO DE FUTEBOL 

02-02-01 63,00 m R$ 34,89 R$ 2.198,07 

17-01-27 91,00 m R$ 258,56 R$ 23.528,96 

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO 

18-10-56 1490,00 m R$ 50,09 R$ 74.634,10 

QUADRA POLIESPORTIVA 

01-01-07 134,40 m
3 

R$ 70,29 R$ 9.446,98 

01-02-05 167,20 m
3 

R$ 17,44 R$ 2.915,97 

17-03-56 - R$ 330,46 glosado na 6ª Medição 

17-03-61 - R$ 1.630,37 glosado na 6ª Medição 

17-03-71 - R$ 16,01 glosado na 6ª Medição 

PLAYGROUND 

01-03-10 5.434,88 m
3
 x km R$ 1.14 R$ 6.195,76 

ACADEMIA AO AR LIVRE 

18-10-56 36,00 m R$ 50,09 R$ 1.803,24 

 
Custo total associado a itens não previstos: R$ 120.723,08 

Preço total associado a itens não previstos (BDI de 19.54%): R$ 144.312,37 

                                              
[4R9] Decisão 215/1999 – Plenário, Rel. Min. José Antônio Barreto De Macedo, Tribunal de Contas da União, Brasília. 
 

[4R10] Acórdão 1879/2011 - Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, Tribunal de Contas de União, Brasília 
0 
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Tabela 3 ─ Serviços existentes no orçamento inicial, cujas quantidades foram aumentadas significativamente. 

(fonte: planilhas de medição
[4R1-6R4]

 e orçamento base revisado do contrato
[2R4]

) 

Item de 

Serviço 

Previsto Executado Ao Final do Contrato 

Quantidade  
Valor  

(R$) 
Quantidade  

Valor  

(R$) 
Variação 

Saldo Contratual 

(R$) 

DIVERSOS 

01-01-01 2.500,00 m
2 

1.650,00 4.650,00 m
2 

3.069,00 +86%
 

-1,419.00 

01-01-07 169,00 m
3 

11.879,01 331,14 m
3 

23.275,83 +96% -11.396,82 

17-50-20 4,00 m
3 

511,72 37,05 m
3 

4.739,81 +826% -4.228,09 

17-50-21 12,00 m
3 

2.791,20 36,48 m
3 

8.485,25 +204% -5.694,05 

 -R$ 18.560,43 

CAMPO DE FUTEBOL 

01-01-07 32,52 m
3 

2.285,83 77,22 m
3 

5.427,79 +137% -3.141,96 

04-01-98 2,50 m
3 

2.335,55 11,52 m
3 

10.762,21 +361% -8.426,66 

05-02-43 2.204,00 m
2 

15.648,40 2.775,00 19.702,50 +26% -4.054,10 

10-11-72 70,00 m 3.893,40 90,00 m 5.005,80 +29% -1.112,40 

13-01-10 105,00 m
3 

11.225,55 202,50 m
3 

21.649,28 +93% -10.423,73 

17-02-29 105.00 m
3 

11.887,05 135,00 m
3 

15.283,35 +29% - 3.396,30 

17-02-31 1050,00 m
3 

18.081,00 1350,00 m
3 

23.247,00 +29% -5.166,00 

18-15-50 52.50 m
3 

6.607,13 67,50 m
3 

8.494,88 +29% -1.887,75 

18B122 1050,00 m
2 

108.706,50 1.300,00 134.589,00 +24% -25.882,50 

01-03-10 5.670,00 m
3
  km 6.463,80 1.7792, m

3
  km 20.283,76 +214% -13.819,96 

01-04-76 189,00 m
2 

2.536,38 864,00 m
2 

11.594,88 +357% -9.058,50 

01-04-77 1050,00 m
2 

11.098,50 1350,00 m
2 

14.269,50 +29% -3.171,00 

01-04-75 1050,00 m
2 

4.956,00 1350,00 m
2 

6.372,00 +29% -R$ 1.416,00 

 -R$ 90.956,96 

PISTA DE SKATE 

17-02-01 15,75 m2 7.020,56 19,85 8.848,14 +26% -1.827,58 

 -R$ 1.827,58 

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO 

02-04-09 1.864,80 kg 10.461,53 3.608,24 kg 20.242,23 +93% -9.780,70 

13-01-15 24,75 m
3 

7.094,09 47,05 m
3 

13.485,94 +90% -6.391,85 

13-02-01 495,00 m
2 

15.483,60 1.704,08 m
2 

53.303,62 +244% -37.820,02 

13-02-04 740.00 m
2 

2.294,00 1.424,08 4.414,65 +92% -2.120,65 

 -R$ 56.113,20 
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Tabela 3 ─ (continuação) 

Item de 

Serviço 

Previsto Executado Ao Final do Contrato 

Quantidade  
Valor  

(R$) 
Quantidade  

Valor  

(R$) 
Variação 

Saldo Contratual 

(R$) 

QUADRA POLIESPORTIVA 

10-12-93 3.20 m
2 

604,70 12,80 m
2 

2.418,82 +300% -1.814,11 

 -R$ 1.814,11 

PLAYGROUND 

02-02-01 2,50 m
3 

87,23 88,10 m
3 

3.073,81 +3.424% -2.986,58 

17-02-31 246,00 m
2 

4.236,12 496,62 m
2 

8.551,80 +102% -4.315,68 

17-02-65 246,00 m
2 

21.832,50 496,62 m
2 

44.075,03 +102% -22.242,53 

18-12-06 16.00 m 2.561,76 24,00 m 3.842,64 +50% -1.280,88 

18-14-15 1 un. 1.166,17 2 um. 2.332,34 +100% -1.166,17 

 -R$ 31.991,84 

 
Custo total associado ao acréscimo de itens existentes (valor, em módulo, do saldo): R$ 201.264,12 

Preço total associado ao acréscimo de itens existentes (BDI de 19.54%): R$ 240.591,13 

 

Portanto, os indícios apurados na auditoria revelam a ocorrência de replanilhamentos informais 

(i.e., imotivados, injustificados e não autorizados contratualmente) ao longo da execução do 

Contrato n° 05/SPFB/2015, em extensão suficiente para ter descaracterizado o objeto contratado 

(ver Tabela 4). Determinados serviços teriam deixado de ser executados, parcial ou totalmente, em 

detrimento da medição a maior de outros itens, acima dos limites de mutabilidade permitidos para 

contratos administrativos
[6R8]

, sem que tenha havido superveniência de fato imprevisível.  

 
Tabela 4 ─ Comparação entre valores (em R$) previstos e realizados para cada um dos grupos orçamentários, com 

base nas planilhas de medição
[4R1-4R6]

 e no orçamento base revisado do contrato
[2R4]

. 

Grupo 
Razão 

 executado / orçado 

Em relação ao valor total da obra 

Orçado Executado Variação 

DIVERSOS 138% 4,8% 6,7%  

CAMPO DE FUTEBOL 116% 36,5% 42,2%  

PISTA DE SKATE 40% 5,0% 2,0%  

ILUMINAÇÃO 47% 3,5% 1,6%  

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO 89% 26,0% 23,3%  

QUADRA POLIESPORTIVA 91% 14,1% 12,8%  

PLAYGROUND 149% 5,1% 7,7%  

ACADEMIA AO AR LIVRE 79% 4,1% 3,3%  

PROJETOS 63% 0,9% 0,5%  
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As informações na Tabela 5 abaixo indicam que existiram, durante a fase de execução, 

movimentações significativas entre os itens componentes da “curva ABC” do orçamento do 

contrato, sem que houvesse fato justificador. Estas movimentações constituem evidência adicional 

de que ocorreram alterações irregulares na dimensão e natureza do objeto inicialmente contratado. 

 
Tabela 5 ─ “Curvas ABC” comparando o orçamento previsto (orçado) e o executado

[4R1-4R6]
. 

Orçado Após Execução 

Item Grupo Descrição Peso Item Grupo Descrição Peso 

18B122 
CAMPO DE 

FUTEBOL 
grama sintética 10.8% 18B122 

CAMPO DE 

FUTEBOL 

grama 

sintética 
13.3% 

17-01-29 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

alambrado 

para quadras 
4.9% 18-10-56 

PISTA CAMINHADA 

E PAVIMENTAÇÃO  

orla de 

separação 
7.4% 

17-02-65 
PISTA 

CAMINHADA E 
PAVIMENTAÇÃO 

pavimentos 

permeáveis 
4.4% 13-02-01 

PISTA CAMINHADA 

E PAVIMENTAÇÃO  

cimentado 

comum 
5.3% 

17-03-51 
QUADRA 

POLIESPORTIVA 
 piso armado 4.1% 17-02-65 PLAYGROUND  

pavimentos 

permeáveis 
4.4% 

17-02-07 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO 

ladrilho 

hidráulico 
4.1% 17-01-29 

QUADRA 

POLIESPORTIVA  

alambrado 

para quadras 
3.3% 

17-01-29 
QUADRA 

POLIESPORTIVA 

alambrado 

para quadras 
3.7% 17-02-01 

PISTA CAMINHADA 

E PAVIMENTAÇÃO  

concreto 

simples 

desempena 

3.1% 

17-02-01 
PISTA 

CAMINHADA E 
PAVIMENTAÇÃO 

concreto 

simples 

desempenado 

3.3% 17-03-51 
QUADRA 

POLIESPORTIVA 
piso armado 3.1% 

01-01-07 
PISTA 

CAMINHADA E 
PAVIMENTAÇÃO  

remoção de 

entulho 
3.0% 17-01-27 

CAMPO DE 

FUTEBOL 

alambrado 

tela 

galvanizada  

2.3% 

17-01-76 
QUADRA 

POLIESPORTIVA 

mureta de 

blocos de 

concreto 

2.2% 01-01-07 DIVERSOS 
remoção de 

entulho 
2.3% 

17-02-65 PLAYGROUND  
pavimentos 

permeáveis 
2.2% 17-02-31 

CAMPO DE 

FUTEBOL 

pó de brita 

com 

compactação 

2.3% 

01-05-02 DIVERSOS 
tapume chapa 

compensada  
2.1% 17-01-29 

CAMPO DE 

FUTEBOL 

alambrado 

para quadras  
2.2% 

01-04-02 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

escavação 

manual 
1.9% 13-01-10 

CAMPO DE 

FUTEBOL 
lastro de brita 2.2% 

17-02-31 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

pó de brita 

com 

compactação 

1.8% 01-05-02 DIVERSOS  
tapume chapa 

compensada 
2.1% 

(Peso = proporção (%) entre o preço parcial do item e o preço total do contrato) 

 

Faixas da curva ABC (com base nos valores originalmente orçados) 

Classe A Classe B Classe C-1 Classe C-2 
20% do preço total 30% do preço total 50% do preço total 

3 itens 11 itens 155 itens 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

39 

 

Tabela 5 ─ (continuação) 

Orçado Executado 

Item Grupo Descrição Peso Item Grupo Descrição Peso 

02-03-04 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO  

forma comum 

de tábua 
1.7% 01-03-10 

CAMPO DE 

FUTEBOL 

transporte de 

terra 
2.0% 

05-02-43 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

pintura 

protetora 
1.6% 02-04-09 

PISTA 

CAMINHADA E 
PAVIMENTAÇÃO  

armadura em 

aço CA-60 - 

tela 

2.0% 

13-02-01 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO  

cimentado 

comum 
1.5% 05-02-43 

CAMPO DE 
FUTEBOL 

pintura 

protetora  
2.0% 

17-02-29 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

pedrisco - 

fornecimento e 

espalhamento  

1.2% 17-01-76 
QUADRA 

POLIESPORTIVA 

mureta de 

blocos de 

concreto 

1.9% 

01-01-07 DIVERSOS 
remoção de 

entulho 
1.2% 17-02-29 

CAMPO DE 

FUTEBOL 

pedrisco - 

fornecimento e 

espalhamento 

1.5% 

17-03-71 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO 

demarcação e 

pintura de 

superfícies  

1.2% 01-04-77 
CAMPO DE 
FUTEBOL 

fornecimento e 

aplicação de 

manta  

1.4% 

01-04-01 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO  

escavação 

manual 
1.1% 13-01-15 

PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO  

lastro de 

concreto  
1.3% 

01-02-11 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

carga manual e 

remoção de 

terra 

1.1% 01-04-02 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

escavação 

manual 
1.3% 

13-01-10 
CAMPO DE 
FUTEBOL 

lastro de brita 1.1% 17-02-07 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO  

ladrilho 

hidráulico 
1.3% 

01-04-77 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

fornecimento e 

aplicação de 

manta 

1.1% 01-04-76 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

fornecimento e 

aplicação de 

geomembrana 

1.2% 

13-01-10 
PISTA 

CAMINHADA E 
PAVIMENTAÇÃO 

lastro de brita 1.1% 04-01-98 
CAMPO DE 

FUTEBOL 

vergas, cintas e 

pilaretes de 

concreto 

1.1% 

02-04-09 
PISTA 

CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO  

armadura em 

aço CA-60 - tela 
1.0% 01-04-22 

CAMPO DE 
FUTEBOL 

tubo de PEAD 

corrugado 
1.0% 

(Peso = proporção (%) entre o preço parcial do item e o preço total do contrato) 

 

Faixas da curva ABC (com base nos valores originalmente orçados) 

Classe A Classe B Classe C-1 Classe C-2 
20% do preço total 30% do preço total 50% do preço total 

3 itens 11 itens 155 itens 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 004, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 5. Em sua manifestação, a SUB-FB discorda das razões apresentadas por esta 

Equipe de Auditoria e alega que não ultrapassou os limites previstos no art. 65 da Lei Federal n° 

8.666/1993. Por este motivo, a SUB-FB julgou “prejudicado qualquer Plano de Providências ou 

Prazo de Implementação” para a presente constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 004: 
[...] A obra em questão caracteriza-se por ser de manutenção preventiva de equipamentos 

existentes. Ou seja, existiam equipamentos originalmente no local que estavam 

deteriorados, quebrados e sem manutenção apropriada. Pelas regras da utilização de 

empresas através de ATA/RP só é possível esta utilização não sendo a obra uma nova 

construção mas sim, uma reforma do que já existia. E é exatamente esse o caso da obra 

em tela ou não teria sido aprovado por SIURB a utilização da ATA/RP. Outro fato é de 

que não houve aumento do valor do orçamento original. As supressões e adições foram 

feitas por exigência da população local e sob pressão das mesmas junto à equipe de 

fiscalização e a empresa executora. A supremacia do interesse público foi o fundamento 

principal para a admissão da alteração quantitativa do objeto do contrato.  
 

A planilha original já previa a reforma do campo de futebol cujo piso era de chão de terra 

batida e da quadra poliesportiva cujas dimensões estavam fora do padrão oficial, as 

manutenções da pista de caminhada, do playground e a academia ao ar livre também já 

constavam do projeto básico. Todos os serviços previstos e orçados originalmente, foram 

executados. Nenhum pagamento foi feito sem que houvesse sido executado nos exatos 

quantitativos da planilha de replanilhamento elaborado por exigência forçada dos 

moradores da comunidade frequentadora da praça.  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Esta Equipe de Auditoria entende que a manifestação apresentada pela Unidade Auditada, com 

relação à CONSTATAÇÃO 004 não reúne fundamentos jurídico-administrativos suficientes para 

afastar a irregularidade constatada; ou mesmo disponibiliza informações sobre as circunstâncias 

práticas que, eventualmente, haveriam imposto, limitado ou condicionado a ação do gestor 

público
[4R11]

32 para originar as irregularidades/fragilidades apontadas no relatório de auditoria. 

                                              
[4R11] Considerando o disposto no art. 22, § 1°, do Decreto-Lei nº 4.657/1942. 
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Portanto, reitera-se a CONSTATAÇÃO 004 no sentido de que as alterações realizadas no 

Contrato n° 05/SPFB/2015, através de acréscimos e supressões nas quantidades de itens de 

serviço, resultaram na extrapolação dos limites legais. Especificamente, as evidências apontam no 

sentido de que houve a extrapolação do limite de 25% previsto no art. 65, § 1º, da Lei Federal  

n° 8.666/1993, percentual limite a ser considerado em contratos cujo objeto principal consista de 

obras de engenharia e não estritamente da reforma de equipamentos urbanos já existentes. 

 

 

CONSTATAÇÃO 005  Compensação financeira incompatível com a execução física da 

obra no processamento da 1ª Medição, contrariando o planejamento orçamentário-

financeiro e caracterizando pagamento antecipado pela Administração. 

 
A 1ª Medição do Contrato n° 05/SPFB/2015, relativa ao período de 20/07/2015 a 31/07/2015, 

compreendeu 12 dias corridos para execução de serviços e obras. Com base nas informações do 

Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) da Prefeitura da Cidade de São Paulo, o valor pago pela 

Administração para esta medição foi de R$ 500.152,14. Ou seja, cerca de 42% do total 

desembolsado no Contrato n° 05/SPFB/2015, em um período de tempo inferior a 10% do prazo 

estipulado para entrega do objeto (ver Figura 3). 

 

 
 

Figura 3 – Curva de execução financeira do Contrato n° 05/SPFB/2015 (fonte: CGM). 
 

Todavia, esta Equipe de Auditoria entende que o montante pago pela Administração nesta 1ª 

Medição
[4R1]

 foi injustificado em vista da falta de comprovação de que os serviços foram (ou 

poderiam ser), de fato, efetivamente executados entre 20/07/2015 e 31/07/2015. Isso, porque: 
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I. Não consta dos autos examinados Relatório de Medição (e.g., relatório fotográfico) 

específico para a 1ª Medição; também não foi encontrada cópia do Livro de Ordem ou de 

qualquer outro documento hábil (e.g., Relatórios Diários de Obra) para demonstrar todas 

as atividades executadas em julho de 2015. 
 

II. Os serviços identificados nos Relatórios Fotográficos das outras medições, referentes aos 

períodos de agosto até dezembro de 2015, contêm diversas inconsistências em comparação 

aos dados registrados nas respectivas planilhas de medição. Este fato fragiliza a 

comprovação dos serviços realizados pela contratada, quando se consideram as planilhas 

com a única fonte de informação para verificar a regular liquidação da despesa. 
 

III. Uma parte significativa dos serviços registrados na planilha da 1ª Medição, supostamente 

executados em julho de 2015, está identificada em fotos que constam dos processos de 

pagamento referentes aos meses de agosto e setembro de 2015. Isto significa que, com 

base no registro fotográfico, estes serviços não teriam sido concluídos na 1º Medição. 
 

IV. A quantidade de mão-de-obra alocada pela empresa CLM (1 “pedreiro”, 1 “encarregado de 

pedreiro” e 1 “servente”) no período relativo à 1ª Medição, conforme documentação 

disponibilizada nos autos
[5R1]

33, é incompatível com o conjunto total de serviços medidos 

pela Administração, levando em consideração o prazo exíguo para conclusão dos mesmos 

(12 dias corridos). Não há informação nos autos sobre ter havido subcontratação de mão-

de-obra adicional ou aluguel de máquinas necessárias a uma conclusão excepcionalmente 

célere dos serviços. 

 

Portanto, considerando o exposto acima, há evidência de que houve pagamento antecipado pela 

Administração sem a devida contraprestação da Contratada. Esta ausência de elemento fático-

jurídico para liquidação de despesa configuraria irregularidade na gestão dos recursos 

público
[5R2,5R3,5R4]

34, ao infringir os artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/1964 e o art. 65, II, “c”, 

da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 005, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 nas fls. 5/6. Em sua manifestação, a SUB-FB alega que todos os serviços 

registrados pela Planilha da 1° Medição
[4R1]

 foram efetivamente executados, ao contrário do que 

foi apontado por esta Equipe de Auditoria. A SUB-FB informou, como Plano de Providências, que 

“será solicitado à empresa CLM o Livro de Ordem”; e, como Prazo de Implementação, informou 

que será feito o encaminhado do Livro de Ordem “quando for necessário”.  

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 005: 

                                              
[5R1] Relação de Funcionários (1ª MEDIÇÃO), Processo n° 2015-0.205.401-5, fl. 68. 
 

[5R2] Acórdão 1879/2011 - Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, Tribunal de Contas de União, Brasília. 

[5R3] Acórdão 516/2009 - Plenário, Rel. Raimundo Carreiro, Tribunal de Contas de União, Brasília. 

[5R4] Acórdão 3614/2013 - Plenário, Rel. Benjamin Zymler, Tribunal de Contas de União, Brasília. 
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[...] Os serviços medidos na primeira medição foram efetivamente executados. Nos 12 

primeiros dias de obra a construtora trabalhou arduamente para preparar o espaço da 

praça a fim de iniciar a obra, foram feitos serviços de regularização e limpeza do terreno, 

colocação de telas e tapumes de proteção e demolição das pistas de concreto que estavam 

deterioradas. A pista de caminhada e a ciclovia foram devidamente preparadas para serem 

concretadas. A quadra de basquete também foi bem adiantada na sua execução. A 

empresa utilizou-se de mão de obra especifica de empresa concreteira para a concretagem 

das pistas e do piso da quadra. Se o Livro de Ordem não foi apresentado no processo 

trata-se de desleixo da empresa e não teve concordância da Supervisão de Projetos. Os 

serviços fiscalizados desde o primeiro dia de obra foram realizados no período de 

medição a contento. Não houve nenhum aumento indevido da margem de lucro da 

construtora por ganhos financeiros, basta verificar que todo o material e mão de obra 

empregue nos primeiros dias de obra e a rapidez com que os serviços foram realizados. A 

quadra foi totalmente concluída conforme previsto no projeto básico. Conforme 

cronograma apresentado pela empresa na primeira medição seria executado 28,14 % e no 

segundo mês 47,61% ou seja, houve um ajuste entre esses valores devido à rapidez dos 

serviços executados nos primeiros dias da obra e comprovados em fiscalização realizada. 

Algumas correções nos serviços executados rapidamente nesta etapa foram requeridas 

pela gestora da obra e refeitos pela construtora na época da segunda e terceira medição. 

ANEXO 8 [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM o Livro de Ordem [...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A Unidade Auditada informou que o Livro de Ordem será “[...] encaminhado quando for 

necessário. [...]”. 

 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Com relação ao apontamento sobre não existirem evidências suficientes que demonstrem ter 

havido a contraprestação da contratada, a Unidade Auditada alega, de forma genérica, que: 
[...] Nos 12 primeiros dias de obra a construtora trabalhou arduamente para preparar o 

espaço da praça a fim de iniciar a obra, foram feitos serviços de regularização e limpeza 

do terreno, colocação de telas e tapumes de proteção e demolição das pistas de concreto 

[...]. A pista de caminhada e a ciclovia foram devidamente preparadas para serem 

concretadas. A quadra de basquete também foi bem adiantada na sua execução [...]. 

 

Com base na alegação acima, a Unidade Auditada conclui que a compensação financeira foi 

compatível com a execução física da obra, no período da 1ª Medição: 
[...] Os serviços fiscalizados desde o primeiro dia de obra foram realizados no período de 

medição [...] basta verificar que todo o material e mão de obra empregue nos primeiros 

dias de obra e a rapidez com que os serviços foram realizados [...]. 

 

Considerando as inconsistências e fragilidades levantadas por esta Equipe de Auditoria, a SUB-FB 

não forneceu subsídios fáticos, que possam ser verificados e comprovados, e nem evidência 

documental adicional, por exemplo, notas fiscais dos materiais que teriam sido utilizados e/ou 
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incorporados à obra executada, capazes de justificar a liquidação das despesas relativas à 1ª 

Medição. Em vista das dúvidas suscitadas, o exame dos argumentos e teses expostas pela Unidade 

Auditada demandaria que fossem fornecidos elementos de prova complementares, os quais não 

foram demonstrados nos autos. 

 

A SUB-FB afirma que a “rapidez dos serviços executados”, conforme alegado acima, pode ser 

demonstrada pelo teor do cronograma (doc. SEI n° 030554010) que está anexado aos autos: 
[...] Conforme cronograma apresentado pela empresa na primeira medição seria 

executado 28,14 % e no segundo mês 47,61% ou seja, houve um ajuste entre esses 

valores devido à rapidez dos serviços executados nos primeiros dias da obra [...].  

 

O cronograma físico-financeiro citado acima foi acostado aos autos do processo de contratação em 

janeiro de 2015
[5R5]

35, cerca de cinco meses antes do início das obras e serviços. Logo, tal 

documento não retrata o que efetivamente ocorreu durante a etapa de execução contratual, a saber: 

que a velocidade com a qual avançaram as obras foi muito superior àquela planejada inicialmente. 

O percentual incialmente previsto no cronograma supracitado era de 28,14%
[5R7]

36

 
para o “MÊS 1”, 

ou seja, cerca de 50% inferior ao valor financeiro que foi efetivamente desembolsado pela 

Administração para a medição em questão (ver Figura 3). Por sua vez, o período identificado 

como “MÊS 1” compreendia, conforme planejamento definido neste mesmo cronograma, 30 dias 

corridos. Contudo, com base nas informações constantes dos autos, a execução das obras e 

serviços teria ocorrido em apenas 12 dias, menos da metade do prazo inicialmente previsto. Em 

síntese, “foi gasto o dobro na metade do tempo”, sem haver documentação probatória consistente 

(i.e., que estabeleça o necessário nexo causal) com o que foi supostamente entregue pela 

contratada. Portanto, o referido cronograma
[5R5]

, por si só, não constitui evidência suficiente para 

comprovar o caso concreto, ou seja, de que os serviços elencados na Planilha da 1° Medição
[4R1]

 

foram ou poderiam ser efetivamente executados no curto período entre  20/07/2015 e 31/07/2015. 

 

Com relação ao apontamento de que a quantidade de mão-de-obra informada pela empresa 

CLM
[5R1]

 seria incompatível com a extensão dos serviços e obras conforme medidos pela 

Administração na 1ª Medição, a SUB-FB justifica que: 
[...] A empresa utilizou-se de mão de obra especifica de empresa concreteira para a 

concretagem das pistas e do piso da quadra [...]. 

 

Examinados os autos, esta Equipe de Auditoria não encontrou evidências sobre ter havido 

subcontratação de obras ou serviços no âmbito do Contrato n° 05/SPFB/2015. A utilização do 

instituto da subcontratação requer formalização processual, condicionada à prévia autorização por 

parte da Administração, conforme regra inserta no instrumento convocatório
[5R7]

37 da ARP: 
11.6 - Qualquer eventual subcontratação de terceiros pela Detentora para execução de até 

30% (trinta por cento) dos serviços deverá ser previamente autorizada pela Unidade 

Contratante, sendo exigida a comprovação do atendimento do disposto nos subitens 

5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 do Edital pela empresa subcontratada (grifo nosso). 
 

                                              
[5R5] Documentos relativos à solicitação de descongelamento de recursos, fls. 742/745, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[5R6] Isto é, 28.14% do valor do total (R$ 1.206.255,81) do objeto contratado. 
 

[5R7] Item 11.6, Clausula Décima Primeira, Edital de Licitação n° 007/14/SIURB (Processo nº 2014-0.039.454-2). 
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11.6.1 - A Sub-Contratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada 

por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, 

lavrado no processo original (grifo nosso). 

 

Logo, esta Equipe de Auditoria entende que não existem elementos suficientes que corroborem a 

alegação da SUB-FB. Vale ressaltar que, no caso de eventual subcontratação, o termo de contrato 

vedava
[5R8]

38 a transferência, parcial ou total, de determinadas obrigações assumidas pela contratada 

(elencadas na Cláusula Sexta do ajuste). Isso significa que a construtora CLM precisava 

demonstrar documentalmente que as obras e/ou serviços, quando objeto de subcontratação e 

executados por terceiro, atenderam o padrão técnico previamente definido e utilizaram mão-de-

obra comprovadamente qualificada. Portanto, eventuais situações de subcontratação, se existentes, 

deveriam estar respaldadas por informações documentadas nos autos, demonstrando o 

atendimento das obrigações citadas acima. 

 

Com relação ao fato apontado, de que uma parte significativa dos serviços registrados na Planilha 

da 1ª Medição (julho/2015) foi identificada em fotos pertencentes aos processos de pagamento dos 

meses subsequentes, de agosto e setembro de 2015, a Unidade Auditada respondeu: 
[...] Algumas correções nos serviços executados rapidamente nesta etapa foram 

requeridas pela gestora da obra e refeitos pela construtora na época da segunda e terceira 

medição [...]. 

 

Porém, as inconsistências identificadas pela Equipe de Auditoria, com base nos relatórios 

fotográficos que constam dos processos da 2ª e 3ª Medições, não se referem apenas a correções ou 

reparos que deviriam ser, por definição, pontuais, efetuados em decorrência de intervenção 

anterior não concluída na extensão e qualidade especificadas. As Tabelas 6 e 7 apresentam um 

resumo sobre os valores pagos e o avanço financeiro das obras/serviços pertinentes à presente 

constatação de auditoria. 

 

Tabela 6 – Comparação com relação ao avanço dos serviços realizados na 1ª, 2ª e 3ª Medições (valores “não 

corrigidos” e apurados sem a aplicação de taxa de BDI). Fonte: CGM. 

  1ª Medição
[4R1] 

2ª Medição
[4R2] 

3ª Medição
[4R3] 

Valor medido/pago 

DIVERSOS R$ 67.458,02 R$ 0,00 R$ 0,00 

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO R$ 208.947,04 R$ 0,00 R$ 36.871,08 

QUADRA POLIESPORTIVA R$ 136.514,37 R$ 0,00 R$ 2.915,97 

PROJETOS R$ 5.477,95 R$ 0,00 R$ 0,00 

Percentual pago na 

medição (em relação 

ao montante total 

desembolsado) 

DIVERSOS 100% 0% 0% 

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO 89%
(*) 

0% 16% 

QUADRA POLIESPORTIVA 106%
(*)

 0% 2% 

PROJETOS 100% 0% 0% 

(*): este valor percentual precisa ser corrigido em vista de supressões feitas na quantidade de determinados itens de serviços, na 

última medição contratual (ver Tabela 24); os valores medidos na 1ª Medição foram posteriormente revisados (diminuídos) na 6º 

Medição e, por este motivo, a somatória dos percentuais do grupo de despesa ultrapassa 100% na tabela cima. 

 

                                              
[5R8] Item 11.1, Clausula Decima Primeira, Contrato n° 05/SPFB/2015, fl. 782, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

46 

 

Tabela 7 – Comparação com relação ao avanço dos serviços realizados na 1ª, 2ª e 3ª Medições (“valores corrigidos” e 

apurados sem a aplicação de taxa de BDI). Fonte: CGM. 
  1ª Medição

[4R1] 
2ª Medição

[4R2] 
3ª Medição

[4R3] 

Valor medido/pago 

DIVERSOS R$ 67.458,02 R$ 0,00 R$ 0,00 

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO R$ 185.267,34 R$ 0,00 R$ 36.871,08 

QUADRA POLIESPORTIVA R$ 136.514,37 R$ 0,00 R$ 2.915,97 

PROJETOS R$ 5.477,95 R$ 0,00 R$ 0,00 

Percentual pago na 

medição (em relação 

ao montante total 

desembolsado) 

DIVERSOS 100% 0%  

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO 79%
(*) 

0% 16% 

QUADRA POLIESPORTIVA 98%
(*)

 0% 2% 

PROJETOS 100% 0% 0% 

(*): valor corrigido, já considerando as supressões ocorridas no grupo de despesa “QUADRA POLIESPOTIVA” (itens cujas 

quantidades foram suprimidas: cód. 17-03-56, 17-03-61 e 17-03-71) e no grupo “PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO” 

(itens cujas quantidades foram suprimidas: cód. 17-03-71e 17-04-14).  

 

Como pode ser verificado a partir dos valores apresentado na Tabela 7 os serviços e obras 

pertencentes ao grupo de despesa “DIVERSOS” foram todos (100%) pagos na 1° Medição e, 

portanto, deveriam ter sido todos concluídos em julho de 2015. Por sua vez, os serviços e obras 

pertencentes aos grupos “QUADRA POLIESPOTIVA” e “PISTA CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO” também foram todos praticamente concluídos em julho de 2015, com 

exceção de pequena diferença. 

 

No caso do grupo “QUADRA POLIESPOTIVA”, a diferença de 2% deve-se a suposta execução 

do serviço 01-02-05 (“aterro, inclusive compactação”) no período da 3º Medição. Este item de 

serviço, não previsto no orçamento inicial
[2R3,2R4,4R1]

, refere-se ao fornecimento e aplicação de 

material de terraplenagem, com o objetivo de preparar (aterrar) e nivelar (aplainar) o terreno onde 

seria construída a quadra. Contudo, de acordo com as planilhas de medição, a etapa de 

concretagem (piso armado) foi executada na 1ª Medição, de forma que o serviço de movimentação 

de solo não poderia ter ocorrido posteriormente. 

 

No caso do grupo “PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO”, o percentual de 16% (ver 

Tabela 7) contemplou a execução de trechos de ciclovia e calçada (“pista de caminhada”) no 

período da 3ª Medição. A diferença remanescente de 5% (100 – 79 – 16), em relação ao valor 

total pago por este grupo de despesa (R$ 234.702,43
[4R6]

), diz respeito ao serviço 17-02-07 

(“ladrilho hidráulico”) cuja execução foi atestada na 6ª Medição. Logo, as planilhas de medição 

indicam que cerca de 83%
[5R9]

39
 das ciclovias teriam sido finalizadas no período da 1ª Medição. 

 

Em contradição com o que foi relatado acima, uma parte significativa das fotos que constam dos 

processos de pagamento para os meses subsequentes à 1º Medição, especificamente agosto (2ª 

Medição) e setembro (3ª Medição) de 2015, evidenciam estágio ainda preliminar de execução de 

obras/serviços dos grupos mencionados na Tabela 7 os quais, porém, já deveriam ter sido 

                                              

[5R9] 
79

79 + 16
× 100% ≈ 83% 
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concluídos à época da 1ª Medição. Por exemplo, há no relatório fotográfico
[10R2]

 da 3º Medição 

imagem que identifica a etapa de execução da armadura (“ferragem”), antes da concretagem da 

quadra poliesportiva  (ver Figura 4). Todavia, conforme discutido acima, a construção de 100% da 

quadra foi medida e paga pela Administração na 1ª Medição. Outro exemplo de contradição 

consta do relatório
[10R2]

 da 2º Medição, com imagens que identificam a execução de novas obras 

de “ciclovia” (ver Figura 5), enquanto, por outro lado, a respectiva planilha de medição informa 

que tais obras não foram realizadas em tal período.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 – Quadra poliesportiva: “ferragem” executada, com início do lançamento e adensamento de concreto. As 

imagens foram extraídas do relatório da 3ª Medição, referente a setembro de 2015 (fonte: 10R2). 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5 – Imagens extraídas do relatório fotográfico da 2ª Medição, indicando a execução de novas obras de 

“ciclovia”; porém, conforme Tabela 3 acima, neste período não houve medição de serviços para o grupo “PISTA 

CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO” (fonte: 10R1). 
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Considerando o exposto acima, reitera-se a CONSTATAÇÃO 005 no sentido de que o montante 

de valores pagos pela Administração, como remuneração aos serviços relacionados na Planilha da 

1ª Medição, não é compatível com as evidências disponíveis sobre a execução física da obra, no 

período de referência. 

 

 

CONSTATAÇÃO 006  Incompatibilidade, a qual era previsível, entre o prazo planejado e 

aquele efetivamente utilizado para a execução das obras, evidenciando possível burla à regra 

inserta no Termo de Referência anexo ao Edital nº 007/14/SIURB. 

 
Com base em exame documental dos autos, verifica-se que era possível para a Administração 

reconhecer a existência de incompatibilidade entre o prazo planejado (90 dias) e aquele utilizado 

(148 dias) para a execução das obras objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015, antes mesmo da 

assinatura do referido ajuste. 

 

O processo que culminou no Contrato n° 05/SPFB/2015 iniciou-se com um certame licitatório 

através da Tomada de Preços n° 004/SPFB/2014
[1R1]

, autuado em abril de 2014, conforme Carta 

Justificativa
[6R1]

40 e Memorial Descritivo
[6R2]

41 encartados no processo. Em novembro de 2015 a 

licitação na modalidade tomada de preços foi revogada
[2R7]

 e a contratação se concretizou por 

meio de adesão à ARP nº 009/SIURB/14, cujo uso foi autorizado
[6R3]

42 pela SIURB em dezembro 

de 2014. As sucessivas revisões dos memoriais descritivos
[6R2,6R4,6R5]

43

 
instruídas no processo de 

contratação, tanto antes como depois da revogação do certame licitatório, sempre consideraram, 

como prazo para execução dos serviços e obra, 120 (cento e vinte) dias corridos contados a partir 

da emissão da Ordem de Serviço (ver Figura 6a, 6b e 6c). 

 

Porém, em 02/12/2014 a Coordenadoria de Projeto e Obras da Subprefeitura 

Freguesia/Brasilândia (SPFB/CPO) enviou um “novo” memorial revisado
[3R5]

 para a Assessoria 

Técnica de Obras e Serviços da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSP/ATOS), no qual o 

prazo foi alterado para 90 dias (ver Figura 6e). Esta foi a única alteração do documento e, 

aparentemente, realizada tão-somente para atender ao teor do encaminhamento feito pela 

SIURB/EDIF
[6R6]

44 em 28/11/2014, o qual reiterava a condição de que o prazo máximo para 

execução dos serviços de manutenção, conforme item 1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital 

da Licitação n° 007/14/SIURB, deveria ser de 90 dias (ver 6d). Esta condição representava, 

portanto, pré-requisito para que a SIURB/EDIF autorizasse a adesão da Subprefeitura à ARP  

nº 009/SIURB/14. 

 

 

                                              
[6R1] “Carta Justificativa” para abertura de licitação, fl. 2, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[6R2] Memorial Descritivo, fls. 9-10, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[6R3] Autorização n° 131/SIURB/ATARP14/NMPME/2014, fls. 589-590, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[6R4] Memorial Descritivo, fls. 29-30, Processo n° 2014-0.102.570-2. 

[6R5] Memorial Descritivo, fls. 543-544, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[6R6] Folha de Informação, fls. 552, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 6 – Memoriais dos quais constava o prazo para conclusão dos serviços objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015. 

Houve alteração do “prazo planejado” apenas em dezembro de 2014, após apontamento da SIURB/EDIF. 

dezembro de 2014 
(fonte: referência 4R5) 

 

novembro de 2014 

(fonte: referência 9R5) 
 

dezembro de 2014 
(fonte: referência 9R6) 

 

abril de 2014 
(fonte: referência 9R2) 

maio de 2014 
(fonte: referência 9R4) 
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Logo, os elementos disponíveis nos autos permitem inferir que a alteração promovida pela a 

SPFB/CPO, em dezembro de 2014, consistiu em mera ação de natureza burocrática, com o 

objetivo de mudar ou resolver uma situação administrativa através de alteração textual de 

documento sem, todavia, realizar uma ponderação crítica acerca das possíveis implicações do ato, 

dentre elas a própria viabilidade de conseguir cumprir o novo prazo (de 90 dias).  

 

O cronograma físico-financeiro, constante do processo, também não foi ajustado para refletir a 

alteração de prazo feita em dezembro de 2014 (ver Figura 7). Somente ao final de janeiro de 2015 

foi elaborado um novo cronograma
[6R7]45

, com o fim específico de instruir o procedimento de 

“descongelamento” de recursos orçamentários junto ao Fundo de Desenvolvimento Urbano
[6R8]46

 

(FUNDURB) e para atender a disposições regulamentares, entre estas a Portaria SF nº 266 de 6 de 

outubro de 2016. 
 

 
Figura 7 – Cronograma físico-financeiro

[6R9]
47 que foi considerado pela Administração, até o início de janeiro de 2015, 

para a execução do objeto do futuro Contrato n° 05/SPFB/2015. Observar que neste cronograma havia a previsão de 

180 dias para a fase de execução contratual e que o valor total estava desatualizado (R$ 1.364.682,64) em comparação 

àquele que utilizou os preços da ARP nº 009/SIURB/14 (R$ 1.206.255,81). 
 

Apesar do prazo para conclusão dos serviços e obras, supostamente planejado, ser de 90 dias (3 

meses), a empresa CLM precisou de 148 dias ( 5 meses) para concluir a entrega, o que representa 

um desvio de +67% em relação ao previsto (ver Figura 3). Isto supondo que existiu, de fato, a 

entrega, já que não houve a emissão de Termo de Recebimento por parte da Administração. 

 

Portanto, há evidências sobre ter havido erro no planejamento da Administração com relação ao 

prazo que seria necessário para a execução das obras e dos serviços de engenharia. A 

incompatibilidade entre o planejado e o realizado era, desde o início, previsível ao homem médio 

a partir de uma avaliação entre o objeto contratual e a quantidade de tempo que seria necessária 

para executá-lo. Ademais, a alteração feita no memorial descritivo enviado a SIURB/EDIF, em 

dezembro de 2014, demonstra que houve possível burla à regra prevista no Termo de Referência 

anexo ao Edital nº 007/14/SIURB. O erro de planejamento se refletiu numa distorção do 

cronograma de desembolsos efetuados pela Administração (ver Tabela 8), potencialmente 

comprometendo a administração financeira pública devido à reiterada e imprevista reprogramação 

do fluxo de caixa, independentemente do valor final pago pelo objeto contratado ter apresentado 

desvio mínimo em relação ao previsto. 
 

                                              
[6R7] Cronograma físico-financeiro, fl. 743, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
 

[6R8] Conforme Lei Municipal nº 16.050/2014 e Decreto Municipal nº 57.547/2016. 
 

[6R9] Cronograma físico-financeiro, fl. 35, Processo n° 2014-0.102.570-2. 
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Tabela 8 ─ Comparação entre a execução financeira planejada e aquela efetivamente executada pela Administração. 

 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total 

Planejado 
(fonte: 6R7) 

Subtotal 

(R$) 
339.391,41 574.276,67 292.587,73 0,00 0,00 0,00 1.206.255,81 

Percentual 

no período 
28.14% 47.61% 24.26% 0% 0% 0% 100% 

Acumulado 28.14% 75.75% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Executado 
(fonte: SOF) 

Subtotal 

(R$) 
500.152,14 197.098,26 171.592,28 157.387,80 160.887,69 19.102,12 1.206.220,29 

Percentual 

no período 
41.5% 16.3% 14.2% 13.0% 13.3% 1.6% 100% 

Acumulado 41.5% 57.8% 72.0% 85.1% 98.4% 100.0% 100.0% 

 

Diferença 
(fonte: CGM) 

Em R$ +160.760,73 -377.178,41 -120.995,45 +157.387,80 +160.887,69 +19.102,12 35,52 

Relativa +32.1% -65.7% -41.4% - - - < 0.1% 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 006, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 6. Em sua manifestação, a Unidade Auditada alega que “[...] não houve 

comprometimento da Administração Financeira [...] uma vez que iniciada a obra o valor total 

para sua plena realização encontrava-se empenhado e à disposição [...]”. Por este motivo, a 

Unidade A julgou “prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação” 

para a presente constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 006: 
[...] O prazo previsto inicialmente era de 120 dias corridos a partir da emissão da Ordem 

de Inicio porém por exigência meramente burocrárica de SIURB em adesão à ATA/RP o 

prazo deveria ser de 90 dias. Este prazo estipulado não considera o porte da obra e fica 

válido de forma indiscriminada, apenas uma mera formalidade. Porém no item 4.1 do 

contrato da ATA/RP é permitida prorrogação de prazo até 60 dias. Ou seja um total de 

150 dias corridos de obra a partir da Ordem de Inicio, prazo este que foi obedecido. 
 

Apesar da obra ter tido nos dois primeiros meses uma grande agilidade na sua execução  

com o intuito de executar a obra dentro do prazo previsto, no mês subsequente foi 

absolutamente necessário um aditamento de prazo tendo em vista a complexidade 

construtiva dos serviços a executar e os altos índices pluviométricos normais nesta época 

do ano de Julho a Dezembro. ANEXO 9.Também contribuiu a demora na entrega de 

certos materiais como a grama sintética  e o concreto usinado, ocasionando atrasos 

imprevisíveis na obra. Os dois Termos de Aditamento de Prazo de 15 dias e de 45 dias 

foram lavrados e publicados. Sendo assim obedecidos os prazos estabelecidos em 

contrato, não existiu motivo para aplicação de multa. Pelo contrário, se tivesse sido 

lavrada multa, a empresa entraria com recurso uma vez que estava especificado no 

contrato a possibilidade de aditar por mais 60 dias a obra o que ocorreu em conformidade. 

Não houve atraso de obra injustificado e a empresa foi notificada por duas vezes através 

de Oficio do Subprefeito sobre os atrasos na obra estipulando prazo para sanar.  
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Não houve comprometimento da Administração Financeira da SUB-FB uma vez que 

iniciada a obra o valor total para sua plena realização encontrava-se empenhado e à 

disposição. Portanto não houve necessidade de reprogramação do fluxo de caixa.  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Parte da resposta da SUB-FB confirma a constatação feita por esta Equipe de Auditoria: de que a 

alteração promovida pela a SPFB/CPO, em dezembro de 2014, consistiu em mera ação de 

natureza burocrática, com o objetivo de satisfazer as condições necessárias para adesão à ARP  

nº 009/SIURB/14. Porém, a Unidade Auditada discorda do entendimento da Equipe de Auditoria 

com relação às consequências advindas da alteração do prazo, de 120 para 90 dias.  Segundo a 

SUB-FB: 
[...] Não houve comprometimento da Administração Financeira da SUB-FB uma vez que 

iniciada a obra o valor total para sua plena realização encontrava-se empenhado e à 

disposição. Portanto não houve necessidade de reprogramação do fluxo de caixa [...]. 

 

Independentemente de eventuais efeitos sobre o preço total pago, a Administração tem o dever de 

zelar pelo bom planejamento dos gastos públicos, incluindo a regular programação do fluxo de 

caixa. A reprogramação imprevista e sem controle do fluxo de caixa pode comprometer a 

disponibilidade financeira para desembolso mensal para atender outras obrigações já contraídas 

pelo Poder Público no período em consideração. 

 

Esta Equipe de Auditoria entende que a manifestação apresentada pela Unidade Auditada não 

trouxe razões suficientes para justificar o “atraso” na execução das obras, dado o grande desvio 

(de +67%) que se verificou em relação ao prazo previsto (a execução das obras e serviços 

compreendeu, aproximadamente, cinco meses, em vez dos três meses conforme estabelecido em 

contrato). As evidências e argumentos apresentados por esta Equipe de Auditoria convergem para 

demonstrar que a redução do prazo de execução, feita à época da autorização para adesão à ARP, 

ocorreu sem que tivesse havido uma análise crítica por parte da SUB-FB com respeito às suas 

possíveis implicações. Em especial, a inviabilidade de se cumprir o novo prazo contratual que fora 

estipulado.   

 

A discricionariedade da Administração, para reprogramar a execução de obras e serviços que 

resultem na alteração dos prazos ajustados, não é arbitrária: rege-se pelos princípios da boa gestão, 

de forma a minimizar os riscos associados ao não atendimento da finalidade pública do objeto 
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contratado. Os aspectos da boa gestão, além de serem delineados pelos princípios da eficiência, 

eficácia e da razoabilidade, estão refletidos na Lei Federal 8.666/1993 através do art. 8º e do art. 

54, § 1º: 
Art. 8ª A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua 

totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução 

(Lei Federal n° 8.666/1993, grifos nossos). 
 

[...] 
 

Art. 54.   

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua 

execução [...], em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se 

vinculam. (Lei Federal n° 8.666/1993, grifos nossos). 

 

As diretivas acima expressam a necessidade de se elaborar um planejamento prévio que reflita a 

realidade das obras e serviços que serão executados, não só para permitir uma gestão financeiro-

orçamentária previsível, dentro dos limites de tempo e recursos disponíveis, e, portanto, 

garantindo o equilíbrio das despesas ao longo do tempo, mas também para atender o anseio da 

sociedade, usuária final dos bens e serviços contratados, que aguarda o recebimento do objeto na 

data avençada. Ademais, a boa gestão requer do agente público o devido zelo e diligência, pois o 

erro de planejamento poderá gerar prejuízos materiais à Administração Pública nas situações em 

que esse erro inviabilize o recebimento do que foi contratado, conforme art. 78 na Lei 8.666/1993: 
Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados (Lei Federal n° 8.666/1993, grifos nossos). 

 

Por fim, a consideração da SUB-FB de que: 
 [...] estava especificado no contrato a possibilidade de aditar por mais 60 dias [...] 

 

Não afasta a irregularidade indicada pela auditoria, uma vez que a Unidade Auditada não 

comprovou que a dilação de prazo ocorreu pelo motivo alegado em sua manifestação. Tal 

comprovação depende, conforme Cláusula Quarta do contrato, de pressupostos fáticos e legais. A 

celebração de termo aditivo, para a revisão de prazo (seja relativo à vigência contratual, seja 

relativo ao lapso temporal necessário para execução do objeto), viabiliza-se somente quando em 

conformidade tanto com a Lei Federal n° 8.666/1993, que estabelece as normas gerais sobre a 

matéria, quanto com as regras do instrumento convocatório, que estabelece normas específicas 

para o contrato firmado. 

 

Com relação às situações definidas pela Lei Federal n° 8.666/1993 para celebração de aditivo 

contratual, para as quais são admitidas alteração de prazo: 
Art. 57. 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

54 

 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 

no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 

por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis (Lei 

Federal n° 8.666/1993, grifos nossos). 

 

E também consideradas as regras insertas no instrumento convocatório
[6R10, 6R11]

48 sobre o mesmo 

tema: 
3.4.1 – Somente em casos específicos, conforme especificado no item 5.6 do Termo de 

Referência, poderá haver prorrogação de prazo, o qual estará limitado a no máximo 60 

(sessenta) dias corridos (Edital de Licitação n° 007/14/SIURB, grifo nosso). 
 

5.6 – Somente em casos específicos onde o atraso de obra seja provocado como 

consequência da ação de clima que impeça o andamento normal dos serviços, ou nos 

casos provocados por dificuldade de liberação de áreas de trabalho, ou indefinição de 

serviços por parte do Órgão Municipal solicitante dos serviços, poderá haver 

prorrogação de prazo, o qual estará limitado a no máximo 60 dias. (Termo de Referência, 

Anexo III do Edital de Licitação n° 007/14/SIURB, grifos nossos). 
 

5.7 – No caso da necessidade de aditamento de prazo o mesmo deverá ser tecnicamente 

justificado pela fiscalização da Unidade Contratante [...] (Termo de Referência, Anexo 

III do Edital de Licitação n° 007/14/SIURB, grifo nosso). 

 

Esta Equipe de Auditoria entende que a Manifestação da SUB-FB não reúne evidência 

documental e/ou justificativa fundamentada que demonstrem ter existido a incidência de quaisquer 

das hipóteses legais elencadas acima. As evidências reunidas pela auditoria revelam, por outro 

lado, que o “atraso” na execução das obras/serviços e o aditamento de prazo contratual foram 

consequência de erro no planejamento inicial. 

 

Com base no exposto acima, verifica-se que o erro de planejamento por parte da Administração 

não constituía razão legítima para aditar o prazo do contrato. Portanto, reitera-se o presente 

apontamento de auditoria de que houve incompatibilidade entre o prazo planejado e aquele 

efetivamente utilizado para a execução das obras/serviços, incompatibilidade que era previsível 

antes da assinatura do ajuste. 

 

 

 

                                              
[6R10] Item 3.4.1, Clausula Terceira, Edital de Licitação n° 007/14/SIURB (Processo nº 2014-0.039.454-2). 

[6R11] Itens 5.6 e 5.7 do Termo de Referência, Anexo III do Edital de Licitação n° 007/14/SIURB (Processo nº 2014-0.039.454-2). 
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CONSTATAÇÃO 007  Prorrogação do tempo de vigência do contrato sem a devida 

caracterização de fato superveniente e sem a aplicação de penalidade. 

 
Corroborando a CONSTATAÇÃO 006, a qual apresentou evidências de erro no planejamento da 

Administração com relação ao prazo que seria necessário para a execução das obras e dos serviços 

de engenharia, verificaram-se falhas nas justificativas das prorrogações contratuais, conforme 

relatado abaixo. 
 

Na análise do Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2, observou-se ofício
[7R1]

49, datado de 15 

de setembro de 2014, descrevendo que o Sr. Subprefeito, alertado pela Sra. Fiscal do Contrato, 

realizou visita in loco, verificando atraso no cronograma físico-financeiro. No mesmo documento 

foram solicitadas explicações e providências quanto ao andamento da obra, além de informado à 

empresa Contratada a possibilidade de aplicações de penalidades, conforme previsão na cláusula 

quarta da Ata de Registro de Preços, no caso da não readequação do cronograma. 

 

Em manifestação de resposta ao ofício mencionado
[7R2]

50, a empresa CLM Constr. e Empr. Ltda. 

informa, na data de 21 de setembro de 2015, que os serviços foram impactados pelas dificuldades 

iniciais para implantação dos serviços, liberações parciais de frente de trabalho, alteração do 

traçado original do passeio e a mudança no projeto para execução da pista de skate. Porém, 

reforça que está em ritmo normal de execução e que tomará as medidas necessárias para acelerar o 

ritmo dos serviços. 
 

No entanto, já no dia 30 de setembro de 2015, foi enviado um documento
[7R3]

51 à Subprefeitura 

solicitando a prorrogação contratual em 90 dias, devido às dificuldades encontradas para execução 

dos serviços, liberação parcial dos serviços e às fortes chuvas ocorridas no período. 
 

É importante informar que não foram encontrados nos autos do processo quaisquer documentos 

comprobatórios, tais como: registro fotográfico ou pluviométrico, atas de reunião, mudança de 

projetos, livro de ordem ou qualquer outro documento que comprove as alegações manifestadas 

para o atraso e a prorrogação contratual. 
 

Ainda assim, verificou-se a anuência de aditamento de prazo
[7R4]

52, pela área técnica, mais 

especificamente pela Coordenadoria de Projetos e Obras, com a ressalva de redução do prazo 

aditado para 45 dias, alegando ser este prazo suficiente para o término do contrato assinado. 
 

Já Assessoria Jurídica, ante o parecer favorável da unidade técnica, manifestou sobre a permissão 

da prorrogação
[7R5]

53 com base no disposto no inciso II, do parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Federal 

n° 8666/1993, transcrito abaixo: 

                                              
[7R1] Ofício nº1235 SPFB/GAB/2015, fl. 815, Vol 3 - Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2. 
 

[7R2] Manifestação de Resposta ao Ofício nº1235 SPFB/GAB/2015 , fl. 816, Vol 3 - Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2. 
 

[7R3] Documento de Solicitação de Prorrogação de Prazo , fl. 800, Vol 3 - Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2. 
 

[7R4] Anuência de Aditamento de Prazo, fl. 801 e 802, Vol 3 - Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2. 
 

[7R5] Manifestação da Assessoria Jurídica, fl. 803, Vol 3 - Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2 . 
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Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 

§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; (grifos nosso). 

 

Por fim, previamente ao término do prazo aditado, foi solicitado pela contratada novo 

aditamento
[7R6]

54, nesse caso de 15 dias, devido às dificuldades para execução do serviço, liberação 

parcial dos serviços e às fortes chuvas ocorridas no período. A solicitação foi prontamente acatada 

pela área técnica, a qual concordou com o atraso devido às fortes chuvas, e ratificada pela 

Assessoria Jurídica.  

 

Novamente, nenhum documento comprobatório foi encontrado nos autos do processo, conforme 

exigência do supracitado inciso II, do parágrafo 1º, artigo 57 da Lei Federal  

n° 8.666/1993.  

 

Ademais, é importante ressaltar o Ato Normativo nº 06, de 28 de maio de 2012, do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, que dispõe sobre a 

adoção do Livro de Ordem, o qual consiste na memória escrita de todas as atividades dos 

responsáveis técnicos relacionadas à obra ou serviço e prevê os seguintes dispositivos: 
Art. 3° 0 Livro de Ordem deverá conter o registro, o cargo do responsável técnico e 

demais profissionais intervenientes na obra ou serviço, de todas as ocorrências 

relevantes do empreendimento. 
 

§ 1° Serão, obrigatoriamente, registrados no Livro de Ordem: 
 

VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter 

financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas a 

ingerência do responsável técnico; 
 

X - a visita da fiscalização, consignando, se houver toda e qualquer ocorrência em 

desacordo com o projeto e/ou serviços aprovados; 
 

§ 2° Todos os relatos de visitas serão datados e assinados pelo responsável técnico 

pela obra ou serviço. O destinatário da orientação de execução transmitida pelo 

responsável técnico deverá apor sua assinatura ao Livro de Ordem, dando assim a 

sua ciência. 
 

§ 3° A data de encerramento do Livro de Ordem será a mesma de solicitação da baixa da 

ART por conclusão do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabível. (grifos 

nosso) 
 

Art. 4° O uso do Livro de Ordem constituir-se-á em obrigação do responsável técnico 

pelo empreendimento ou empresa, que o manterá, permanentemente, no local da obra, 

serviço ou atividade, durante o tempo de duração dos trabalhos. 

                                              
[7R6] Solicitação de Prorrogação de Prazo, fls 822, Vol 3 - Processo Administrativo nº 2014-0.102.570-2  
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Parágrafo único. É facultado aos autores dos projetos, ao contratante ou proprietário da 

obra ou serviço efetuar anotações no Livro de Ordem, datando-as e assinando-as. (grifos 

nosso) 

 

Com relação ao ato normativo mencionado anteriormente, foi previsto no Anexo IV da ARP o 

seguinte dispositivo (transcrito abaixo), o qual evidencia a importância dos registros de 

acompanhamento e motivação dos apontamentos na obra e serviços, além da obrigatoriedade de 

juntar os mesmos aos processos da obra e da medição: 
Ata de Registro de Preços n° 007/2014/SIURB – Anexo IV 

6.3 Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalização: 
 

6.3.10 Registrar na “Caderneta”: 
 

a) A veracidade dos registros feitos pela contratada; 
 

b) Seu juízo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do 

pessoal; 
 

c) Outros fatos ou observações cujo registro se tornem convenientes. 
 

6.3.11 Providenciar relatório/registro fotográfico de todas as etapas (antes, durante e 

depois) da execução dos serviços, e a sua junção ao respectivo processo da obra e, 

TAMBÉM, ao processo de medição. (grifos nosso) 

 

Sendo assim, verifica-se que o atraso no término da obra com ausência de justificativa nos autos 

do processo implica potencial prejuízo ao erário e infringência à Cláusula Quarta do Contrato  

nº 05/SPFB/2015, a qual prevê o prazo de 90 dias para execução dos serviços, contados da 

expedição da Ordem de Serviços, podendo, ainda, incidir as penalidades previstas na ARP 

nº009/SIURB/14, Cláusula Quarta, itens 4.1.3 e 4.1.4: 
Ata de Registro de Preços n° 009/2014/SIURB 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES 

4.1 - Pelo descumprimento do ajuste a detentora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, 

que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente no Decreto Municipal 

nº41.595/02, ou naquele que vier substituí-lo que são: a) comprovação pela Contratada, 

anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; 

b)manifestação da Unidade Contratante informando que a infração contratual foi 

decorrente de fatos imputáveis à Administração: 
 

4.1.3 - Multa por dia de atraso na retirada de Ordem de Serviço ou no término da 

execução dos serviços: 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da Nota de 

Empenho relativa à Ordem de Serviço; 
 

4.1.4 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 10% (dez por cento) sobre o 

valor da Nota de Empenho relativa à Ordem de Serviço;(grifos nosso) 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada (doc. SEI nº 030559227), 

com relação ao teor da CONSTATAÇÃO 007: 
[...] A resposta a este item se assemelha a resposta ao item anterior. ANEXO 9 A [...]. 

 

 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

58 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM o Livro de Ordem e 

encaminhado quando necessário. [...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM o Livro de Ordem e 

encaminhado quando necessário. [...]”. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 007 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SUB-FB 

manifestou-se por meio do doc. SEI n° 030559227 na fl. 6. Em sua manifestação, a Unidade 

Auditada alega que “[...] apesar da obra ter tido nos dois primeiros meses uma grande agilidade 

na sua execução com o intuito de executar a obra dentro do prazo previsto, no mês subsequente 

foi absolutamente necessário um aditamento de prazo tendo em vista a complexidade construtiva 

dos serviços a executar e o altos índices pluviométricos normais nesta época do ano de Julho a 

Dezembro [...]”. A Unidade informa, ainda, no Plano de Providências e Prazo de Implementação 

que “Será solicitado à empresa CLM o Livro de Ordem e encaminhado quando necessário”.  
 

Conforme já mencionado, somente poderá ser admitido o aditivo contratual, com intuito de 

prorrogação do prazo, nos casos mencionados no artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993 e no item 

5.6 do Termo de Referência do Edital de Licitação n° 007/14/SIURB, transcritos abaixo:  

  
Art. 57. 

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 

no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 

por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis (Lei 

Federal n° 8.666/1993, grifos nossos).  
  

3.4.1 – Somente em casos específicos, conforme especificado no item 5.6 do Termo de 

Referência, poderá haver prorrogação de prazo, o qual estará limitado a no máximo 60 

(sessenta) dias corridos (Edital de Licitação n° 007/14/SIURB, grifo nosso). 
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5.6 – Somente em casos específicos onde o atraso de obra seja provocado como 

consequência da ação de clima que impeça o andamento normal dos serviços, ou nos casos 

provocados por dificuldade de liberação de áreas de trabalho, ou indefinição de 

serviços por parte do Órgão Municipal solicitante dos serviços, poderá haver 

prorrogação de prazo, o qual estará limitado a no máximo 60 dias. (Termo de Referência, 

Anexo III do Edital de Licitação n° 007/14/SIURB, grifos nossos).  
  
Na manifestação da unidade foi citado como justificativa para os atrasos os índices pluviométricos 

do período de julho a dezembro de 2015 (Anexo 9), porém não foi possível identificar uma 

motivação para tal atraso com base nos índices, uma vez que os noventa primeiros dias de obra 

(20/07 a 20/10) tiveram índices pluviométricos bem baixos e concentrados em poucos dias, ou 

seja, não foram observados volumes acima da média para o período em análise, que pudessem, 

assim, interferir no andamento normal da obra.   

  
Ressalta-se, ainda, que de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Acórdão 

2061/2006 - Plenário “Os efeitos das chuvas só devem ser considerados como fator redutor da 

produtividade em situações de pluviometria comprovadamente extraordinária, ou seja, muito 

acima da média [...].” (Grifos nossos). 

  
Além disso, não foram encontrados nos autos do processo ou na manifestação da unidade 

quaisquer documentos comprobatórios, tais como: registro fotográfico, atas de reunião, mudança 

de projetos, livro de ordem ou qualquer outro documento que justifique as alegações manifestadas 

a respeito da complexidade construtiva que implicassem no atraso e prorrogação contratual.  

  
Dessa forma, a alegação da prorrogação dos prazos devido à complexidade construtiva e os altos 

índices pluviométricos não pode ser considerada como um fato imprevisível ou excepcional, tal 

qual não pudesse ser previsto e considerado no projeto inicial, já com o prazo necessário 

correspondente.  

  
Diante do exposto, a equipe de auditoria reitera a constatação de prorrogação do tempo de 

vigência do contrato sem a devida caracterização de fato superveniente ou força maior impeditiva 

do comprimento contratual.  
  

RECOMENDAÇÃO 001 
Recomenda-se solicitar o Livro de Ordem da contratada para juntar aos autos do processo. Além 

disso, verificar no Livro de Ordem a presença de fatos comprobatórios da ocorrência de força 

maior impeditiva do cumprimento contratual ou de fatos imputáveis à Administração para o 

atraso, até o momento, injustificado da obra. Caso não seja comprovado tomar as medidas 

contratuais cabíveis. 
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CONSTATAÇÃO 008  Fragilidade no procedimento de preenchimento da planilha de 

medição, em virtude da utilização de “quantidades executadas negativas” para itens de 

serviços sem, porém, esclarecer e justificar o saldo negativo. 

 
A planilha

[4R6]
 referente à 6ª Medição do Contrato n° 05/SPFB/2015 contém lançamentos de 

quantidades negativas e, portanto, de preços com valores negativos para seis itens de serviços 

diferentes, conforme Tabela 9, no valor total de -R$ 47.413,60. 

 
Tabela 9 ─ Itens de serviço com saldo negativo na 6ª Medição

[6R6]
 do Contrato n° 05/SPFB/2015. 

Item Serviço Un. Quan. Valor (R$) 

10-11-72 canaleta de concreto de a.p.p/tampa/grelha de concreto ou ferro  m -60,00 -3.337,20 

10-11-96 tampa de concreto para canaleta de a.p. m -60,00 -1.882,80 

17-03-71 demarcação e pintura de superfícies - epóxi m
2 

-1.658,00 -26.544,58 

17-04-14 limpeza e lavagem de piso por hidrojateamento m
2 

-1.210,00 -4.307,60 

17-03-56 demarcação de quadra com tinta a base de borracha clorada  un -1 -330,46 

17-03-61 trave para futebol de salão, inclusive pintura e rede un -2 -3.260,74 

Valor devido total: - R$ 39.663,38 

Valor devido total (BDI de 19.54%): - R$ 47.413,60 

 

A presente constatação de auditoria diz respeito, especificamente, ao procedimento adotado pela 

fiscalização do contrato para estornar valores e, desta forma, “compensar” serviços cuja 

quantidade fora medida indevidamente em períodos anteriores. A depender das circunstâncias do 

caso concreto, não há vício no ato que registra quantidade negativa em evento de medição com o 

objetivo de compensar pagamentos indevidos
[8R1]

55. Contudo, os fatos atinentes à presente situação, 

apesar de demonstrarem uma ação fiscalizatória no sentido de corrigir problemas identificados, 

também revelam que a mesma fiscalização falhou em acompanhar o recebimento dos serviços. 

 

Em qualquer caso, seja para corrigir valores divergentes para mera conciliação financeira, seja por 

ter havido falha da fiscalização, o lançamento de valores negativos, nos totais acumulados ou 

nos parciais executados de um determinado item de serviço, precisa ser sempre justificado pelo 

agente público responsável pela fiscalização. A definição de quantidades ou preços, cuja alteração 

pretenda alcançar valores medidos em períodos anteriores, deverá trazer explicitamente sua 

motivação, em observação ao princípio da transparência e em respeito ao parágrafo único do art. 

60 da Lei Federal n° 8.666/1993. Por este motivo, o faturamento de serviços deslocados dos 

períodos em que foram efetivamente realizados, utilizando-se de quantidades negativas, deve ser 

justificado e autorizado formalmente. Todavia, nos autos examinados por esta Equipe de 

Auditoria, não foram encontrados autorização contratual ou memória de cálculo que justificassem 

os valores negativos na 6ª Medição. 

 

                                              
[8R1] Acórdão 2512/2019 – Plenário, item 9.1, Rel. Min. Vital do Rêgo, Tribunal de Contas de União, Brasília. 
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Considerando o que foi acima exposto, verifica-se que houve fragilidade no procedimento de 

autorização dos pagamentos durante a execução do Contrato n° 05/SPFB/2015, ao terem sido 

empregados boletins de medição imprecisos que apresentaram alterações injustificadas nos 

quantitativos acumulados, por meio do faturamento de serviços em quantidades negativas ou 

deslocados dos períodos em que foram efetivamente realizados. As medições contratuais 

negativas indicam que o responsável pela fiscalização efetuou liquidação irregular de despesas no 

âmbito da execução do contrato, ainda que posteriormente tornadas sem efeito
[8R2, 8R3]

56 quando da 

última medição contratual, a título de retificação. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 008, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 7. Em sua manifestação, a SUB-FB alega que o procedimento adotado pela 

fiscalização do contrato foi adequado e visou “possibilitar a execução de outros itens necessários 

[...] sem modificação do preço total”. Por este motivo, a Unidade Auditada julgou “prejudicado 

qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação” para a presente constatação de 

auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 008: 
[...] Os valores negativos na planilha da 6ª medição causam efetivamente estranheza mas 

foram feitos para possibilitar a execução de outros itens necessários na pista de skate sem 

modificação do preço total possibilitando que a empresa pudesse executar esses serviços, 

sendo assim a pista de skate foi entregue a contento. Os quantitativos das medições 

iniciais estavam corretos e foram conferidos pela fiscalização, sendo necessária sua 

retirada da ultima medição pelos motivos expostos.  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A SUB-FB, em sua manifestação, também alega que: 
[...] Os quantitativos das medições iniciais estavam corretos e foram conferidos pela 

fiscalização, sendo necessária sua retirada da ultima medição pelos motivos expostos [...]. 

                                              
[8R2] Acórdão 2195/2016 – Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, Tribunal de Contas de União, Brasília – DF. 

[8R3] Acórdão 0461/2008 – Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, Tribunal de Contas de União, Brasília – DF. 
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Esta Equipe de Auditoria entende que a manifestação apresentada pela Unidade Auditada, com 

relação à CONSTATAÇÃO 008, não esclarece, de maneira satisfatória, as circunstâncias práticas 

que condicionaram o fiscal de contrato a ter adotado um procedimento frágil (do ponto de vista da 

transparência do controle) e fraco (do ponto de vista da suficiência de fundamentação) para a 

liquidação de despesas. 

 

Portanto, reitera-se a CONSTATAÇÃO 008 no sentido de que o procedimento adotado para 

autorização de pagamentos no Contrato n° 05/SPFB/2015 apresentou fragilidades, ao terem sido 

elaborados boletins de medição imprecisos e que não explicaram os valores acumulados dos 

quantitativos de determinados serviços. 

 

 

CONSTATAÇÃO 009  Inexistência de Livro de Ordem nos autos dos processos 

relacionados, descumprindo prescrições legais e revelando fragilidade no procedimento de 

instrução processual. 

 
Não foram encontrados, nos autos examinados, cópia do Livro de Ordem ou de documento 

equivalente (tal como Relatório Diário de Obra, Livro de Ocorrências Diárias, Livro de Obra, 

Caderneta de Ocorrências, etc.) que contivesse uma memória escrita sobre as atividades 

relacionadas com as obras executadas no âmbito do Contrato n° 05/SPFB/2015. Em razão disso, 

não foi respeitada a Resolução n° 1024/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA), disciplinada pelo Ato Normativo nº 06/2012 do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), a qual dispõe sobre obrigatoriedade da adoção do 

Livro de Ordem para o acompanhamento de obras e serviços de engenharia. 

 

A adoção de Livro de Ordem é obrigatória, sendo especialmente importante para a fiscalização e 

controle de obras de engenharia pela Administração Pública. O Livro de Ordem, além de ser um 

instrumento que possibilita verificar a participação efetiva dos profissionais tecnicamente 

responsáveis pelas obras57
[9R1,9R2]

, constitui um registro escrito de todas as ocorrências relevantes 

do empreendimento, incluindo aquelas elencadas nos incisos V, VI, VII e VIII do § 1°, art. 4º da 

Resolução n° 1024/2009
[9R2]

; e nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, X e XI do § 1°, art. 3º do Ato 

Normativo n° 06/2012
[9R1]

. Neste sentido, conforme Lei de Licitações e Contratos
[3R3]

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

representante da Administração especialmente designado [...]. 

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

relacionadas com a execução do contrato [...]. (Lei Federal n° 8.666/1993, grifo nosso). 

 

Este diploma legal determina a designação de um representante da Administração para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, atribuindo-lhe responsabilidade técnica. No caso 

de obras e serviços de engenharia, este profissional deverá utilizar o Livro de Ordem como 

instrumento próprio para atender aos comandos especificados no § 1º, art. 67 da Lei Federal n° 

8.666/1993. A utilização do Livro de Ordem, pelo fiscal do contrato, como registro formal sobre 

                                              
[9R1] Ato Normativo n° 06 de 28 de maio de 2012,  Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado se São Paulo. 

[9R2] Resolução n° 1024 de 21 de agosto de 2009, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 
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as ocorrências relativas à execução da obra e sobre eventuais alterações de projeto, somente se 

revela facultativa quando for utilizado um outro documento com função equivalente (Relatório 

Diário de Obra, Caderneta de Ocorrências, etc.). Exige-se, sempre, que o representante da 

Administração anote em instrumento apropriado todas as ocorrências relacionadas com a 

execução contratual. Porém, esta Equipe de Auditoria não encontrou nenhum documento similar 

nos autos. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 009, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 7. A SUB-FB informou, como Plano de Providências, que “será solicitado à 

empresa CLM o Livro de Ordem”; e, como Prazo de Implementação, informou que será feito o 

encaminhado do Livro de Ordem “quando for necessário”. Em sua manifestação, a Unidade 

Auditada não explica a razão de não existir nos autos cópia do Livro de Ordem. Ademais, também 

não fornece plano de providência que contemple ações futuras orientadas para evitar o mesmo tipo 

de irregularidade em futuros contratos cujo objeto inclua obras e serviços de engenharia. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado  à empresa CLM o Livro de Ordem [...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A Unidade Auditada informou que o Livro de Ordem será “[...] encaminhado quando for 

necessário [...]”. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Como a SUB-FB não forneceu, de forma tempestiva, até a data de encaminhamento de sua 

manifestação, qualquer evidência sobre a existência do Livro de Ordem referente às obras e 

serviços de engenharia objeto do Contrato n° 05/SPFB/2015, esta Equipe de Auditoria entende ser 

necessário manter registrado a presente constatação de auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 
Para todos os contratos administrativos que envolvam obras e serviços de engenharia, a Unidade 

Auditada deverá juntar aos respectivos autos o Livro de Ordem, em conformidade com a 

Resolução n° 1024/2009 do CONFEA e com o Ato Normativo nº 06/2012 do CREA-SP. 
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CONSTATAÇÃO 010  Irregularidades nos Relatórios Fotográficos, pois as fotos 

constantes destes documentos não condizem com os serviços medidos e pagos no respectivo 

período. 

 
Os Relatórios Fotográficos, constantes dos processos de pagamento

[10R1-10R5]
58, incluem fotos que 

não são consistentes com os serviços medidos
[4R1-4R6]

 e pagos pela Administração, no respectivo 

período. Importante ressaltar que a 1ª Medição, em particular, não foi instruída com relatório ou 

outro documento equivalente que comprovasse os fatos geradores de despesa. 

 

Segue abaixo, a título de exemplo, um conjunto de evidências sobre a constatação 

supramencionada no caso das 1ª e 2ª Medições. Porém, deve-se destacar que se verificou o mesmo 

tipo de irregularidade em todos os seis processos de medição/pagamento. 

 

4.10.1 Irregularidades no Relatório da 2° Medição (agosto de 2015) 

 

As Fotos 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 20 e 21 do Relatório Fotográfico
[10R1]

 dizem respeito, não 

necessariamente nesta ordem, aos serviços 01-01-07 (“remoção de entulho com caçamba 

metálica”), 01-05-02 (“tapume”), 01-05-40 (“tela para proteção de obras”), 17-50-20 (“demolição 

manual de concreto simples”) e 17-50-21 (“demolição manual de concreto armado”), serviços 

estes pertencentes ao grupo “DIVERSOS” da planilha de contrato e cuja execução foi 

integralmente paga pela Administração na 1ª Medição. 

 

As Fotos 05, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do Relatório Fotográfico
[10R1]

 dizem respeito, não 

necessariamente nesta ordem, aos serviços 01-01-07 (“remoção de entulho”), 02-01-01 (“broca de 

concreto”), 02-02-01 (“escavação manual”), 02-06-10 (“reaterro de valas”) e 17-03-63 (“tabela 

para basquete”), serviços estes pertencentes ao grupo “QUADRA POLIESPORTIVA” da planilha 

de contrato e cuja execução foi integralmente paga pela Administração na 1ª Medição. 

 

As Fotos 12, 19, 23 e 24 do Relatório Fotográfico
[10R1]

 dizem respeito a serviços que compõem o 

grupo “PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO”, porém não é possível relacionar estas 

fotos, de forma individual, com cada um dos itens de serviço planilhados, pois não há informação 

suficiente para isto. Em particular, as Fotos 23 e 24 identificam um trecho de pavimentação em 

concreto já concluída, em algum local da praça pública, a partir do que poderia se concluir que 

determinados serviços teriam que ter sido previamente executados, como, por exemplo, 02-03-04 

(“forma comum de tábuas”), 02-04-09 (“armadura em aço”), 13-01-10 (“lastro de brita”), etc., 

pois estes seriam necessários para construção da ciclovia. Independentemente da identificação 

individualizada das fotos, os serviços para construção de ciclovias e pistas de caminhada foram 

medidos e pagos pela Administração na 1ª e 3ª Medições. 

 

                                              
[10R1] Relatório Fotográfico, Processo nº 2015-0.251.612-4 (2° MEDIÇÂO), fls. 18-23. 

[10R2] Relatório Fotográfico, Processo nº 2015-0.269.313-1 (3° MEDIÇÂO), fls. 29-34. 

[10R3] Relatório Fotográfico, Processo nº  2015-0.302.620-1 (4° MEDIÇÂO), fls. 17-19. 

[10R4] Relatório Fotográfico, Processo nº 2015-0.329.209-2 (5° MEDIÇÂO), fls. 16-17. 

[10R5] Relatório Fotográfico, Processo nº 2016-0.015.232-1 (6° MEDIÇÂO), fls. 32-33. 
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A Foto 22 do Relatório Fotográfico identifica a construção de viga baldrame ao longo do 

perímetro da nova quadra de basquete (ver Figura 8). Contudo, não foi possível encontrar, em 

nenhuma das planilhas de medição, itens de serviço pertinentes à execução de obra de fundação 

para o grupo “QUADRA POLIESPORTIVA”, tais como caixaria, armadura e concretagem. 

Finalmente, a Foto 01 identifica uma “placa de obra” (ver Figura 9) para a qual também não foi 

encontrado nenhum serviço correlato nas planilhas de medição. 

 

 
Figura 8 – Execução de viga baldrame referente ao grupo “QUADRA POLIESPORTIVA”, cujos serviços não têm 

previsão de quantidades na planilha da 2° Medição (fonte: ref. 9R1). 
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Figura 9 – Placa de obra para a qual não havia previsão na planilha orçamentária (fonte: ref. 10R1). 

 

Conforme planilha da 2º Medição
[10R1]

, somente serviços pertencentes ao grupo “CAMPO DE 

FUTEBOL” foram medidos e pagos pela Administração no período (agosto de 2015). Por outro 

lado, com base no exposto acima, verifica-se que as fotos só identificaram serviços não 

relacionados ao grupo “CAMPO DE FUTEBOL” e que, por sua vez, foram medidos e pagos pela 

Administração na 1ª Medição (julho de 015) e/ou na 3ª Medição (setembro de 2015). Há, portanto, 

clara incongruência no Relatório Fotográfico do período em comento. 

 

4.10.2 Irregularidades no Relatório da 3° Medição (setembro de 2015) 

 

As Fotos 01, 02, 03 e 04 do Relatório Fotográfico
[10R2]

 identificam serviços de escavação 

mecanizada, pertencentes ao grupo “CAMPO DE FUTEBOL”. Contudo, a planilha da 3ª Medição 

não contempla este tipo de serviço. Houve medição de 135 m
3
 referente a serviço de escavação 

manual (item 01-04-02), aparentemente para nivelamento e regularização da área do campo de 

futebol society. 

 

A Foto 06 diz respeito a serviço de demolição de muro de alvenaria, identificado na legenda da 

foto como pertencente ao grupo “CAMPO DE FUTEBOL”. Contudo, a planilha da 3ª Medição 

não contempla este serviço. 

 

As Fotos 17, 18, 19 e 20 dizem respeito à execução dos serviços 17-03-51 (“quadra poliesportiva - 

piso armado”), 17-01-76 (“mureta de blocos de concreto”) e 17-01-29 (“alambrado para quadras 

de esporte”), os quais não estão considerados na 3ª Medição. Estes serviços foram medidos e 

pagos pela Administração na 1ª Medição. 
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As Fotos 21 e 22 dizem respeito à execução de viga baldrame e mureta ao longo do perímetro do 

campo de futebol society, serviços que foram medidos e pagos pela Administração na 2ª 

Medição. 

 

Portanto, verifica-se que parte significativa das fotos (11 de 20 fotos) não identifica serviços 

medidos e pagos pela Administração na 3ª Medição, constituindo incongruência do Relatório 

Fotográfico. 

 

 

Manifestação DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 010, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 nas fls. 7/8. Em sua manifestação, SUB-FB discorda das razões apresentadas por 

esta Equipe de Auditoria e argumenta no sentido de que não houve irregularidades nos relatórios 

fotográficos. Por este motivo, a Unidade A julgou “prejudicado qualquer Plano de Providências 

ou Prazo de Implementação” para a presente constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 010: 
[...] Conforme já exposto anteriormente, a empresa durante o primeiro mês de obra 

executou de maneira célere as atividades que possibilitariam agilidade no desenrolar da 

obra. O local da obra foi isolado com tela de proteção e tapume e o terreno foi adequado 

com as remoções de terra para o inicio da implantação da quadra de basquete incluindo a 

execução dos baldrames. O percurso da pista de caminhada e da ciclovia foi aplainado 

manualmente possibilitando a colocação das tábuas, tela de arame e brita para lançamento 

do concreto. Talvez de fato as fotos não tenham obedecido uma ordem perfeita porém 

demonstram de maneira transparente que tudo o que foi pago, foi executado de fato. 

ANEXO 12 ANEXO 11  
 

As pistas de caminhadas e de bicicletas foram executadas com as formas de tábuas e a 

armadura necessária itens pagos na primeira medição e independente da ordem das fotos. 

Não seria possível a execução dos passeios sem essas providencias anteriores.  
 

A placa da obra é obrigatória sua colocação em conformidade com o contrato da ATA/RP 

e foi devidamente instalada na obra, pela competência da empresa.  
 

De fato a regularização do campo de futebol foi feita por escavação manual para a 

colocação dos dutos de drenagem da área do campo. Essas valas são estreitas e longas 

ocasionando grande quantidade de solo revirado.  
 

A concretagem do piso de concreto armado da quadra esportiva, a mureta de blocos de 

concreto e o alambrado foram executados logo no primeiro mês da obra, foi o primeiro 

serviço executado. Houve necessidade de ajustes e acertos ao longo da obra nestes 

serviços executados no primeiro mês de obra. Segue cópia da descrição do item mureta de 

blocos de concreto constante da Composição de Custos de EDIF. 0 item foi medido na 

primeira medição para execução na quadra de basquete, na descrição dos itens verifica-se 

que a fundação da mureta já está incluída na composição do custo. 
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Na execução da mureta do campo de futebol pelas características desta construção, os 

itens de composição dos insumos foram medidos separadamente.  
 

Quanto à demolição da mureta existente de alvenaria que foi totalmente refeita ao redor 

do campo de futebol, está incluída na segunda medição do item campo de futebol.  
 

O transporte de terra por caminhão basculante está medido na segunda e na terceira 

medição no item campo de futebol e é o que está sendo demonstrado. Seria a terra 

retirada manualmente das valas de drenagem e na regularização do terreno.  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Esta Equipe de Auditoria entende que a SUB-FB não forneceu elementos suficientes para afastar 

as irregularidades constatadas. Houve esclarecimento apenas parcial para as várias inconsistências 

que foram individualmente indicadas pela Equipe de Auditoria, referentes à incompatibilidade 
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entre as informações constantes dos relatórios fotográficos da 2° Medição e 3° Medição e aquelas 

registradas nas respectivas planilhas de medição. Com relação a essas incongruências, a Unidade 

Auditada limitou-se a informar, de forma genérica, que: 
[...] Talvez de fato as fotos não tenham obedecido uma ordem perfeita porém demonstram 

de maneira transparente que tudo o que foi pago, foi executado de fato [...]. 

 

Especificamente, com relação ao apontamento da Equipe de Auditoria sobre não existir previsão 

nas planilhas de medição para itens de serviço pertinentes à execução de obra de fundação, dentro 

do grupo “QUADRA POLIESPORTIVA”, a SUB-FB afirma que: 
[...] O item foi medido na primeira medição para execução na quadra de basquete, na 

descrição dos itens verifica-se que a fundação da mureta já está incluída na composição 

do custo [...]. Na execução da mureta do campo de futebol pelas características desta 

construção, os itens de composição dos insumos foram medidos separadamente [...]. 

 

Todavia, a justificativa acima não alcança a inconsistência tal como foi apontada por esta Equipe 

de Auditoria. O apontamento era de que execução da viga baldrame, serviço pertencente do ao 

grupo “QUADRA POLIESPORTIVA”, não tinha previsão de quantidades na planilha da 2° 

Medição, enquanto, contraditoriamente, as fotos do relatório fotográfico da referida medição 

identificou a execução desse serviço (cód. 17-01-76), conforme Figura 8.  

 

Portanto, do exposto acima, reitera-se a CONSTATAÇÃO 010 no sentido uma parte significativa 

das fotos, constantes dos relatórios fotográficos da 2° Medição e 3° Medição, não identifica os 

serviços que foram medidos e pagos pela Administração com base nas planilhas de medição 

relativas aos períodos em referência. 

 

 

CONSTATAÇÃO 011  Fragilidade nos “Relatórios de Medição” por estes não conterem 

informações suficientes para identificar os serviços executados, prejudicando o controle, 

fiscalização e a transparência dos gastos estatais. 

 
Os autos dos processos de pagamento foram instruídos com “relatórios de medição” (i.e., 

relatórios fotográficos”) incompletos
[10R1-10R5]

, por estes não terem registrado as etapas (antes, 

durante e após a conclusão) de cada serviço medido, considerando o respectivo local de execução 

e aquilo que foi previsto no memorial descritivo e na planilha de contrato. Ademais, nenhuma das 

fotos incluídas nos relatórios está datada e identificada de forma inequívoca. 

 

O conteúdo lacunar dos “relatórios de medição” fornecidos; a ausência nos autos de cópias de 

documentos que demonstrem que vistorias foram realizadas pela fiscalização do contrato (na 

abertura, ao longo da execução ou no recebimento do objeto); e a ausência de registro (pela 

Administração) de ocorrências da obra em Livro de Ordem, todos eles constituem deficiência 

documental com respeito à ação fiscalizatória da Administração Pública. Esta deficiência, por sua 

vez, evidencia fragilidade no procedimento de planejamento e recebimento de serviços e obras de 

engenharia por parte da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia. 
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Os “relatórios de medição” deveriam conter registros escritos e fotográficos sobre todos os fatos 

relevantes ocorridos na obra, principalmente os fatos relativos à medição e pagamento dos 

serviços concluídos, tais como: defeitos e problemas eventualmente constatados em cada serviço; 

e eventuais atrasos no cronograma causados pela não conclusão de determinado serviço ou 

conjunto de serviços. Logo, o “relatório de medição”, juntamente com a respectiva planilha de 

medição, é necessário para demonstrar o fato gerador de despesa, demonstração sem a qual a 

subsequente liquidação e pagamento pela Administração serão irregulares. Ou seja, os “relatórios 

de medição” são elementos processuais fundamentais para liberação do pagamento à Contratada, 

pois é através destes que se evidencia que os requisitos necessários foram atendidos. 

 

O profissional responsável pela fiscalização do contrato só poderia liberar para pagamento
[11R1]

59 a 

parte inconteste dos serviços realizados, quando formalmente medidos em relatório e planilha de 

quantidades. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 011, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 8. Em sua manifestação, SUB-FB discorda das razões apresentadas por esta 

Equipe de Auditoria e argumenta no sentido de que não houve insuficiência de informações nos 

“Relatórios de Medição”. Por este motivo, a Unidade A julgou “prejudicado qualquer Plano de 

Providências ou Prazo de Implementação” para a presente constatação de auditoria. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 011: 
[...] Os vários relatórios fotográficos apresentados nos processos de medição demonstram 

de maneira transparente e evidente que todos os serviços foram executados no local da 

obra. Não houve de forma nenhuma negligencia por parte da Supervisora de Projetos e 

Obras. O trabalho fiscalizado correspondeu na sua execução ao determinado pelo 

Memorial Descritivo. A população que acompanhou durante toda a obra, inclusive 

coagindo de maneira forçosa, exigiu que a obra fosse entregue com todos os serviços 

propostos por eles nas reuniões iniciais. ANEXO 13 ANEXO 14 
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

                                              
[11R1] Itens 5.2 e 5.6 do Edital de Licitação  nº 007/14/SIURB (Processo nº 2014-0.039.454-2). 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A SUB-FB não forneceu razões suficientes para corroborar suas alegações e, desta maneira, elidir 

as fragilidades apontadas. Ademais, o fiscal, ao ter utilizado procedimento com fragilidades 

evidentes, assumiu os riscos inerentes aos resultados deletérios que eventualmente poderiam ser 

produzidos. Os processos de pagamento, ao não conterem informações suficientes e/ou adequadas 

para identificar/comprovar os serviços executados, não possibilita a verificação inequívoca das 

condições necessárias ao processamento da liquidação de despesa. Ou seja, não permitem 

demonstrar que a contratada cumpriu com todas as obrigações especificadas no caderno de 

encargos. A Lei Federal n° 4.320/1964 determina que liquidação da despesa pública só possa ser 

processada mediante a comprovação da efetiva realização da obra e/ou serviço, com base em 

títulos e documentos comprobatórios. Portanto, reitera-se a CONSTATAÇÃO 011 no sentido de 

que os “Relatórios de Medição”, que instruíram os processos de pagamento do Contrato n° 

05/SPFB/2015, apresentam fragilidades relevantes que, por sua vez, prejudicam a verificação 

sobre se houve o implemento das condições necessárias ao cumprimento contratual. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 
Para todos os contratos administrativos que envolvam obras e serviços de engenharia, recomenda-

se à Unidade Auditada que preveja cláusula contratual padronizando os elementos mínimos que 

deverão constar dos relatórios de medição e que serão conferidos pelo fiscal técnico, tais como: o 

registro datado e fotografado das etapas de execução (antes, durante e após a conclusão) de cada 

serviço medido; identificação clara dos locais de execução e a correlação dos mesmos com o 

previsto em memorial descritivo e/ou em planilha orçamentária; etc. 
 

 

CONSTATAÇÃO 012  Ausência de cópia dos registros de Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR) nos autos dos processos relacionados, registros estes que são exigidos para 

comprovação da medição do item de serviço 01-01-07. 

 
Com relação à execução do serviço “remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga 

manual e descarga em bota-fora”, item 01-01-07 constante da planilha de contrato
[2R4]

, não foi 

encontrada nos autos examinados cópia dos registros de Controle de Transporte de Resíduos 

(CTR). Com base nas descrições contidas no documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – 

EDIFICAÇÕES”, elaborado pela Assessoria de Custos da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras (SIURB) de São Paulo, têm-se a seguinte descrição para o item 01-01-07: 
 [...] Este serviço será quantificado através da apresentação e retenção de uma via do 

registro do Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento comprobatório que 

o entulho foi entregue em área licenciada para destinação adequada [...] (grifo nosso). 

 

A diretriz acima mencionada obriga o envio de cópia dos registros de Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR), uma vez que os mesmos são necessários para justificar a medição e o pagamento 

dos serviços realizados. Uma vez que os serviços em questão consideraram o custo unitário do 

item 01-01-07 da planilha oficial de custos da Prefeitura, esta última adotada formalmente no 

Contrato n° 05/SPFB/2015, não há espaço discricionário para que a fiscalização deixe de solicitar 

os registros de CTR. 
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Necessário destacar que as informações constantes dos autos não evidenciam ter havido uma 

diferenciação com relação aos tipos de resíduos produzidos na obra, de forma a justificar o uso de 

caçambas metálicas. As caçambas do item 01-01-07 são utilizadas quando há manuseio de 

entulho que necessita ser destinado à área licenciada, em lugar de se carregar o resíduo em 

caminhão basculante. Conforme o documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – EDIFICAÇÕES”:  
[...] utilização do carregamento manual e/ou transporte em caçambas metálicas deverá ser 

autorizada e justificada pela fiscalização [...]. 

 

Portanto, havia a exigência de entrega prévia dos registros de CTR para possibilitar o ateste dos 

serviços relativos ao item 01-01-07, pelos quais foram pagos R$ 65.283,79 (ver Tabela 10). O 

adimplemento formalizar-se-ia apenas mediante atesto regular. 
 

Tabela 10 ─ Pagamentos referentes à execução do item de serviço 01-01-07 (“remoção de entulho com caçamba 

metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora”). 

Período de Medição 
Executado no Período 

Quantidade (m
3
) Valor pago (R$) 

1º Medição
[6R1] 

577.99 40.626,92 

2º Medição
[6R2]

 77.22 5.427,79 

3º Medição
[6R3]

 56.94 4.002,31 

4º Medição
[6R4]

 39.00 2.741,31 

5º Medição
[6R5]

 0.00 0,00 

6º Medição
[6R6]

 25.81 1.814,18 

Custo total: R$ 54.612,51 

Preço total (BDI de 19.54%): R$ 65.283,79 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 012, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 9. A SUB-FB informou, como Plano de Providências, que a “será solicitado à 

empresa CLM a entrega dos comprovantes de entrega do CTR”. Contudo, não foi informado um 

Prazo de Implementação para a ação mencionada acima. Em sua manifestação, a Unidade 

Auditada não explica a razão de não terem sido anexadas aos autos cópias dos documentos 

comprobatórios. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 012: 
[...] As caçambas foram necessárias na obra devido à demolição das muretas do campo de 

futebol, do piso cimentado da quadra poliesportiva e de enorme quantidade de sujeira 

(entulho de ponto viciado) deixados pela população e encontrados no local e no córrego 

que transformaram-se em consequente geração de entulho na obra. Durante a obra a 

necessidade foi muito maior do que o previsto inicialmente. ANEXO 15 [...]. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM a entrega dos 

comprovantes de entrega do CTR [...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Como a SUB-FB não forneceu, de forma tempestiva, até a data de encaminhamento de sua 

manifestação, qualquer evidência sobre a existência dos documentos supracitados, esta Equipe de 

Auditoria entende ser necessário manter registrado a presente constatação de auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 004 
Recomenda-se que a Unidade Auditada apresente e junte aos autos os registros do Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR) que comprovem cada um dos serviços medidos e pagos pela 

Administração, conforme relacionados na Tabela 10 do Relatório de Auditoria. Caso os 

documentos comprobatórios supracitados não sejam apresentados, recomenda-se que a Unidade 

proceda à restituição dos valores que tenham sido pagos indevidamente pelo serviço 01-01-07. 

 

 

CONSTATAÇÃO 013  Ausência de nota fiscal referente à aquisição de produtos 

minerários que teriam sido empregados nas obras, bem como da licença de operação do 

empreendimento responsável pela extração de tais produtos, contrariando a legislação 

municipal e as condições contratuais de pagamento. 

 
Não foram encontrados, nos autos examinados, cópias das notas fiscais referentes à aquisição dos 

produtos minerários
[13R1]

60

 
empregados na obra. Também não consta dos autos cópia da última 

licença de operação do empreendimento responsável pela extração de tais produtos
 [13R2]

61, uma vez 

que o volume fornecido pela contratada ultrapassou 3m³. 

 

A apresentação dos documentos comprobatórios supramencionados, a cada medição realizada, 

constituía condição necessária para o recebimento, pela Administração, dos serviços realizados. 

Estes documentos deveriam ter sido apresentados pela Contratada e instruídos no respectivo 

processo de pagamento pelo profissional responsável pela fiscalização do contrato. Logo, neste 

caso, houve infringência ao disposto no art. 6º do Decreto Municipal nº 48.184/2007, bem como 

ao item 5.5 da ARP nº 09/SIURB/2014. 

 

                                              
[13R1] Art. 6º, inc. I, alínea “a”, do Decreto Municipal nº 48.184/2007. 
 

[13R2] Art. 6º, inc. I, alínea “b” do Decreto Municipal nº 48.184/2007. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 013, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 9. A SUB-FB informou, como Plano de Providências, que a “será solicitado à 

da empresa CLM a entrega dos comprovantes das notas fiscais referentes à aquisição dos 

produtos minerários”. Contudo, não foi informado um Prazo de Implementação para a ação 

mencionada acima. Em sua manifestação, a Unidade Auditada também não explica a razão de não 

terem sido anexadas aos autos cópias dos documentos fiscais, os quais eram necessários para o 

atesto regular das obras/serviços realizados. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à da empresa CLM a entrega dos 

comprovantes das notas fiscais referentes à aquisição dos produtos minerários [...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Como a SUB-FB não forneceu, de forma tempestiva, até a data de encaminhamento de sua 

manifestação, qualquer evidência sobre a existência dos documentos fiscais, exigidos pelo Decreto 

Municipal nº 48.184/2007
[13R1,13R2]

 e pelo subitem 5.5 da ARP nº 09/SIURB/2014, esta Equipe de 

Auditoria entende ser necessário manter registrado a presente constatação de auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 005 
Recomenda-se que a Unidade Auditada apresente e junte aos autos os documentos fiscais 

referentes aos produtos minerários empregados nas obras, de forma que se comprove a 

procedência legal de tais produtos. Caso os documentos supracitados não sejam apresentados, 

recomenda-se que a Unidade tome as medidas necessárias devido ao descumprimento das 

determinações especificadas no Decreto Municipal nº 48.184/2007 e no subitem 5.5 da ARP  

nº 09/SIURB/2014. 

 

 

CONSTATAÇÃO 014  Não há evidência de que os produtos relativos aos itens de serviço 

20-01-13 e 20-01-14 (grupo “PROJETOS”) foram entregues pela Contratada, não havendo 

detalhamento para a quantidade total medida (15.713 m²). 

 
Após exame documental dos autos, constatou-se não haver evidência sobre a entrega do produto 

relativo aos serviços 20-01-13 (levantamento planialtimétrico de áreas até 10.000 m
2
) e 20-01-14 

(levantamento planialtimétrico da área que exceder a 10.000 m
2
), conforme Tabela 11. 
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Tabela 11 ─ Serviço de levantamento planialtimétrico cadastral pago na 1ª Medição
[6R1]

. 

Item Serviço 
Executado 

Quantidade  Valor  

20-01-13 
levantamento planialtimétrico de áreas 

- até 10.000 m
2 1 gl

♣ 
R$ 3.592,66 

20-01-14 
levantamento planialtimétrico de áreas 

- excedente a 10.000 m
2 5713.00 m

2 
R$ 1.885,29 

Custo total: R$ 5.477,95 

Preço total (BDI de 19.54%): R$ 6.548,34 

 

♣: GL se trata de unidade genérica (“global – gl”), cujo uso encontra-se em desacordo com a jurisprudência 
do TCU [14R1] 62 e de outras Cortes de Contas. 

 
Neste caso, o produto deveria ter consistido em estudo documentado, na forma de desenho 

técnico, contendo levantamento topográfico com elementos planimétricos, altimétricos e detalhes 

complementares do terreno (tais como a localização de postes, pavimentos, árvores, etc.). Ou seja, 

tratar-se-ia de planta exata do terreno analisado. 

 

A quantidade total medida pela Administração
[6R1]

, considerando ambos os serviços relacionados 

na Tabela 8, foi de 15.713 m
2
, o que corresponde a aproximadamente 60% de toda a área pública 

municipal ( 26.000 m²) onde se localizaram as obras, conforme ilustrado na Figura 10. 
 

                                              
[14R1] Acórdão 1350/2010 – Plenário (Súmula nº 258), Rel. Min. Benjamin Zymler, Tribunal de Contas da União, Brasília. 
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Figura 10 – Imagem de satélite

[14R2]
63 identificando as áreas contempladas no serviço de levantamento planialtimétrico 

de área pública (localizada entre as Ruas Pedro Pormar, Carlos Lamarca e Expedito Cardoso). 
 
Logo, por não existir comprovação efetiva dos serviços executados, teria havido pagamento 

irregular pela Administração no valor de R$ 6.548,34. 
 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 014, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 9. A SUB-FB informou, como Plano de Providências, que a “será solicitado à 

empresa CLM a entrega dos projetos”. Contudo, não foi informado um Prazo de Implementação 

para a ação mencionada acima. Em sua manifestação, a Unidade Auditada justifica que os 

documentos de engenharia, necessários para comprovar a execução dos serviços cód. 20-01-13 e 

20-01-14, não foram encartados ao processo devido a um lapso no procedimento interno da 

Unidade Auditada, mas que tais documentos já estariam disponíveis em mídia eletrônica (CD).  

 

 

                                              
[14R2] Imagem aérea obtida da plataforma cartográfica OpenStreetMap (https://osm.org), com auxílio da ferramenta Potlatch 2. 
 

área que, supostamente, foi 
contemplada nos serviços de 

levantamento topográfico (15.713 m
2
). 

https://osm.org/
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PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM a entrega dos projetos 

[...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Como a SUB-FB não forneceu, de forma tempestiva, até a data de encaminhamento de sua 

manifestação, qualquer evidência sobre a existência de planta contendo o levantamento 

topográfico cadastral, de forma a comprovar efetivamente os serviços executados, esta Equipe de 

Auditoria entende ser necessário manter registrado a presente constatação de auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 006 
Recomenda-se que a Unidade Auditada apresente e junte aos autos os desenhos de engenharia que 

comprovem os serviços medidos e pagos pela Administração, conforme relacionados na Tabela 11 

do Relatório de Auditoria. Caso os documentos comprobatórios supracitados não sejam 

apresentados, recomenda-se que a Unidade proceda à restituição dos valores que tenham sido 

pagos indevidamente pelos serviços de levantamento planialtimétrico. 
 

 

CONSTATAÇÃO 015  Quantificação a maior dos itens de serviço 01-01-07 e 01-03-10 no 

processamento de medições relativas aos grupos “CAMPO DE FUTEBOL”, 

“ILUMINAÇÃO” e “PLAYGROUND”.. 

 
Há evidência de que parte dos serviços, aprovados pela fiscalização e pagos pela Administração, 

teriam sido quantificados a maior, o que implicaria em potencial prejuízo ao erário municipal. 

Dentre estes, destacam-se os abaixo descritos. 

 

15.1. Quantificação a maior do serviço 01-01-07 (“remoção de entulho com caçamba 

metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora”). 

 
O volume de 63 m

3
 indicado na 2ª Medição

[6R2]
 do serviço 01-01-07, dentro do grupo “CAMPO 

DE FUTEBOL”, não se refere a material demolido e sim a material (solo) originado de escavação 

de vala para construção de viga baldrame. Neste caso, o valor pago a maior seria de R$ 4.372,92 

(ver Tabela 9). Já o volume de 30 m
3
 indicado na 4ª Medição

[6R4]
, dentro do grupo 

“ILUMINAÇÃO”, não se refere a material demolido e sim a material (solo) originado da 

escavação de vala para passagem de eletrodutos. Neste caso, o valor pago a maior seria de  

R$ 2.269,60 (ver Tabela 12). 
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Tabela 12 ─ Quantificação a maior do item de serviço 01-01-07 na 2ª e 4ª  Medições. 

Item Serviço 
Conforme medido Como calculado pela CGM 

Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

2 ª Medição
[4R2] 

01-01-07 

remoção de entulho com caçamba 

metálica, inclusive carga manual e 

descarga em bota-fora 

63  1,30 = 77,22  

(m
3
) 

5.427,79 - - 

01-02-11 
carga manual e remoção de terra, 

inclusive transporte até 1 km 
- - 

63  

(m
3
) 

1.159,20 

01-03-10 

transporte de terra por caminhão 

basculante, a partir de 1km 

(Riuma Mineração Ltda) 

- - 
63  8,5 = 535,5  

(m
3
  km) 

610,47 

Diferença no custo: R$ 3.658,12 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): R$ 4.372,92 

4 ª Medição
[4R4] 

01-01-07 

remoção de entulho com caçamba 

metálica, inclusive carga manual e 

descarga em bota-fora 

30  1,30 = 39,00  

(m
3
) 

2.741,31 - - 

01-02-11 
carga manual e remoção de terra, 

inclusive transporte até 1 km 
- - 

30  

(m
3
) 

552,00 

01-03-10 

transporte de terra por caminhão 

basculante, a partir de 1km 

(Riuma Mineração Ltda) 

- - 
30  8,5 = 255,0  

(m
3
  km) 

290,70 

Diferença no custo: R$ 1.898,61 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): R$ 2.269,60 

 
Diferença total no preço: R$ 6.642,52 

 

Para efeito de cálculo, podem ser consideradas duas alternativas de locais para o destino final 

(autorizados a funcionar pela CETESB
[15R1]

) do volume de terra removido (63 m
3
 + 30 m

3
), 

conforme dados disponibilizados pelo sistema SIGOR (Sistema Estadual de Gerenciamento 

Online de Resíduos Sólidos) da CETESB
[15R1]

64 e apresentados na Tabela 13. 

 
Tabela 13 ─ Destinos Finais licenciados para Resíduos da Constrição Civil (RCC) em São Paulo. 

Destino Final Endereço 

Distância até a Obra 

(Ruas Pedro Pormar, Carlos 

Lamarca e Expedito Cardoso) 

ESSENCIS SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS S/A 

Avenida Deputado Cantidio Sampaio, 2304 

Vila Souza 
< 1 km 

RIUMA MINERAÇÃO LTDA 
RUA FRIEDRICH VON VOITH, 1900 

Pirituba 
9,5 km 

(fonte: 15R1) 

                                              
[15R1] “Aterros de Inertes e Resíduos da Construção – RMSP”, Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental, CETESB  (Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo), dados de julho/2019. 
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Na Tabela 12, considerou-se a localização do empreendimento “Riuma Mineração”. Contudo, 

necessário destacar que no caso do destino final operado pela “Essencis Soluções Ambientais”, a 

distância até a obra teria sido inferior a 1 km e, portanto, não teria existido a necessidade de 

pagamento pelo serviço 01-03-10. Nesta situação, o pagamento a maior, referente ao serviço 01-

01-07, teria sido de R$ 7.719,77 (em vez de R$ 6.642,52). Observar que o cálculo da cubagem, 

para medição dos serviços 01-02-11 e 01-03-10, não deve considerar porcentagem de 

empolamento (i.e., fator de compactação), tendo por base as descrições contidas no documento 

“CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – EDIFICAÇÕES”, elaborado pela SIURB/EDIF. 

 

Por não existirem documentos de engenharia com previsão para os tipos de materiais que 

foram/seriam movimentados na obra, a presunção de veracidade dos atos administrativos de 

liquidação e pagamento precisaria ter sido relativizada, pois o pressuposto material fornecido pela 

contratada (memórias de cálculo) foi inapto como prova do fato gerador de despesa, afrontando o 

princípio da motivação. Logo, havia a necessidade de comprovação objetiva, por parte da 

fiscalização do contrato, com relação à natureza do material efetivamente removido e transportado 

(por exemplo, através de registro fotográfico), antes de poder classificá-lo como “entulho” para 

fim de medição e consequente pagamento pelo serviço. 

 

15.2. Quantificação a maior do serviço 01-03-10, tanto no processamento da 2ª Medição 

quanto no processamento da 3ª Medição 
 

A aplicação de porcentagem de “empolamento” ou de fator compactação, no cálculo de cubagem 

do material transportado, não deveriam ter sido considerados na quantificação do serviço 01-03-10 

(“transporte de terra por caminhão basculante, a partir de 1km”). Neste caso, o valor pago a maior 

teria sido de R$ 8.375,59 (ver Tabela 14). 

 
Tabela 14 ─ Quantificação a maior do item de serviço 01-03-10 na 2ª e 3ª  Medições. 

Item Serviço 
Conforme medido Como calculado pela CGM 

Quantidade 
Valor 

(R$) 
Quantidade 

Valor  

(R$) 

2 ª Medição
[4R2]

 - CAMPO DE FUTEBOL 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1km 

153,75  1,30  47,40 = 9.474,07 

(m3  km) 
10.800,44 

153,75  47,40 = 7.287,75 

(m3  km) 
8.308,03 

3 ª Medição
[4R3]

 - CAMPO DE FUTEBOL 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1km 

135,00  1,3  47,40 = 8318,70 

(m3  km) 
9.483,32 

135,00  47,40 = 8.318,70 

(m3  km) 
6.399,00 

3 ª Medição
[4R3]

 - PLAYGROUND
 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1km 

88,20  1,30  47,40 = 5.434,88 

(m3  km) 
6.195,76 

100,55  47,40 = 4.180,68 

 (m3  km) 
4.765,97 

 
Diferença no custo: R$ 7.006,52 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): R$ 8.375,59 
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Considerando o disposto no documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – EDIFICAÇÕES”, com 

relação aos critérios de medição e pagamento para o serviço 01-03-10: 
[...] O serviço será pago por m³ x km metro cúbico kilômetro (metro cúbico kilômetro) de 

terra transportada, sendo a quantidade de material medida no corte ou no aterro 

compactado, obedecidas as geometrias do projeto [...] (grigo nosso). 

 

resta claro que não deveriam ter sido utilizados quaisquer fatores de conversão no cálculo da 

movimentação de solo. Fenômenos de empolamento são remunerados nos serviços de escavação, 

carga e transporte apenas quando explicitamente previstos. Todavia, o critério acima especifica 

a “[...] quantidade de material medida no corte ou no aterro compactado [...]”; ou seja, o mesmo 

não considera a aplicação de fator relativo à eventual expansão ou contração volumétrica do 

material manuseado. Ademais, o valor do fator de compactação, quando possível sua aplicação, 

deverá ser justificado tecnicamente pelos elementos disponibilizados no projeto básico e, a 

depender do caso, através de ensaios geotécnicos. 

 

Portanto, esta Equipe de Auditoria entende que a Administração realizou um pagamento a maior, 

devido à irregular aplicação fator compactação na medição do item de serviço 01-03-10, no valor 

total de R$ 8.375,59. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 015, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI n° 

030559227 nas fls. 9/ 10. Especificamente com relação à constatação 15.1 (“quantificação a 

maior do serviço 01-01-07”), a Unidade Auditada não forneceu documentação probatória para 

justificar a classificação que foi atribuída aos materiais movimentados em obra (entulhos, solos ou 

materiais agregados), classificação esta que balizou os critérios de medição dos serviços e, 

portanto, os pagamentos realizados pela Administração Pública. Por fim, com relação à 

constatação 15.2 (“quantificação a maior do serviço 01-03-10”), a Unidade não apresentou 

argumentos plausíveis e documento auxiliares (e.g., documentos de projeto com previsão para 

coeficientes de expansão volumétrica e/ou cópia de resultados de ensaios geotécnicos para os 

materiais que seriam movimentados em obra) para fundamentar a aplicação do fator de 

compactação, em conflito com o que está definido no caderno de critérios elaborado por SIURB. 

 

Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 015: 
[...] O volume e o transporte de terra em área tão extensa são difíceis de calcular com 

precisão antes do inicio da obra. A utilização de retirada de terra manual e remoção 

deveu-se à necessidade de escavar para a instalação das canalizações de drenagem, cavas 

estreitas e longas dentro do campo de futebol. Também a escavação manual das valas 

para os baldrames da quadra poliesportiva foi necessária pelo mesmo motivo. Quanto à 

observação feita sobre a utilização do bota fora no local denominado Essencis Soluções 

Ambientais S/A, efetivamente tornou-se inviável pois este aterro sanitário foi desativado 

desde 07/12/2010, conforme email enviado pela empresa. O descarte foi realizado em 

outro aterro autorizado denominado Aterro de Inertes Itaquareia distante 

aproximadamente 50 km do local da obra. ANEXO 16 ANEXO 17. 
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Na resposta 4.12 está explicada a grande geração de entulhos no local independente a 

obra, por tratar-se de área periférica onde a prática de descarte irregular de entulho é 

constante. 
 

Qualquer serviço de remoção de terra ocasiona volume maior do que o escavado,  

chamado de empolamento, considera-se 30% de aumento, prática normal em qualquer 

obra de engenharia que necessite de escavação conforme demonstrado em artigo 

especifico em informe técnico da Revista PINI sobre empolamento. ANEXO 18 [...] 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] será solicitado à empresa CLM a entrega dos 

comprovantes de entrega do CTR e a justificativa do local para bota-fora [...]”. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Com relação a uma das possibilidades aventadas pela Equipe de Auditoria de que, à época da 

execução contatual, poderia ter sido utilizado o aterro operado pela empresa “Essencis Soluções 

Ambientais” (ver Tabela 13), para descarte e destino final de resíduos da construção civil (RCC), 

a Unidade Auditada alega que: 
[...] Quanto à observação feita sobre a utilização do bota fora no local denominado 

Essencis Soluções Ambientais S/A, efetivamente tornou-se inviável pois este aterro 

sanitário foi desativado desde 07/12/2010, conforme email enviado pela empresa [...]. 

 

Para comprovar a alegação acima, a SUB-FB juntou aos autos o documento SEI n° 030557084. 

Portanto, neste caso em particular, resta demonstrado que a utilização do destino final, operado 

pela Essencis Soluções Ambientais, não representava uma escolha viável na época em que as 

obras foram executadas. Contudo, a Unidade Auditada não se manifestou acerca da outra 

possibilidade que poderia ter sido utilizada como área de destinação de RCC, neste caso um aterro 

operado pela empresa Riuma Mineração (ver Tabela 13). A localização deste outro aterro foi 

considerada pela Equipe de Auditoria, conforme cálculos apresentados na Tabela 12 para estimar 

o pagamento a maior pelo serviço 01-01-07. 

 

A Unidade Auditada alega ainda que: 
[...] O descarte foi realizado em outro aterro autorizado denominado Aterro de Inertes 

Itaquareia distante aproximadamente 50 km do local da obra [...]. 

 

Primeiramente, deve-se observar que o serviço 01-01-07 especificava o pagamento por m
3
 de 

entulho removido, portanto sem considerar a DMT, sendo que este material deveria resultar 

diretamente de serviços de demolição. Em segundo lugar, conforme argumentos apresentados pela 

Equipe de Auditoria, a medição do serviço 01-01-07 foi inadequada para o tipo de material 

efetivamente movimentado em obra, que neste caso consistiu de solo originado de escavação. 
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Logo, além do cálculo da medição do serviço 01-01-07 não levar em conta a DMT entre a obra e a 

área de bota-fora (conforme alegado pela SUB-FB, esta DMT teria sido de “aproximadamente 50 

km”), esta equipe apresentou cálculo alternativo propondo, como correção, que fosse substituído o 

serviço 01-01-07 pela combinação dos serviços 01-02-11 e 01-03-10 (ver Tabela12). E, mesmo 

para este último caso, conforme já discutido na CONSTAÇÂO 012, não consta dos autos 

documentação probatória para distância informada de 50 km. Considerados os princípios da 

verdade material e do formalismo moderado, esta Equipe de Auditoria entende que somente o doc. 

SEI n° 030557285, juntado como parte da manifestação da SUB-FB, não é suficiente para 

demonstrar o regular pagamento dos serviços relacionados na Tabela 12, pois a documentação 

probante juntada aos autos não propicia o convencimento acerca da realidade do fato gerador de 

despesa, com o grau de certeza necessário. Neste caso, portanto, a Equipe de Auditoria entende 

que deve ser mantido o valor calculado pela CGM com DMT de 8,5 km (9,5 – 1,0 km). 

 

Por fim, a Unidade Auditada afirma que: 
[...] Qualquer serviço de remoção de terra ocasiona volume maior do que o escavado, 

chamado de empolamento, considera-se 30% de aumento, prática normal em qualquer 

obra de engenharia  que  necessite  de  escavação conforme  demonstrado  em  artigo 

especifico  em informe técnico da Revista PINI sobre empolamento [...]. 

 

Esta afirmação da SUB-FB não deve prosperar, com base nos argumentos apresentados pela 

Equipe de Auditoria. Ademais, não existe uma “tabela de valores gerais” para porcentagem de 

empolamento que possa ser aplicada para toda e qualquer tipo de obra de engenharia. O doc. SEI 

n° 030557903, juntado como parte da manifestação da SUB-FB, trata-se de artigo técnico que 

explica o fenômeno de variação volumétrica de materiais que são tipicamente movimentados em 

obra. Porém, no presente contexto, este artigo tem valor meramente didático, pois: (i) os valores 

do fator de compactação, para estarem justificados no caso concreto, deveriam ter sido baseados 

em documento de projeto tempestivamente instruído aos autos; e (ii), no caso específico dos 

serviços 01-02-11 e 01-03-10, o critério de medição definido por SIURB desconsidera o 

fenômeno de empolamento no cálculo da cubagem. Isto porque, mesmo que os volumes de 

terra especificados pelo projeto topográfico sejam “diferentes” dos valores que são carregados, 

descarregados e/ou transportados em aterros ou cortes, a diferença de volumetria já estaria 

considerada no preço unitário dos serviços de terraplenagem 01-02-11 e 01-03-10. 

 

Portanto, reitera-se o a CONSTATAÇÃO 015 no sentido de que teria havido pagamento a maior: 

no valor de R$ 6.642,52 (ver Tabela 12) pelo serviço 01-01-07; e no valor de R$ 8.375,59 pelo 

serviço 01-03-10 (ver Tabele 14). 

 

RECOMENDAÇÃO 007 
Recomenda-se que a Unidade Auditada proceda à restituição dos valores que tenham sido pagos 

indevidamente: nos montantes de R$ 6.642,52 e R$ 8.375,59 referentes aos serviços 01-01-07 e 

01-03-10, respectivamente. 
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CONSTATAÇÃO 016  Quantificação injustificada, para maior, dos itens de serviço 01-03-

10, 01-04-02, 02-01-01, 04-01-98, 05-02-43, 13-01-10, 17-02-31 e 18B122 no processamento de 

medições relativas aos grupos “QUADRA POLIESPORTIVA”, “ILUMINAÇÃO”, 

“CAMPO DE FUTEBOL”, “PLAYGROUND” e “PISTA CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO". 

 

Há evidência de que parte dos serviços, aprovados pela fiscalização e pagos pela Administração, 

não tiveram justificação técnica com relação aos seus quantitativos, o que implicaria em potencial 

prejuízo ao erário municipal. Dentre estes, destacam-se os abaixo descritos (para um resumo dos 

valores pagos injustificadamente, ver Tabela 20). 

 

16.1. Quantificação injustificada do item de serviço 02-01-01 (grupo “QUADRA 

POLIESPORTIVA”) no processamento da 1ª Medição
[4R1,15R1]

65, assumindo que as 

brocas de concreto foram executadas sob blocos de reforço da viga baldrame. 

 

Na medição do serviço 02-01-01 (“broca de concreto – diâmetro de 20 cm”), a memória de 

cálculo
[16R1]

 traz a informação de que foram executadas 72 estacas-broca com comprimento de 3 

m cada, moldadas in loco, ao longo do fechamento da quadra de basquete. Chama atenção a 

quantidade elevada de brocas por metro linear de viga baldrame, uma vez que o perímetro total da 

fundação da quadra, tal como informado no memorial, foi de 88 m. Logo, existiria uma broca de 

concreto a cada 122 cm, aproximadamente. Não há, contudo, projeto de engenharia que 

justifique a profundidade desta fundação e nem o número de estacas-broca executadas. 

Trata-se de elemento de fundação que iria suportar cargas originadas de uma mureta baixa, com 

menos de 1,2 m de altura, construída em blocos de concreto (item 17-01-76).  Sobre esta mureta 

seria instalado um alambrado com 4,5 m de altura (linhas de fundo do campo) ou 2,5 m de altura 

(laterais do campo), fabricado com uma tela de aço fixada a montantes (tubos de aço) 

supostamente espaçados de 2,5 m entre si, conforme se pode inferir a partir da descrição do item 

17-01-29. 

 

Portanto, a Administração realizou um pagamento de R$ 7.802,99 pela execução das 72 brocas de 

concreto, sem justificativa técnica para esta quantidade. Como estimativa e sem considerar 

requisitos estruturais específicos, a quantidade de brocas seria igual ao número de pilaretes, que 

por sua vez seria igual ao número de montantes chumbados sobre a mureta. Logo, neste caso, 

teriam sido 88 / 2.5  35 estacas-broca, cuja execução teria custado, aproximadamente,  

R$ 3.793,12, valor que representaria uma redução de cerca de 51% em relação ao preço 

efetivamente pago pela Administração. 

 

16.2. Quantificação injustificada do item de serviço 04-01-98 (grupo “CAMPO DE 

FUTEBOL”) no processamento da 2ª Medição, pois o volume parcial utilizado 

para construção de cinta de amarração e pilaretes não seria compatível com aquele 

medido pela Administração. 

 

                                              
[16R1] Memorial de cálculo,  Processo nº 2015-0.205.401-5 (1° MEDIÇÂO), fls. 15-28. 
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Na medição do serviço 04-01-98 (“vergas, cintas e pilaretes de concreto”), a memória de 

cálculo
[16R2]

66 traz a informação de que foram executados 11,52 m
3
 para construção da cinta de 

amarração e pilaretes ao longo do perímetro (150 m) do campo de futebol society. Não há, nos 

autos, informação sobre como esta quantidade foi calculada. Por este motivo, para poder validar o 

volume medido e pago pela Administração, esta Equipe de Auditoria realizou um cálculo 

estimativo considerando possíveis métodos construtivos para a concretagem das cintas de 

amarração. Vale ressaltar, entretanto, que seria necessária a existência de projeto de engenharia 

(não foi encontrado nos autos) para dirimir dúvidas com relação ao método construtivo, de fato, 

utilizado. 

 

A planilha de composição de custos unitários para edificações, publicada pela SIURB/EDIF
[16R3]

67, 

indica que a cinta de amarração é executada utilizando madeiramento para contenção da massa 

concreto. Alternativamente, a depender do custo, poderia ter sido utilizada meia canaleta de 

concreto estrutural da Família M-20 (ABNT NBR 6136), pois o serviço 04-01-37 prevê o 

emprego de blocos vazados de concreto de 19 cm. 

 

Com meia canaleta (cálculo aproximado, desconsiderando tanto a eventual curvatura da base 

interna quanto o ângulo de inclinação das arestas internas da canaleta): 

 

[0,19 – (2  0,025)]  (0,19 – 0,032)  150 – (0,19  0,18  0,18)  (150 / 2,5)  2,95 m
3
 

 

Com formas (cálculo aproximado): 

 

0,19  0,19  150 – (0,19  0,18  0,18)  (150 / 2,5)  5,05 m
3
 

 

Em ambos os casos acima, descontou-se o volume que seria ocupado pelos pilaretes (0,37 m
3
), 

na região de intersecção com a cinta de amarração (i.e., acima da face superior dos blocos da 

última fiada da mureta). Admitiu-se que sobre a mureta foi instalado um alambrado com tela 

fixada a montantes em tubo de aço, espaçados de 2,5 m entre si, tomando por base a descrição do 

item de serviço 17-01-29. Assumiu-se também que, para o caso de uma mureta com menos de 1,2 

m de altura, não haveria necessidade de se construir uma fiada de fundação sobre a viga baldrame. 

 

Volume dos pilaretes (cálculo aproximado): 

(0,18  0,18  0,60)  (150 / 2,5)  1,17 m
3
 

 

Logo, o volume total associado ao serviço 04-01-98 teria sido, considerando o caso de terem sido 

utilizadas formas para construção das cintas, de 1,17 + 5,05  6,22 m
3
. A planilha de medição 

aprovada pela fiscalização
[4R2]

 registrou, por sua vez, 11, 52 m
3
. Assim: 

 

(11,52 – 6,22) m3  934,22 R$/m
3
  R$ 4.932,68. 

 

                                              
[16R2] Memorial de cálculo,  Processo nº 2015-0.251.612-4 (2° MEDIÇÂO), fls. 11-27. 
 

[16R3] https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos 
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Neste caso, teria havido um pagamento injustificado no valor de R$ 5.896,53 (aplicado o BDI de 

19,54%), o que representa cerca de 45% do valor efetivamente pago pela Administração, que foi 

de R$ 12.865,15. 

 

16.3. Quantificação injustificada do item de serviço 13-01-10 (grupo “CAMPO DE 

FUTEBOL”) no processamento da 2ª Medição, pois a brita seria utilizada apenas 

na execução do sistema drenante (i.e., para o preenchimento parcial das 

trincheiras secundárias e da trincheira principal); porém, o memorial de cálculo 

indica que a quantidade de brita considerou a área total do campo de futebol. 

 

Na medição do serviço 13-01-10 (“lastro de brita”), a memória de cálculo
[16R2]

 traz a informação 

de que foram fornecidos e espalhados 202,50 m
3
 de brita, volume correspondente a uma camada 

com espessura de 15 cm sobre toda a área do campo de futebol (1.350 m
2
). Ou seja, a função deste 

material teria sido para “regularização do piso” sobre o qual foram instaladas as placas de grama 

sintética. Não há, contudo, projeto de engenharia que justifique a necessidade de camada de brita 

para este tipo de aplicação (campo de futebol society) e nem a espessura de 15 cm.  

 

Em campos de futebol society a preparação do terreno de assentamento é feito, normalmente, 

utilizando duas camadas de areia média (uma de areia lavada e outra de areia saibrosa). Portanto, 

o valor pago pelo serviço 13-01-10, de R$ 25.879,55, não está justificado tecnicamente. 

 

16.4. Quantificação injustificada dos itens de serviço 17-02-29 e 17-02-31 (grupo 

“CAMPO DE FUTEBOL”) no processamento da 2ª Medição, pois um campo de 

futebol society é normalmente assentado de forma direta sobre solo argiloso, com 

regularização do terreno feito através de aterro com camadas de areia média. 

 
Na medição dos serviços 17-02-29 (“pedrisco”) e 17-02-31 (“pó de brita”), a memória de 

cálculo
[16R2]

 traz a informação de que foram fornecidos e espalhados: 

 Um volume de 135 m
3
 de pedrisco, para executar uma camada com espessura final de 10 

cm, já compactada;  
 

 E uma área de 1.056 m
2
 de pó de brita, para executar uma camada com espessura final de 

10 cm, já compactada. 

 
Estes materiais teriam a função de “regularizar o piso” sobre o qual foram instaladas a placas de 

grama sintética. Não há, contudo, projeto de engenharia que justifique a utilização destas duas 

camadas para este tipo de aplicação. Em campos de futebol society, a preparação do terreno de 

assentamento é feita, normalmente, utilizando duas camadas de areia média (uma de areia lavada e 

outra de areia saibrosa). Portanto, o valor total pago pelos serviços 17-02-29 e 17-02-31, de  

R$ 40.007,25, não está justificado tecnicamente. 

 

 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

86 

 

16.5. Quantificação injustificada do item de serviço 01-03-10 (grupos “CAMPO DE 

FUTEBOL” e “PLAYGROUND”) no processamento da 2ª e 3ª Medições, por não 

haver documentação hábil para comprovar a distância efetiva de transporte (~47.4 

km). 

 

Com base nas informações disponíveis nas memórias de cálculo
[16R2,16R4]

68 e nas planilhas de 

medição
[4R2,4R3]

, a Tabela 15 apresenta os valores medidos e pagos pela a Administração para o 

serviço 01-03-10 (“transporte de terra por caminhão basculante, a partir de 1km”). 

 
Tabela 15 ─ Valores medidos e pagos para a execução do serviço 01-03-10 na 2ª e 3ª  Medições. 

Item Serviço Quantidade 
Valor Unitário  

(R$) 

Valor  

(R$) 

2 ª Medição
[4R2]

 - CAMPO DE FUTEBOL 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1km 

153,75  1,3  47,40 = 9.474,07 

(m3  km) 
1,14 10.800,44 

3 ª Medição
[4R3]

 - CAMPO DE FUTEBOL 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1km 

135,00  1,3  47,40 = 8318,70 

(m3  km) 
1,14 9.483,32 

3 ª Medição
[4R3]

 - PLAYGROUND 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1km 

88,20  1,3  47,40 = 5.434,88 

(m3  km) 
1,14 6.195,76 

 
Custo total: R$ 26.479,52 

Preço total (BDI de 19.54%): R$ 31.653,62 

 

Esta Equipe de Auditoria não encontrou nos autos examinados documentação comprobatória para 

a distância média de transporte (DMT) de 47,40 km. Os destinos finais, mais próximos ao local 

das obras e que estariam autorizados a funcionar pela CETESB
[16R1]

, foram listados na Tabela 10. 

Com base nestas informações, a maior DMT teria sido de 9,5 – 1,0 = 8,5 km; e a menor DMT, 

inferior a 1 km. Neste último caso, o serviço 01-03-10 não teria sido necessário. 

 

Ademais, conforme já discutido neste Relatório, teria havido pagamento a maior pelo serviço 01-

03-10 devido à aplicação irregular de porcentagem de empolamento. Portanto, os valores da 

Tabela 12 também precisariam ser corrigidos para se poder avaliar o apontamento relativo 

especificamente à distância percorrida. Caso seja considerado para a DMT o valor de 8,5 km, 

além da supressão, nos cálculos, do fator de compactação, então as quantidades e preços para o 

serviço 01-03-10 passariam a ser aqueles apresentados na Tabela 16. 

 
 

 

                                              
[16R4] Memorial de cálculo, Processo nº 2015-0.269.313-1 (3° MEDIÇÂO), fls. 21-28. 
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Tabela 16 ─ Valores calculados pela Equipe de Auditoria para o serviço 01-03-10. 

Item Serviço Quantidade 
Valor Unitário  

(R$) 
Valor (R$) 

2 ª Medição (como calculado pela CGM) - CAMPO DE FUTEBOL  

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1 km 

153,75  (9,5 – 1,0) = 1.306,88 

(m3  km) 
1,14 R$ 1.489,84 

3 ª Medição (como calculado pela CGM) - CAMPO DE FUTEBOL 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1 km 

135,00  (9,5 – 1,0) = 1.147,50 

(m3  km) 
1,14 1308,15 

3 ª Medição (como calculado pela CGM) – PLAYGROUND 

01-03-10 

transporte de terra por 

caminhão basculante, a 

partir de 1 km 

88,20  (9,5 – 1,0) = 749,70 

(m3  km) 
1,40 R$ 854,66 

 
Custo total: R$ 3.492,00 

Preço total (BDI de 19.54%): R$ 4.174,34 

 

Portanto, o montante pago injustificadamente pelo serviço 01-03-10, devido tanto à falta de 

documentação comprobatória quanto pela consideração irregular da porcentagem de 

empolamento, teria sido em torno de R$ 27.287,24 (diferença entre os valores da Tabela 15 e 

Tabela 16), para uma DMT de 8,5 km. Agora, considerando o pagamento injustificado apenas 

devido à falta de comprovação para a DMT, o valor teria sido de R$ 27.287,24 – R$ 8.375,59 = 

R$ 18.911,65 (onde a parcela de R$ 8.375,59 representa o valor pago a maior devido à aplicação 

irregular do fator de compactação, conforme Tabela 14). 

 

Vale mencionar que, caso fosse considerada uma DMT ≤ 1 km, não deveria ocorrer pagamento 

pelo serviço 01-03-10 e, nesta situação, o montante total pago, injustificadamente, teria sido o 

valor integral da Tabela 15, ou seja, R$ 31.653,62. Ressalta-se que o valor pago a maior associado 

a apenas à falta de justificativa para DMT, quando se desconsidera a parcela paga devido à 

utilização da porcentagem de empolamento, seria de R$ 23.278,03 (R$ 31.653,62 - R$ 8.375,59). 

 

16.6. Quantificação injustificada do item de serviço 05-02-43 (grupo “CAMPO DE 

FUTEBOL”) no processamento da 3ª Medição, pois a execução de pintura 

betuminosa não seria compatível com a existência do sistema drenante 

subsuperficial do campo de futebol.  Adicionalmente, o valor do memorial de 

cálculo difere do valor efetivamente considerado pela Administração na planilha 

de medição. 

 

Na a medição do serviço 05-02-43 (“pintura protetora com tinta betuminosa”), a memória de 

cálculo
[17R4]

 informa que foi realizada pintura impermeabilizante numa área de 2.700 m
2
. Porém, 

existe um erro material no memorial, pois o cálculo informado para este item específico foi: 

 

(45 + 35)  2 = 150 m
2 
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O valor acima é diferente daquele efetivamente considerado pela Administração na planilha da 3º 

Medição
[4R3]

, de 2.700 m
2
. Neste caso, 18.000% maior. Não há, contudo, projeto de engenharia 

que justifique nenhum destes dois valores (150 m
2 

ou 2.700 m
2
).  

 

Aparentemente, esta pintura teria sido aplicada para proteção superficial da viga baldrame 

utilizada na fundação da mureta do campo de futebol. Se este for o caso, o quantitativo deste 

serviço poderia ser estimado como: 

 

2  (45 + 30)  (2  0,3 + 0,2)  = 120 m
2
 

 

assumindo que a altura e a largura da viga de concreto sejam de 30 cm e 20 cm, respectivamente 

(tendo por referência o cálculo
[16R2]

 do serviço 02-05-10 apresentado na 2º Medição). Todavia, o 

serviço de pintura na viga já teria sido executado na medição anterior (2° Medição), na qual foram 

medidos 75 m
2
 para o serviço 05-02-43.  O cálculo dos 75 m

2
 parece ter resultado de outro erro 

material, neste caso por não ter sido considerada uma das faces laterais da viga, resultando num 

valor inferior àquele estimado acima. 

 

Finalmente, esta pintura impermeabilizante não poderia ser justificada para aplicação sobre toda a 

área do campo de futebol (45  30 = 1350 m
2
): primeiramente, porque o terreno de regularização, 

sob as placas de grama sintética, não era argamassado; em segundo lugar, a aplicação de 

revestimento betuminoso tornaria inócuo o sistema drenante subsuperficial construído sob o 

campo de futebol. 

 

Portanto, tendo em conta os argumentos apresentados acima, o montante pago pelo serviço 05-02-

43, de R$ 22.915,82 (referente à área total de 2.700 m
2
), seria integralmente injustificado. 

 

16.7. Quantificação injustificada do item de serviço 02-03-04 (grupo “PISTA 

CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO”) no processamento da 1º e 3ª Medições, pois 

as formas utilizadas seriam “recuperáveis" após execução da concretagem e, desta 

maneira, deveriam ter sido orçadas com base no serviço 02-03-01, de menor custo 

unitário em comparação àquele considerado pela Administração. 

 

Na medição do serviço 02-03-04 (“forma comum de tábuas de pinus - não recuperável”), as 

memórias de cálculo
[16R1,16R4]

 trazem a informação de que foram empregados 394,41 m
2
 de formas 

para os trechos pavimentados da ciclovia. Contudo, na situação específica da construção de 

ciclovias elevadas em relação ao terreno, as tábuas seriam recuperáveis na desforma após a 

concretagem. Logo, o serviço apropriado neste caso teria sido o 02-03-01 (“forma comum de 

tábuas de pinus”), no qual se considera a recuperação do madeiramento após o período de cura 

inicial do concreto e cujo preço unitário é inferior ao considerado na planilha de medição (ver 

Tabela 17). 
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Tabela 17 ─ Quantificação injustificada do item 02-03-04 na 2ª e 3ª  Medições. 

Item Serviço 

Conforme medido Como calculado pela CGM 

Quant. 
Custo 

Unit. (R$) 

Valor 

(R$) 
Quant. 

Custo 

Unit. (R$) 

Valor 

(R$) 

2 ª Medição
[6R2] 

02-03-04 

forma comum de 

tábuas de pinus - 

não recuperável 

149,00 m
2 

44,57 6.640,93 - - - 

02-03-01 
forma comum de 

tábuas de pinus 
- - - 149,00 m

2
 38,59 5.749,91 

3 ª Medição
[6R3] 

02-03-04 

forma comum de 

tábuas de pinus - 

não recuperável 

21,41 m
2 

44,57 954,24 - - - 

02-03-01 
forma comum de 

tábuas de pinus 
- - - 21,41 m

2
 38,59 826,21 

 
Diferença no custo: R$ 1.019,05 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): R$ 1.218,17 

 

Portanto, tendo em conta os argumentos apresentados acima, o montante pago injustificadamente 

pelo serviço 02-03-04 teria sido em torno de R$ 1.218,17. 

 

16.8. Quantificação injustificada do item de serviço 17-02-31 (grupo “PLAYGROUND”) 

no processamento da 4ª Medição, pois a necessidade deste item não se explica 

apenas para atender a execução do pavimento intertravado drenante (serviço 17-

02-65). 

 

Na medição do serviço 17-02-31 (“pó de brita com compactação mecânica - espessura 10 cm”), a 

memória de cálculo
[16R5]

69 traz a informação de que foram executados 496,62 m
2
 de camada de pó 

de brita com o objetivo de regularizar terreno para posterior instalação de piso intertravado tipo 

drenante (e.g., bloquetes de concreto pré-moldado), serviço 17-02-65. 

 

Contudo, com base na planilha de composição de custos unitários para edificações, publicada pela 

SIURB/EDIF
[16R3]

, e nas descrições contidas no documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – 

EDIFICAÇÕES”, elaborado pela Assessoria de Custos da própria SIURB, o custo unitário do 

serviço 17-02-65 já contemplaria todos os insumos (material e mão-de-obra) necessários para o 

assentamento de piso intertravado. Logo, seria inócua a inclusão de serviço adicional referente ao 

espalhamento e compactação de pó de brita (serviço 17-02-31). Ademais, o assentamento dos 

bloquetes de concreto solicitava o uso de brita 1 e pedrisco limpo para tratamento de subleito e 

base (ou seja, para regularização do solo); e não “pó de brita”, como consta da planilha de 

medição. 

                                              
[16R5] Memorial de cálculo, Processo nº 2015-0.302.620-1 (4° MEDIÇÂO), fls. 20-23. 
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Conforme o documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – EDIFICAÇÕES”, o serviço 17-02-65: 
[...] será pago por m² [...] do pavimento especificado e efetivamente instalado. 
 

O custo unitário remunera o preparo da caixa (escavação e compactação do fundo, 

exclusive transporte de terra), fornecimento, aplicação e compactação dos materiais 

especificados e limpeza da obra. 
 

A seção transversal deste pavimento é composta das seguintes camadas (iniciando-se pela 

mais profunda): 
 

Material Espessura (cm) 
  Brita 1  15 

Pedrisco 4 

Bloco drenante- 6 cm de esp. 6 

Areia quimicamente tratada rejunte dos blocos 
 

totalizando uma caixa de 25 cm [...]. 

 

Portanto, tendo em conta os argumentos apresentados acima, o valor de R$ 10.222,82 pago para 

execução do serviço 17-02-31 teria sido irregular por não ser justificado e ter resultado na 

duplicação de custos para a Administração. 

 

16.9. Com relação ao item de serviço 18B122 (grupo “CAMPO DE FUTEBOL”), a área 

informada na planilha de medição (1.300 m²), aceita pela fiscalização, parece ser 

incompatível com cálculo realizado a partir de imagens de satélite. 

 

Na medição do serviço 18B122 (“grama sintética fibrilada de polietileno altura mínima 62 mm”), 

a memória de cálculo
[16R4]

 traz a informação de que foram instalados 1.300 m
2
 de grama artificial 

no campo de futebol. Não há, contudo, documentos de projeto que justifiquem esta metragem 

quadrada, dentre eles desenhos técnicos executivos ou as builts. Ademais, importante ressaltar 

que não consta dos autos memorial de cálculo referente à 5ª Medição. 

 

Com auxílio de imagem aérea obtida por satélite
[14R2]

, relativa ao local ocupado pelo campo de 

futebol society, esta Equipe de Auditoria obteve um valor aproximado de área de, no máximo,  

1.176 m
2
 e um perímetro médio de, aproximadamente, 141 m (ver Tabela 18). 

 
Tabela 18 ─ Quantificação a maior do item de serviço 01-03-10 na 2ª e 3ª Medições. 

Item Serviço 
Conforme medido Como estimado pela CGM 

Quantidade Valor  (R$) Quantidade Valor  (R$) 

5 ª Medição
[4R2] 

18B122 grama sintética 1.300,00 (m2) 134.589,00 

 

largura 27 m  1 

comprimento 41 m  1 
 

1040 m2  ≤ área ≤ 1176 m2 

 

107.671,20 

a 

121.751,28 

Diferença no custo: entre R$ 12.837,72 e R$ 26.917,80 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): entre R$ 15.346,21 e R$ 32.177,54 

 

Portanto, parte do valor de R$ 134.589,00 pago para execução do serviço 18B122 teria sido 

irregular, por não ser justificado. 
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16.10. Quantificação injustificada do item de serviço 01-04-02 (grupo “CAMPO DE 

FUTEBOL”) no processamento da 3ª Medição, pois a escavação manual ocorreu 

para profundidades inferiores a 1,50 m. 

 

Na medição do serviço 01-04-02 (“escavação manual, profundidade superior a 1,50 m”), a 

memória de cálculo
[16R4]

 traz a informação de que foram escavados 135 m
3
 de solo como parte dos 

serviços de terraplenagem do campo de futebol. Não há, contudo, documentos de projeto que 

justifiquem esta cubagem. Ademais, o memorial de cálculo disponibilizado pela contratada
[16R4]

, 

fl. 22, informou uma profundidade escavada de 10 cm. Logo, o serviço apropriado neste caso 

teria sido o 02-02-01 (“escavação manual com profundidade igual ou inferior a 1,50 m”), cujo 

preço unitário é inferior ao considerado na planilha de medição (ver Tabela 19). 

 
Tabela 19 ─ Quantificação injustificada do item 01-04-02 na 3ª  Medição

[4R3]
. 

Item Serviço 
Conforme medido Como calculado pela CGM 

Quant. 
Custo Unit. 

(R$) 

Valor 

(R$) 
Quant. 

Custo Unit. 

(R$) 

Valor 

(R$) 

3 ª Medição
[4R3] 

01-04-02   
escavação manual, 

profundidade > 1,50 m 

 

135 m
3 

40,70 5.494,50 - - - 

02-02-01 
escavação manual, 

profundidade < 1,50 m 

 

- - - 135 m
3
 34,89 4.710,15 

 
Diferença no custo: R$ 784,35 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): R$ 937,61 

 

Portanto, tendo em conta os argumentos apresentados acima, o montante pago injustificadamente 

pelo serviço 01-04-02 teria sido de R$ 937,61. 
 

 

16.11. Quantificação injustificada do item 18-10-56 (grupo “PISTA CAMINHADA E 

PAVIMENTAÇÃO”) no processamento da 1ª Medição, pois não há evidência 

sobre a utilização de orlas de separação conforme desenho n° PMSP/EDIF NC.26. 

 

Para o serviço 18-10-56 (“orla de separação em concreto NC.26”), a planilha de medição
[4R1]

 

informa que foram executados 1.490 m de orla de concreto, ao longo da extensão da ciclovia. 

Porém, em nenhum dos Relatórios Fotográficos
[10R1-10R5]

 consta evidência sobre a construção 

destas orlas ou mesmo um registro do momento após a finalização deste serviço. Vale mencionar 

também que o item de serviço 18-10-56 não estava previsto no orçamento inicial
[2R3,2R4]

. 

 

Conforme Figura 11, a orla de separação, cuja seção transversal localiza-se em sua maior parte 

abaixo do nível do pavimento, seria construída em concreto armado, moldado in loco. Logo, o 

serviço 18-10-56 não se tratava de assentamento de elemento delimitador pré-fabricado, tal como 

prismas em pré-moldado de concreto (“mini guias”). Dadas as características construtivas da orla 

NC. 26, esta última deveria, salvo justificativa técnica consistente em contrário, ter sido executada 

antes da concretagem da pista de ciclovia. Todavia, os Relatórios Fotográficos mostram a 

pavimentação, já finalizada em vários trechos, sem a presença das peças delimitadoras. 
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Figura 11 – Detalhe típico da orla de separação em concreto, conforme desenho n° PMSP/EDIF NC. 26. 

 

Com base nos argumentos apresentados acima, o valor de R$ 89.217,60 pago pelo serviço 18-10-

56 teria sido irregular, por não haver elementos de projeto que justifiquem a necessidade do tipo 

de delimitador selecionado ou de evidências que comprovem a real execução deste serviço.  

 
Tabela 20 ─ Resumo dos valores que pagos pela Administração sem justificativa (CONSTATAÇÃO 016). 

Constatação Observação Valor pago (R$) 

16.1 injustificado 4.009,87 

16.2 injustificado 5.896,53 

16.3 (*) parcialmente injustificado, porém a diferença não pode ser estimada  25.879,55 

16.4 (*) parcialmente injustificado, porém a diferença não pode ser estimada 40.007,25 

16.5 injustificado 18.911,65 

16.6 injustificado 22.915,82 

16.7 injustificado 1.218,17 

16.8 injustificado 10.222,82 

16.9 (*) parcialmente injustificado, porém a diferença não pode ser estimada 15.346,21 

16.10 injustificado 937,61 

16.11 injustificado 89.217,60 

 
Considerando apenas valores injustificados 

Preço total (BDI de 19.54%): R$ 153.330,07 

 
Considerando todos os valores, inclusive aqueles identificados com (*) 

Preço total (BDI de 19.54%): R$ 234.563,08 

(fonte: CGM) 

 

  

orla de concreto NC. 26 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta aos 11 apontamentos constantes da CONSTATAÇÃO 016, a SUB-FB manifestou-se 

por meio do doc. SEI n° 030559227 nas fls. 10/13. Segue abaixo excerto extraído da manifestação 

da Unidade Auditada, com relação ao teor da CONSTATAÇÃO 016: 
[...] 
Item 01-03-10 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE A 

PARTIR DE 1 KM M3XKM 
 

EXECUCÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2    

A escavação das valas em sistema de espinha de peixe para colocação dos tubos de 

drenagem exigiu esse serviço. Conforme a terra era escavada manualmente em valas de 

0,50mx0,60m era colocada no caminhão basculante e transportada para o Aterro de CTR.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 3   

Necessário o nivelamento do campo após a  

escavação das valas e esse serviço foi feito de forma manual em todo o campo de 1350 

m2 para permitir a colocação correta da drenagem do campo com as diversas camadas de 

brita. A terra revolvida foi colocada no caminhão basculante e transportada para o Aterro 

de CTR.  
 

EXECUÇÃO DO PLAYGROUND MEDIÇÃO 3  

Foi feito nivelamento do platô onde estava implantado o playground para permitir a 

colocação dos pisos de blocos intertravados e implantar os novos brinquedos. Área de 

45mx19,60m. A terra revolvida foi colocada no caminhão basculante e transportada para 

o Aterro de CTR.  
 

Item 01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50 M  

 

EXECUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 1   

Para a execução da pista de caminhada e da ciclovia foi necessário acertar o terreno 

devido a declividade existente e a existência de densa vegetação. Foi feita demolição do 

passeio existente gerando entulho. A extensão total da pista é de 750 m. Para a retirada do 

material escavado foi feita a opção de através de caçambas metálicas e transporte para o 

bota fora.  
 

IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ILUMINAÇÃO MEDIÇÃO 4  

Para a implantação dos eletrodutos que permitiram a colocação por ILUME dos postes de 

iluminação, foram escavadas manualmente valas de 0,50 mx 0,30m. Para a retirada do 

material escavado foi feita a opção de através de caçambas metálicas e transporte para o 

bota fora.  
 

02-01-01 BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO 20 CM  
 

EXECUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA MEDIÇÃO 1  

Quanto ao informado sobre as brocas na quadra poliesportiva a quantidade se fez 

necessária devido ao tipo de coluna colocada para apoio da cesta de basquete. Estas 

colunas em concreto mostrada em fotos exigiram cada uma delas 6 brocas para preservar 

sua estabilidade. Então das 72 brocas, 12 delas foram colocadas para sustentar as colunas. 

As outras 60 foram distribuídas pelo baldrame considerando-se que uma das laterais do 

mesmo estava bem próxima do córrego existente na praça e portanto requereu maior 

reforço estrutural. A dimensão da quadra executada considerando-se o passeio ao redor da 

quadra foi de 18m x 36m totalizando 108 metros lineares de mureta.  

 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  
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 Não é viável nem mesmo aceitável nas boas normas de engenharia adotar-se medição de 

área por levantamento aéreo feito por satélite. A área do campo de futebol onde foi 

colocada a grama sintética considerando-se as laterais é de 1350 m2 medidas “in loco” 

com 45mx30m . As muretas executadas ao longo  do campo perfazendo 150 metros 

lineares  exigiram a execução de brocas de fundação a cada 2,5 metros.  
 

02-02-01 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 1,50 M  
 

EXECUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA MEDIÇÃO 1  

Para o inicio da construção da quadra esportiva foi necessário cavar manualmente as 

valas para a fundação das vigas baldrame de 0,40mx0,25m, para as sapatas de 

0,80mx0,80mx0,80m e para as canaletas de drenagem da quadra de 0,40mx0,40m e para 

a regularização de terreno.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Para o inicio da construção do campo de futebol de grama sintética foi necessário cavar 

manualmente as valas para as canaletas de drenagem ao redor de todo do campo de 

0,50mx0,60m e para as vigas baldrame das muretas com 0,40mx0,30m.  
 

EXECUÇÃO DO PLAYGROUND MEDIÇÃO 3  

Foi feito nivelamento do platô onde foi implantado o playground para permitir a 

colocação dos pisos de blocos intertravados e implantar os novos brinquedos. Área de 

45mx19,60m.  
 

EXECUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE MEDIÇÃO 3  

Foi feito nivelamento do platô onde foi implantada a Academia de Terceira idade  para 

permitir a execução do piso de concreto desempenado e implantar os novos aparelhos. 

Área de 6mx20m.  
 

02.03.04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS – NÃO RECUPERÁVEL  
 

EXECUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA MEDIÇÃO 1   

Para a execução da pista de caminhada e a ciclovia foi necessário a colocação das tábuas 

ao longo de toda a extensão dos 750 metros lineares e dos dois lados das pistas para 

definir a área a ser concretada. A reutilização de tábuas de pinus que servem de forma 

para concretagem de pisos é inviável, quando da retirada as mesmas se quebram 

facilmente.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Para execução das vigas baldrame das muretas do campo foram necessária a colocação 

das formas de madeira de 30 cm.  
 

EXECUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA MEDIÇÃO 3  

Para a execução do passeio em uma das laterais da praça  foi necessário a colocação das 

tábuas ao longo de toda a extensão de 180 metros lineares.  
 

EXECUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE MEDIÇÃO 3  

Para a execução do platô de concreto desempenado onde foi implantada a Academia de 

Terceira Idade foi necessário a colocação de tábuas ao redor. Área de 6mx20m  
 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Para apoio da tubulação do alambrado foram executadas sobre as brocas, pilaretes de 

18cmx18cmx60cm a cada 2,5m arrematados por verga de 5 cm. A mureta foi executada 

ao longo de todo campo de 45mx30m.  

05-02-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA ( PARA 

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) 2 DEMÃOS  
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EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Toda viga baldrame das muretas ao redor do campo recebeu esse tratamento.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 3   

Em toda extensão do campo de futebol foi feita impermeabilização sobre a brita conforme 

especificação técnica para colocação de grama sintética.  
 

13-01-10 LASTRO DE BRITA  

PISTA DE CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 1  

Feita a regularização do terreno para a execução da pista de caminhada e da ciclovia, em 

toda extensão foi colocada uma camada de brita de 5 cm para receber o concreto.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Feita a regularização do terreno para a execução da base para colocação da grama 

sintética, em toda extensão do campo foi colocada uma camada de brita de 15 cm para 

formar parte da drenagem conforme especificação técnica para colocação de grama 

sintética.  
 

PISTA DE CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 3  

Feita a regularização do piso para execução do passeio ao longo de uma das laterais da 

praça e da área de convivência, foi colocada brita para receber o piso de blocos 

intertravados e de ladrilho hidráulico com 5 cm.  
 

EXECUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE MEDIÇÃO 3  

Feita a regularização do terreno para a execução da Academia ao ar livre , em toda 

extensão foi colocada uma camada de brita de 5 cm para receber o concreto.  
 

EXECUÇÃO DA PISTA DE SKATE MEDIÇÃO 6  

Para execução do platô onde será implantado o espaço da pista de skate, foi colocada 

camada de brita de 5 cm para receber o concreto.  
 

17-02-29 PEDRISCO -FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Colocada a camada de brita para a execução da base para colocação da grama sintética, 

em toda extensão do campo foi colocada uma camada de pedrisco de 10 cm para formar 

parte da drenagem conforme especificação técnica para colocação de grama sintética.  
 

17-02-31 PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA -ESPESSURA 10 

CM  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 2  

Colocado a camada de pedrisco para a execução da base para colocação da grama 

sintética, em toda extensão do campo foi colocada uma parte da camada de pó de brita de 

10 cm para formar parte da drenagem conforme especificação técnica para colocação de 

grama sintética.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 4  

Foi completado serviço anterior.  
 

EXECUÇÃO DO PLAYGROUND MEDIÇÃO 4  

Feita a regularização do espaço do playground foi colocado pó de brita para assentamento 

e rejunte do piso de blocos intertravados, sobre as demais camadas de brita, pedrisco e 

areia  
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18B122 GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE POLIETILENO ALTURA 

MINIMA 62 MM  

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 5  

Após completada as camadas de drenagem e colocadas as mantas, foram colocadas as 

placas de grama sintética. Dimensão efetiva do campo de futebol 30mx45m.  
 

No caso das orlas de separação em concreto NC.26, foram efetivamente colocadas na 

obra as mini guias. Trata-se de um acabamento que além de dar um aspecto estético 

bastante agradável, tem uma grande utilidade para assegurar firmeza aos 

caminhos/passeios de concreto executados e jardineiras, sem perigo de apresentar 

rachaduras fato comum nas orlas de separação que são moldadas “in loco”. Houve roubo 

de materiais como armadura de ferro, sacos de cimento e blocos de concreto que foram 

deixados na obra para execução das orlas de separação. Este fato inviabilizou sua 

execução e contribuiu para a utilização das mini guias. Como à época este item mini guia 

ou guias de jardinagem não constava da Tabela de SIURB, este não pode ser utilizado. O 

quantitativo utilizado deste item foi maior do que o previsto no projeto básico devido à 

grande extensão das pistas de caminhada e de bicicleta e aos espaços cujo piso era de 

blocos intertravados que exigem um suporte nas laterais para evitar que se soltem.  
 

EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MEDIÇÃO 3   

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL  

Manta geotêxtil é um não tecido permeável que quando associado com o solo, tem a 

capacidade de drenar, filtrar, separar, reforçar e proteger. A manta geotêxtil é utilizada 

principalmente para proteção e reforço de materiais, para evitar danos no solo e promover 

melhorias em suas propriedades.  
 

01-04-77 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA 

ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME 

DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE CONFORME NBR 12824  

As mantas geotêxteis de poliéster não tecidas são os geossintéticos utilizados na execução 

dos dispositivos de drenagem, com a finalidade de filtração, separação e proteção.  
 

Foram utilizadas as duas mantas em camadas e funções diferentes entre si, ambas 

necessárias para melhoria na drenagem do campo de grama sintética.  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Especificamente com relação à constatação 16.1, referente à quantificação injustificada do item 

de serviço 02-01-01 (“broca de concreto”), a Unidade Auditada alega que cada um dos “apoios” 

utilizados sob as “colunas” das duas cestas de basquete necessitou, cada um, de “6 brocas para 

preservar sua estabilidade”. O que, neste caso, resultaria num total de 12 brocas. 
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A Unidade Auditada alega também que 60 das 72 brocas foram distribuídas na direção 

longitudinal da viga baldrame e que, particularmente, “uma das laterais” que compuseram o 

perímetro da mureta de fechamento “estava bem próxima do córrego existente na praça” e que, 

por este motivo, “requereu maior reforço estrutural”. Por fim, a SUB-FB afirma que: 
 [...] A dimensão da quadra executada considerando-se o passeio ao redor da quadra foi 

de 18m x 36m totalizando 108 metros lineares de mureta [...]. 

 

Primeiramente, conforme já apontado por esta Equipe de Auditoria, deve ser ressaltado o fato de 

que não consta dos autos examinados projeto de engenharia que justifique a altura, diâmetro ou a 

quantidade estacas-broca. Ademais, não foram encontrados registros fotográficos que 

identifiquem a execução dos elementos de fundação (“seis estacas-broca”) das bases de concreto, 

sobre as quais, por sua vez, foram instalados os postes de suporte (“colunas”) das cestas de 

basquete. Há apenas fotografias que mostram o bloco de reforço já executado (ver Figura 12). 

 

  
(a) (b) 

Figura 12 – Imagens do relatório fotográfico da 2ª Medição apresentando uma das duas bases de concreto, já 

finalizada, utilizada para sustentar o poste da cesta de basquete, incluindo armadura de arranque ancorada ao bloco 

(fonte: 10R1). 

 

Considerada essa ausência de documentação técnica, as informações fornecidas pela Unidade 

Auditada são capazes de explicar apenas parcialmente a quantidade especificada de estacas-broca. 

Ao contrário do que a SUB-FB afirma, a quadra possui 88 m de perímetro, valor que pode ser 

confirmado pelos parâmetros utilizados na memória de cálculo
[16R1]

 que instruiu o processo de 

pagamento e também pelo perímetro médio estimado (de  87 m) a partir de imagem de satélite 

(ver Figura 13 ). 
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Figura 13 – Imagem de satélite

[14R2]
 mostrando o perímetro médio estimado, de cerca de 87 m, da quadra 

poliesportiva instalada na área pública localizada entre as Ruas Pedro Pormar, Carlos Lamarca e Expedito Cardoso. 

 
Com base no cálculo estimativo apresentado pela Equipe de Auditoria, o qual considerou um 

perímetro de 88 m, a quantidade de estacas-broca, distribuídas ao longo do comprimento da viga 

baldrame, teria sido de 35. Logo, se a Administração remunerou a execução de 72 estacas-brocas, 

das quais 12 delas foram, supostamente, instaladas sob as áreas de influência dos postes das cestas 

de basquete, ainda assim restariam 25 (= 72 – 12 – 35) estacas-brocas não justificadas. 

 

Portanto, considerando o exposto acima e as novas informações fornecidas pela Unidade 

Auditada, reitera-se parcialmente a constatação 16.1 no sentido de que parte do serviço 02-01-01 

não foi devidamente demonstrada. Neste caso, a Administração teria realizado um pagamento a 

maior, sem justificativa técnica, no valor de R$ 2.709.37 pela execução de 25 brocas de concreto. 

 

Com relação à constatação 16.2, que identificou quantificação injustificada do item de serviço 
04-01-98 (“vergas, cintas e pilaretes de concreto”), a SUB-FB não forneceu evidência documental 

e/ou justificativa fundamentada para refutar os valores apurados pela Equipe de Auditoria. 

 

Com relação à constatação 16.3, que identificou quantificação injustificada do item de serviço 
13-01-10 (“lastro de brita”), a SUB-FB não forneceu evidência documental e/ou justificativa 

técnica detalhada para o volume de 202,50 m
3 

de brita (vide manifestação colacionada à fl. 12 do 

doc. SEI n° 030559227). A Unidade Auditada alega que o fornecimento e espalhamento do 

material agregado, em toda extensão do campo, teve como objetivo: 
[...] formar parte da drenagem conforme especificação técnica para colocação de grama 

sintética [...] (grifo nosso). 

 

Perímetro estimado da 
quadra poliesportiva. 
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Todavia, não foi disponibilizada cópia da especificação técnica mencionada acima. Ademais, 

conforme informações constantes das memórias de cálculo
[16R2,16R4]

, o “sistema de drenagem” do 

campo de grama sintética já era composto por outras camadas com funções tanto de regularização 

de terreno quanto drenante, a saber: uma camada de 5 cm de areia fina (serviço 18-15-50); uma 

camada de 10 cm de pedrisco (serviço 17-02-29); e uma camada de 10 cm de pó de brita (serviço 

17-02-31). Além dessas três camadas, foram fornecidas e instaladas duas camadas adicionais, 

compostas por geossintéticos drenantes (serviços 01-04-75 e 01-04-77), totalizando cinco 

camadas. Necessário destacar, contudo, que no caso específico da areia fina, não resta claro se este 

material foi espalhado sob ou sobre a grama sintética. Isto porque a areia fina (seca e peneirada), 

quando utilizada como material de enchimento e com o objetivo de fixar e dar sustentação aos 

tapetes de grama sintética, deve ser espalhada
[19R6]

70 sobre a camada de grama artificial. Nessa 

situação, a camada de areia final não teria como função principal auxiliar a drenagem de águas 

pluviais. Logo, com base no exposto, reitera-se o apontamento 4.16.3 no sentido de que o valor 

pago pelo serviço 13-01-10, de R$ 25.879,55, não está justificado tecnicamente. 

 

Com relação à constatação 16.4, que identificou quantificação injustificada dos itens de serviço 
17-02-29 (“pedrisco”) e 17-02-31 (“pó de brita”), a Unidade Auditada não apresentou 

manifestação específica. Porém, esta Equipe de Auditoria entende que a resposta fornecida pela 

SUB-FB à constatação 16.3 consegue explicar a necessidade dos serviços supracitados, mesmo 

considerando o fato de que os agregados, que foram efetivamente fornecidos (pedrisco e pó de 

brita), não sejam aqueles usualmente utilizados na preparação do terreno de assentamento 

(normalmente, utilizam-se camadas de areia média). Portanto, esta Equipe de Auditoria considera 

que a constatação 16.4 foi superada. 

 

Com relação à constatação 16.5, que identificou quantificação injustificada do item de serviço 
01-03-10 (“transporte de terra por caminhão basculante, a partir de 1 km”), A SUB-FB não 

apresentou manifestação específica. A questão levantada pela Equipe de Auditoria refere-se à 

comprovação do valor da DMT (de 47,4 km) que foi adotado nas memórias de cálculo
[16R2,16R4]

. 

Na manifestação relativa à CONSTATAÇÃO 015, a Unidade Auditada cita o doc. SEI n° 

030557285 como evidência suficiente para verificar a localização da área de bota-fora que teria 

sido utilizada nos períodos das medições. Essa área de aterro, cerca de 50 km distante do local das 

obras, está instalada no município de Itaquaquecetuba e é operada pela empresa Itaquareia 

Industria Extrativa de Minérios Ltda. 

 

O documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – EDIFICAÇÕES”, elaborado pela SIURB, não 

especifica qual a forma de comprovação para a distância média na medição do serviço 01-03-10: 
[...] O serviço será pago por m³ x km de terra transportada [...]. Considera-se sempre a 

distância de transporte, dos limites da obra ao destino, diminuída de um quilômetro [...]. 

O custo unitário remunera o transporte por meio de caminhão basculante, a partir do 

primeiro quilômetro, inclusive o retorno do referido veículo vazio. 

 

                                              
[19R6] A altura da camada de areia fina também deve ser tecnicamente especificada, normalmente como uma porcentagem da altura dos fios 

da grama sintética. 
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Essa lacuna no critério de medição implica que a DMT, distância média entre os percursos de ida 

e volta, deveria ser aprovada pela fiscalização técnica do contrato, de forma tempestiva, com a 

devida formalização no processo administrativo. Vistos e examinados os autos, esta Equipe de 

Auditoria não encontrou registro com relação a tal aprovação (o doc. SEI n° 030557285, juntado 

pela SUB-FB aos autos do processo de auditoria, não consta do processo de contratação ou dos 

processos de pagamento relacionados ao contrato em questão). 

 

Logo, depreende-se que o valor especificado para a DMT foi “aprovado” de forma tácita pelo 

fiscal técnico, ao ratificar as planilhas de medição e os memoriais de cálculo produzidos pela 

contratada, documentos estes juntados aos autos dos processos de pagamento/medição. Necessário 

considerar, porém, o fato de que tanto as planilhas de medição quanto as respectivas memórias de 

cálculo não foram subscritas pelo do fiscal da obra ou mencionadas nos atestes realizados71

[19R7,19R8]
 

por este servidor: os documentos referidos acima foram rubricados por servidores públicos que, à 

época dos eventos, não estavam designados para atuar como o fiscal do Contrato  

n° 05/SPFB/2015 (ver Figuras 14 e 15). 

 

 

Figura 14 – Memória de cálculo
[16R4]

, referente à 3° Medição, rubricada pela servidora R. L. F. A. 

 

 

 

                                              
[19R7] Ateste do fiscal do contrato para os serviços realizados na 2º Medição (agosto de 2015), Processo n° 2015-0.251.612-4, fl. 87.  

[19R8] Ateste do fiscal do contrato para os serviços realizados na 3º Medição (setembro de 2015), Processo n° 2015-0.269.313-1, fl. 93. 
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Figura 15 – Memória de cálculo
[16R2]

, referente à 2° Medição, rubricada pela servidora C. C. S. G. 
 
Tal fato evidencia irregularidade, a princípio de natureza formal, nos procedimentos realizados 

pelo fiscal técnico para o recebimento dos objetos contratuais, pois contraria o disposto no art. 3º e 

no art. 5°, inc. II, do Decreto Municipal n° 54.873/2014: 
Art. 3º Considera-se fiscalização de contratos, para os fins deste decreto, a atribuição de 

verificação da conformidade dos serviços e obras executados e dos materiais entregues 

com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento do contrato, devendo 

ser exercida por representante da Administração especialmente designado, nos 

termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

[...] 

Art. 5º Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com 

atribuição de fiscal de contrato: 

[...] 

II – recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos 

necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria 

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico que disciplina os procedimentos 

para a liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los à unidade responsável pela 

gestão de contratos (Decreto Municipal n° 54.873/2014, grifos nossos). 

 

E também desatende as disposições correlatas da Portaria n° 92, de 16 de maio de 2014, da 

Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, norma invocada no art. 5°, inc. 

II, do Decreto Municipal n° 54.873/2014, conforme redação vigente à época da execução do 

contrato:  
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Art. 1º O processo de liquidação e pagamento das despesas provenientes de compras, 

de prestação de serviços ou de execução de obras será formalizado pela Unidade 

Orçamentária Contratante, em expediente devidamente autuado, com a junção dos 

seguintes documentos, conforme o caso: 

[...] 

VII) Medições detalhadas que atestem a execução das obras ou serviços executados no 

período a que se refere o pagamento; 

[...] 

§2º O Fiscal do Contrato, ao receber todos os documentos relacionados nesta 

Portaria, deverá identificar no documento fiscal a data de recebimento, em carimbo 

próprio nos termos do Anexo I desta Portaria (Portaria SF n° 92/2014, grifos nossos). 

 

Logo, as evidências juntadas por esta Equipe de Auditoria apontam a existência de mácula 

procedimental no processo de liquidação e pagamento, no que se refere à comprovação formal do 

fato gerador da despesa relativa à remuneração do serviço 01-03-10. Contudo, não é possível 

afirmar que houve prejuízo ao erário municipal devido, exclusivamente, ao vício da documentação 

apresentada para comprovar a DMT. Esta Equipe de Auditoria entende que somente quando 

inexiste comprovação material do fato gerador é que se impõe o desfazimento da presunção de 

veracidade relativa ao ato administrativo praticado. Isto é, inexistindo prova de prejuízo ao erário 

e demonstrado, de forma razoável, que houve a prestação do serviço 01-03-10, a simples 

irregularidade formal consistente na ausência de documentos protocolados pelo fiscal técnico não 

constituiria, por si só, ilegalidade capaz de gerar a nulidade do processo de pagamento. 

 

Porém, feita essa ressalva acima, a Unidade Auditada não explicou a razão de não ter sido 

utilizado um bota-fora mais próximo ao local das obras, conforme informação apresentada na 

Tabela 10, opção que teria resultado numa DMT de 8,5 km (redução de  82% em relação à 

distância que foi efetivamente considerada no cálculo do preço total do serviço 01-03-10). Devido 

a esta diferença entre as duas opções de trajeto de transporte, o valor pago a maior pela 

Administração seria de R$ 18.911,65, conforme estimado pela Equipe de Auditoria (ver Tabelas 

13, 15 e 16). 

 

Com base no exposto acima, esta Equipe de Auditoria considera que à constatação 16.5 foi 

superada em parte, subsistindo a irregularidade no procedimento de ateste do serviço 01-03-10. 

Ademais, em vista da ausência de manifestação da SUB-FB sobre a escolha de uma área de bota-

fora em aterro desnecessária e injustificadamente distante do local das obras, conclui-se que houve 

superfaturamento em razão de solução evidentemente antieconômica e, portanto, pagamento a 

maior pela Administração para o serviço em referência. 

 

Com relação à constatação 16.6, que identificou quantificação injustificada do item de serviço 
05-02-43 (“pintura protetora com tinta betuminosa”), a SUB-FB não esclareceu as inconsistências 

constatadas por esta Equipe de Auditora: (i) a divergência (de cerca de 18.000%) existente entre 

os valores apresentados na memória de cálculo e aqueles especificados na planilha de medição; e 

(ii) ausência de justificativa técnica para a origem dos parâmetros que foram considerados nos 

cálculos da área de pintura impermeabilizante. A Unidade Auditada alega que: 
[...] Em toda extensão do campo de futebol foi feita impermeabilização sobre a brita 

conforme especificação técnica para colocação de grama sintética [...]. 
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A alegação acima não deve prosperar em vista dos argumentos já apresentados por esta Equipe de 

Auditoria, a saber, de que a aplicação de pintura impermeabilizante, para toda a área projetada do 

campo de futebol, não se justifica tecnicamente. Conforme análise feita por esta Equipe de 

Auditoria, parte do serviço de pintura na viga (75 m
2
) já teria sido executado na medição anterior 

(2° Medição), restando 45 m
2
 (=120 m

2 
  75 m

2
) a serem realizados na 3º Medição. Logo, neste 

caso, o pagamento a maior realizado pela Administração teria sido de: 

 

(2.700 m
2
  45 m

2
)  R$ 8,49/m

2
  R$ 22.533,89 

 

Do exposto cima, reitera-se a constatação 16.6 no sentido de que houve pagamento injustificado 

pelo serviço 05-02-43 no valor de, aproximadamente, R$ 22.533,89. 

 

Com relação à constatação 16.7, que identificou quantificação injustificada do item de serviço 
02-03-04 (“forma comum de tábuas de pinus - não recuperável”), a SUB-FB alega que: 

[...] A reutilização de tábuas de pinus que servem de forma para concretagem de pisos é 

inviável, quando da retirada as mesmas se quebram facilmente [...]. 

 

Em que pese ser razoável o argumento apresentado pela Unidade Auditada, esta Equipe de 

Auditoria entende ser necessário relevar as seguintes ponderações: 

i. No caso concreto, em que as tábuas de pinus disponibilizadas no canteiro de obra 

tenham espessura relativamente pequena e/ou tenham alto teor de umidade, tornando-

as demasiadamente frágeis para viabilizar sua reutilização, tal fato deveria constar do 

Livro de Ordem (ou de outro documento equivalente, desde que a informação fosse 

formalmente registrada) para justificar a decisão pela execução do serviço de maior 

preço (02-03-04) em lugar da alternativa, a princípio, mais econômica (02-03-01). 
 

ii. A reutilização de formas na execução de pavimentos de concreto constitui prática usual 

em obras públicas da construção civil, o que pode ser verificado a partir das 

informações que constam de caderno técnico
[19R9]

72 do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). As composições de custo do SINAPI, 

para serviços pertencentes ao “grupo de pavimento rígido em concreto”, considera a 

reutilização de formas. Em regra, neste tipo de aplicação, a reutilização é plenamente 

possível, uma vez que o material das formas não está sujeito a esforços solicitantes 

significativos e não existem, a priori, requerimentos estéticos (para o pavimento) que 

impeçam o reuso, em mais de uma vez (2x ou mais), do madeiramento. 
 

iii. O documento “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – EDIFICAÇÕES”, elaborado pela SIURB, 

traz a seguinte descrição para o serviço 02-03-04, cuja execução foi medida pela 

Administração: 
[...] forma correspondente à execução do lastro de fundação [...] m² de forma comum por 

m³ de concreto de fundação (blocos e vigas baldrame) [...]. 

                                              
[19R9] “Cadernos Técnicos de Composições para Pavimento Rígido de Concreto”, p. 5, em “5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO”, Lote 3 - 

Saneamento e Infraestrutura Urbana, ver. V-3, atualizado em 05/2019, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), Caixa Econômica Federal (CEF), 2019. 
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A situação descrita acima se refere aos casos nos quais a recuperação de formas não é 

usual, a saber, nos casos onde as formas de madeira, inclusive seus travamentos e 

gravatas, são empregadas na concretagem de peças de fundação. Todavia, a presente 

constatação de auditoria diz respeito à construção de pavimentos de concreto para 

ciclovias e “pistas de caminhada”. 

 

Portanto, reitera-se a constatação 16.7 no sentido de que as formas utilizadas seriam, em tese, 

“recuperáveis" após execução da concretagem e, por esta razão, a medição deveria ter se 

processado com base no serviço 02-03-01 (“forma comum de tábuas de pinus”), de menor custo 

unitário em comparação ao que foi efetivamente considerado pela Administração (serviço 02-03-

04  “forma comum de tábuas de pinus - não recuperável”). Contudo, consideradas as evidências 

disponíveis, incluindo a manifestação da SUB-FB, não é possível afirmar que houve prejuízo ao 

erário como consequência do fato descrito acima, já que: (i) a execução do serviço 02-03-04 está 

demonstrada nos autos do processo de pagamento; e (ii) a falta de registro formal e tempestivo por 

parte da SUB-FB, à época das obras, constituiria irregularidade de caráter formal (desde que seja 

verossímil a alegação da Unidade Auditada acerca da fragilidade dos materiais que foram 

utilizados nas formas). Deve ser ressalvado, entretanto, que não há material fático-probatório 

sobre a veracidade do que foi alegado pelo fiscal do contrato. 

 

Especificamente com relação à constatação 16.8, que identificou quantificação injustificada 

(duplicada) do item de serviço 17-02-31 (“pó de brita com compactação mecânica”), a SUB-FB 

não forneceu evidência documental e/ou justificativa fundamentada. Portanto, reitera-se o 

apontamento de que o fornecimento e espalhamento de pó de brita, na 4º Medição, foram 

injustificados, pois este material já estava contemplado na composição de custos do serviço 17-02-

65 (instalação de piso intertravado tipo drenante). 

 

Especificamente com relação à constatação 16.9, que identificou quantificação injustificada do 

item de serviço 18B122 (“grama sintética fibrilada de polietileno altura mínima 62 mm”), a SUB-

FB alegou que: 
[...] Não é viável nem mesmo aceitável nas boas normas de engenharia adotar-se medição 

de área por levantamento aéreo feito por satélite. A área do campo de futebol onde foi 

colocada a grama sintética considerando-se as laterais é de 1350 m2 medidas “in loco” 

com 45mx30m [...]. 

 

Em vista da ausência de documentação probatória nos autos (especificações, croquis, etc.), a 

alegação acima não é capaz de explicar a divergência apontada por esta Equipe de Auditoria. 

Porém, é necessário destacar que, mesmo não havendo documentos de projeto que comprovem a 

metragem quadrada de grama sintética, de forma a justificar a quantificação do item de serviço 

01-03-10, a constatação acima foi parcialmente prejudicada ao não ter sido viabilizada visita 

técnica in loco da Equipe de Auditoria, conforme mencionado nas Considerações Iniciais do 

presente relatório. Mesmo que não seja possível demonstrar, com base nas evidências reunidas, 

que houve um efetivo prejuízo ao erário, ainda assim subsistem irregularidades relativas à 

instrução do processo de contratação, devido à falta de documentação técnica que justifique as 

quantidades especificadas na planilha orçamentária. 
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A SUB-FB não se manifestou com relação à constatação 16.10 que Por essa razão, reitera-se a 

presente constatação no sentido de que houve quantificação injustificada do item de serviço 01-

04-02 (“escavação manual, profundidade superior a 1,50 m”). 

 

Especificamente com relação ao apontamento 4.16.11, que identificou quantificação injustificada 

do item de serviço 18-10-56 (“orla de separação em concreto NC.26”), a SUB-FB informa que: 
[...] foram efetivamente colocadas na obra as mini guias [...]. Como à época este item 

mini guia ou guias de jardinagem não constava da Tabela de SIURB, este não pode ser 

utilizado. O quantitativo utilizado deste item foi maior do que o previsto no projeto básico 

devido à grande extensão das pistas de caminhada e de bicicleta e aos espaços cujo piso 

era de blocos intertravados que exigem um suporte nas laterais para evitar que se soltem 

[...]. 

 

A informação acima confirma a constatação de auditoria sobre não ter sido executado o serviço 

18-10-56. A Unidade Auditada alega que houve a instalação de “mini guias” em detrimento da 

instalação das orlas de separação em concreto NC.26. Ou seja, o serviço efetivamente executado 

consistiu no fornecimento e assentamento de elemento delimitador em pré-moldado de concreto 

(“mini guias”), cujo custo unitário era significativamente inferior ao especificado na planilha de 

medição (ver Tabela 21). 

 
Tabela 21 ─ Pagamento irregular pelo serviço 18-10-56, o qual não foi efetivamente executado. Em seu lugar, 

supostamente, foram fornecidas e assentadas “mini guias”. 

Item Serviço 

Conforme medido Como calculado pela CGM 

Quant. 
Preço 

Unitário (R$) 

Valor  

(R$) 
Quant. 

Preço 

Unitário (R$) 

Valor  

(R$) 

2 ª Medição
[4R2]

 - PISTA  CAMINHADA  E PAVIMENTAÇÃO 

18-10-56 

orla de 

separação em 

concreto NC.26 

1.490 m 50,09 74.634,10 - - - 

COMP-

001-

CGM
 

mini guia de 

concreto (“guia 

para jardim”) 8 

x 20 x 40 cm 

- - - 1.490 m 29,28 43.627,20 

 
Diferença no custo: R$ 31.006,90 

Diferença no preço (BDI de 19.54%): R$ 37.065,64 

: vide memorial de cálculo constante do Anexo I deste relatório. 
 

A substituição do item 18-10-56 sem a devida formalização e autorização, durante execução da 

obra, por material/componente com especificação técnica diferente daquela originalmente prevista 

no projeto de engenharia, foi irregular, pois: 

 A Unidade Técnica da SUB-FB não revisou tempestivamente a documentação de 

engenharia impactada pelas alterações, de forma a refletir a substituição do item 18-10-56 

por “mini guias”; 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

106 

 

 

 Não houve instrução dos autos do processo de contratação com as versões revisadas da 

planilha orçamentária, planilha de medição e da memória de cálculo; 
 

 Não houve a formalização das alterações por meio da celebração de termo de aditamento 

contratual, nos termos do art. 65 e art. 60, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

Em sua manifestação a Unidade Auditada não informou as dimensões das peças que foram 

efetivamente fornecidas e assentadas ao longo das ciclovias e “pistas de caminhada”. Para efeito 

de estimativa, com base no memorial de cálculo constante do Anexo I deste relatório, a Tabela 21 

considera que foram instaladas mini guias com dimensões de 8 x 20 x 39 cm e fornece uma  

comparação  dos  custos  dos  serviços  contratados  (e pagos) com aqueles que efetivamente 

executados. Verifica-se que o preço unitário, por metro linear, da “mini guia’ é cerca de 42% 

inferior aquele originalmente contratado pela Administração para o execução de orlas de 

separação conforme desenho n° PMSP/EDIF NC. 26 (ver Figura 11). Importante destacar, 

contudo, que para determinar o valor, de fato, pago a maior pela Administração, necessitar-se-ia 

realizar um levantamento in loco das dimensões geométricas das mini guias instaladas. 

 

Do exposto acima, pode-se afirmar que ocorreu medição irregular do serviço 18-10-56. Ademais, 

constata-se a ocorrência de um prejuízo estimado ao erário do valor de R$ 37.065,64 (ver Tabela 

21), decorrente da execução de item de serviço distinto daquele contratado. 

 

Todos os valores que foram pagos de forma injustificada, relativos aos itens analisados na 

CONSTATAÇÂO 016, estão indicados no quadro-resumo disponibilizado no Anexo II. Do valor 

total apurado neste trabalho (R$ 124.157,06), a Unidade Auditada deverá avaliar o montante que, 

efetivamente, traduziu-se em prejuízo ao erário municipal. 

 

RECOMENDAÇÃO 008 
Recomenda-se que a Unidade Auditada proceda à restituição dos valores que tenham sido pagos a 

maior e/ou sem justificativa pela Administração, considerando os valores referentes à 

CONSTATAÇÃO 16, conforme resumo apresentado nas tabelas constantes do Anexo II do 

Relatório de Auditoria. 
 

 

CONSTATAÇÃO 017  Duplicação do item de serviço 01-04-75 (grupo “CAMPO DE 

FUTEBOL”) em relação ao item 01-04-77, por ter havido instalação tecnicamente 

injustificada de múltiplas camadas de geossintético drenante. 

 
Para a construção do campo de futebol society, previu-se na planilha de contrato

[2R4]
 a execução 

de duas camadas de geossintético, a saber: uma camada relativa ao serviço 01-04-75 (“manta 

formada pela associação de um tecido técnico de poliéster com um filme de polietileno de baixa 

densidade”); e outra camada relativa ao serviço 01-04-75 (“manta geotêxtil, com resistência à 

tração longitudinal de 16 kN/m e à tração transversal de 14 kN/m”). Estava previsto o 

fornecimento e instalação de 1.050 m
2
 de cada uma destas camadas, porém foi medido pela 

Adminstração
[4R2]

 uma quantidade 1.350 m
2
 (ver Tabela 22). 
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Tabela 22 ─ Fornecimento e instalação de geocompostos drenantes, conforme planilha da 2ª Medição
[4R2]

. 

Item Serviço 
Previsto Executado 

Quantidade 

(m3) 

Valor  

(R$) 

Quantidade 

(m3) 

Valor  

(R$) 

01-04-75 

manta formada pela associação de um 

tecido técnico de poliéster com um 

filme de polietileno de baixa densidade 

em acordo com a NBR 12824
[17R1]

73

 

1.050,00 10,57 1.350,00 10,57 

Custo: R$ 11.098,50 R$ 14.269,50 

Preço (BDI de 19.54%): R$ 13.267,15 R$ 17.057,76 

 
01-04-77 manta geotêxtil 1.050,00 4,72 1.350,00 4,72 

Custo: R$ 4.956,00 R$ 6.372,00 

Preço (BDI de 19.54%): R$ 5.924,40 R$ 7.617,08 

 

Não foi encontrada, nos autos examinados, qualquer especificação técnica contendo informações 

suficientes para justificar a necessidade de se utilizarem, simultaneamente, os dois geossintéticos 

mencionados acima. As propriedades do solo e a função que estes materiais de engenharia irão 

desempenhar precisam ser consideradas para demonstrar a utilidade técnica dos mesmos. Neste 

caso, especificações adicionais deveriam ter complementado os documentos de projeto 

necessários à execução dos serviços indicados na Tabela 22. Em particular, não está demonstrada 

tecnicamente a necessidade do geocomposto drenante fornecido e instalado pelo serviço 01-04-75. 

Este tipo de geotêxtil (composto por base de não tecido em poliéster aderida a filme de polietileno 

perfurado), de preço unitário mais elevado, é usualmente utilizado para cura úmida de 

concreto, em instalações temporárias, sendo um material que permite reutilização. Quadras com 

grama artificial não apresentam, via de regra, nenhum requisito específico para instalação deste 

tipo de geotêxtil na interface com as placas de grama sintética. Nesta interface, o que se requer é 

simplesmente uma camada de proteção mecânica para manter, por mais tempo, a integridade da 

grama artificial. Neste sentido, a manta geotêxtil, fornecida e instalada no serviço 01-04-77, já 

teria sido suficiente para garantir a proteção da grama sintética. 

 

Com base nas quantidades (em m
2
) definidas nas memórias de cálculo

[16R4]
, nenhuma das duas 

camadas de geossintético mencionadas acima parecem ter sido aplicadas sobre a superfície das 

trincheiras drenantes, isto é, sobre a superfície das caixas escavadas para construção tanto da 

trincheira principal quanto das trincheiras secundárias. Ademais, o geotêxtil a ser instalado nas 

trincheiras drenantes deve possuir características hidráulicas distintas em comparação àquelas do 

material a ser instalado na interface com a grama artificial, como, por exemplo, possuir baixíssima 

permeabilidade. As planilhas de medição
[4R3]

 incluíram outro material geotêxtil (item 01-04-76, 

“geomembrana de PEAD - 1mm de espessura”) cuja quantidade medida na 3ª Medição (864 m
2
) 

condiz com aquela que seria necessária para instalação na região localizada sob o colchão 

drenante
[16R4]

 (ou seja, no interior das trincheiras). 

 

                                              
[17R1] Substituída em 2013 pela norma ABNT ISO 10319. 
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Portanto, considerando: a inexistência de projeto geotécnico que justificasse tecnicamente a 

instalação de duas camadas de geossintéticos; e considerando ainda a finalidade da auditoria 

interna de avaliar os resultados dos gastos públicos quanto à eficácia e eficiência, em respeito aos 

princípios da economicidade e da razoabilidade; verifica-se que houve duplicação e, portanto, 

inclusão desnecessária do serviço 01-04-75. Dada a aplicação final (campo de futebol society), 

não se vislumbra que o fornecimento e a instalação do geocomposto em questão teria tido outro 

objetivo senão o de constituir meio filtrante e fornecer proteção mecânica à placa de grama 

sintética em relação ao material granular subjacente. Para esta situação, porém, o serviço 01-04-77 

já teria sido suficiente para atender os objetivos mencionados. 

 

Ao não haver justificativa técnica para a instalação em série de duas camadas de material 

geossintético, entre a grama artificial e o colchão drenante, ao longo de toda área projetada do 

campo de futebol, teria havido pagamento injustificado pela Administração no valor de  

R$ 17.057,76 (ver Tabela 22). 

 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

A SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI n° 030559227 na fl. 13. Em sua manifestação, a 

SUB-FB discorda das razões apresentadas por esta Equipe de Auditoria, ao afirmar que execução 

de ambos os serviços (01-04-75 e 01-04-77) era indispensável à consecução do objeto contratado 

e que previsão dos mesmos foi devidamente justificada. Em sua manifestação, a Unidade 

Auditada informa que: 
[...] Foram utilizadas as duas mantas em camadas e funções diferentes entre si, ambas 

necessárias para melhoria na drenagem do campo de grama sintética [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A afirmação acima não trouxe documentos ou argumentos novos capazes de justificar 

tecnicamente a decisão de se ter instalado duas camadas de geossintético drenante, ambas com 

função e desempenho equivalentes para o fim a que se destinavam, ao contrário do que é alegado 

pela SUB-FB. Logo, com base no que já foi exposto por esta Equipe de Auditoria, ressaltando o 

fato de que não constam dos autos examinados documentos de engenharia que demonstrem a 

utilidade técnica dos materiais que foram empregados na obra de drenagem, reitera-se o 

apontamento de que houve pagamento de R$ R$ 17.057,76 sem justificativa pelo serviço 01-04-75 

(ver Tabela 22). 
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CONSTATAÇÃO 018  Indícios de ter havido liquidação antecipada de despesa referente à 

execução dos itens de serviço 10-11-72, 10-11-96, 17-03-56, 17-03-61 e 17-03-71, cujas 

quantidades foram total ou parcialmente suprimidas na última medição do contrato, o que 

configuraria recebimento irregular de valores pela Contratada por serviços que nunca 

foram executados ou foram executados apenas parcialmente. 

 
Considerando as informações constantes das planilhas de medição, ratificadas pela fiscalização do 

contrato e encartadas aos respectivos processos de pagamento
[4R1,4R2,4R6]

, esta Equipe de Auditoria 

verificou que houve possível liquidação antecipada de despesas referentes à execução de serviços 

pertencentes aos grupos “Pista Caminhada e Pavimentação”, “Campo de Futebol” e “Quadra 

Poliesportiva”. Os pagamentos irregulares ocorreram na 1ª Medição
[4R1]

 e 2º Medição
[4R2]

, com a 

restituição dos respectivos valores tendo sido realizada após a 6ª Medição
[4R6]

. 

 

As informações apresentadas abaixo na Tabela 23 e Tabela 24 confirmam a existência de indícios 

sobre ter havido recebimento antecipado de valores pela Contratada, referente a serviços que 

nunca foram executados, no montante de R$ 47.413,59 (cerca de 3,9% do total de preços pagos no 

Contrato n° 05/SPFB/2015), o qual foi suprimido apenas no último processo de medição, em 

dezembro de 2015, após quase seis meses do pagamento inicial. 

 
Tabela 23 ─ Liquidação de despesas referentes à execução de serviços processados na 1ª Medição, cujas quantidades 

foram totalmente suprimidas na 6ª Medição do contrato. 

Item Serviço 

1° Medição
[4R1] 

(julho de 2015) 

6° Medição
[4R6] 

(dezembro de 2015) Percentual 

Suprimido 
Quant. Medida Valor (R$) Quant. Medida Valor (R$) 

QUADRA POLIESPORTIVA 

17-03-56 

demarcação de quadra com 

tinta a base de borracha. 

clorada - futebol de salão 

1 UN 330,46 -1 UN -330,46 100% 

17-03-61 
trave para futebol de salão, 

inclusive pintura e rede 
2 UN 3.260,74 -2 UN -3.260,74 100% 

17-03-71 
demarcação e pintura de 

superfícies - epóxi 
448 m

2 
7.172,48 -448 m

2
 -7.172,48 100% 

PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO 

17-03-71 
demarcação e pintura de 

superfícies - epóxi 
1.210 m

2 
19.372,10 -1.210 m

2
 -19.372,10 100% 

17-04-14 
limpeza e lavagem de piso 

por hidrojateamento 
1.210 m

2
 4.307,60 -1.210 m

2
 -4.307,60 100% 

 
Custo total suprimido: R$ 34.443,38 

Preço total suprimido (BDI de 19.54%): R$ 41.173,62 
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Tabela 24 ─ Liquidação de despesas referentes à execução de serviços processados na 2ª Medição, cujas quantidades 

foram parcialmente suprimidas na 6ª Medição do contrato. 

Item Serviço 

2° Medição
[4R2]

 

(agosto de 2015) 

6° Medição
[4R6]

 

(dezembro de 2015) Percentual 

Suprimido Quant. 

Medida 
Valor (R$) 

Quant. 

Medida 
Valor (R$) 

CAMPO DE FUTEBOL 

10-11-72 

canaleta de concreto de 

a.p.p/tampa/grelha de concreto ou 

ferro L=30 cm 

150 m 8.343,00 -60 m -3.337,20 40% 

10-11-96 
tampa de concreto para canaleta de 

A.P.L=0,30 m 
150 m 4.707,00 -60 m -1.882,80 40% 

 
Custo total suprimido: R$ 5.220,00 

Preço total suprimido (BDI de 19.54%): R$ 6.239,98 

 

No caso do regime de empreitada por preço unitário, deverá ocorrer a remuneração financeira da 

dos serviços efetivamente executados pela contratada num dado período de referência, em 

respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
[C18R1,C18R2]

74, garantindo a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Porém, constata-se ter havido o 

pagamento por serviços que nunca foram executados e cujos valores pagos (R$ 47.413,60) foram 

restituídos somente ao final do período de execução contratual. O pagamento antecipado pela 

Administração, sem que haja (i) condições excepcionais que justificassem essa prática e (ii) sem 

que haja a prestação de garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto, configura 

irregularidade na gestão dos recursos públicos, pois está em desacordo com os artigos 62 e 63 da 

Lei Federal n° 4.320/1964 e art. 65, inc. II, alínea “c”, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

A SUB-FB não se manifestou com relação à CONSTATAÇÃO 018. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A SUB-FB não se manifestou com relação à CONSTATAÇÃO 018, portanto reitera-se a 

constatação de que houve liquidação antecipada de despesa e o recebimento irregular de valores 

pela Contratada. 

                                              
[18R1] Bandeira de Mello, C. A. B., "O princípio do enriquecimento sem Causa em Direito Administrativo", 210, pp. 25-35, R. Dir. Adm., 

1997. 

[18R2] Nanni, G. E., "Enriquecimento sem causa",pp. 122,  2ª ed, Saraiva, 2010. 
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CONSTATAÇÃO 019  Ausência de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do servidor público responsável pela fiscalização do contrato. 

 
Não foram encontrados nos autos examinados cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) referente à ação fiscalizatória da Administração Pública no Contrato n° 05/SPFB/2015. A 

participação do interveniente fiscalizador em serviços de obras de engenharia deve ser objeto de 

anotação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), 

conforme Lei Federal n° 6.496/1977 e Resolução nº 1.025/2009 do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA). Todo contrato, que envolva a execução de obras ou 

prestação de serviços para os quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos 

nas profissões vinculadas na Lei Federal nº 5.194/1966, estará sujeito à anotação de 

responsabilidade técnica no CREA em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade. 

 

Dentre as atribuições profissionais e atividades elencadas na Lei Federal nº 5.194/1966, estão 

aquelas desempenhadas pelo fiscal técnico
 [19R1]

: 75 
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 

engenheiro-agrônomo consistem em: 

[...] 

e) fiscalização de obras e serviços técnicos; 

[...] 

Art. 13. Os estudos [...] ou qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de 

agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento 

das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem 

profissionais habilitados [...] (Lei Federal n º 5.194/1966 , grifos nosso). 

 

Logo, a ação fiscalizatória da Administração, exercida através de seu fiscal técnico, é considerada 

atividade de engenharia e, portanto, sujeita ao registro de ART. Neste sentido, o Tribunal de 

Contas da União (TCU), em sua Súmula n° 260, assevera
[19R2]

: 
76 

[...] É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de 

engenharia [...] (Acórdão TCU 1524/2010 – Plenário, grifos nosso). 

 

Por sua vez, a Subsecretaria de Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo (TCM-SP) corrobora o mesmo entendimento
[19R3]

77, de que há a necessidade de 

recolhimento de ART por funcionário da Subprefeitura responsável pela fiscalização de contrato 

de obras: 
[...] Compulsando os autos, não foi localizada a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) por parte do profissional da PR-FB responsável pela fiscalização da execução da 

obra [...] (Processo TC n° 72.002.201/17-36, OS nº 2017.10120.1, Relatório de Execução 

Contábil / Financeira, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 2017). 

 

                                              
[19R1] Norma ABNT NBR 5671:1990 ─ “Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura”. 
 

[19R2] Acórdão 1524/2010 – Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, Tribunal de Contas da União, Brasília. 
 

 

[19R3] Processo TC nº 72-001.274.14-21 (Relator: Cons. Roberto Braguim) e n° 72.002.201/17-36 (Relator: Cons. João Antonio), Tribunal 

de Contas do Município de São Paulo, São Paulo. 
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Vale destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em sede de 

repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 838.284, com acórdão publicado no Diário de 

Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2017, no sentido de que entes públicos não estão 

desobrigados do registro de ART: 
[...] Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato 

normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da 

atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de 

fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente 

previstos [...]. (Recurso Extraordinário nº 838.284, Relator :Min. Dias Toffoli, Tribunal 

Pleno, Supremo Tribunal Federal). 

 

Esta decisão do STF consubstancia regra de que todos os trabalhos produzidos por servidor 

público, que demandem registro de responsabilidade técnica, estão obrigados ao recolhimento de 

ART ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme se trate de engenheiro, arquiteto 

ou urbanista. Neste mesmo sentido há parecer da Advocacia-Geral da União
[19R4]

78, o qual 

fundamentou a uniformização de entendimento com relação ao registro de ARTs, por servidores 

públicos, no âmbito do Poder Executivo Federal
[19R5]

. 79 

 

Portanto, verifica-se que os serviços técnicos desenvolvidos por servidores públicos, cuja 

atividade seja afeta à fiscalização do CREA-SP, estão sujeitos à obrigatoriedade de registro da 

ART. O gestor público deveria ter orientado seus servidores a registrar as ARTs correspondentes 

aos serviços de fiscalização e controle prestados no âmbito do Contrato n° 05/SPFB/2015, nos 

termos da Lei Federal n° 6.496/1977 e demais Resoluções do CONFEA. Serviços de engenharia, 

ainda que aparentemente simples, demandam supervisão e conhecimento técnico. Por esta razão, a 

ART representa condição necessária para assegurar a regularidade e legalidade do serviço de 

fiscalização de contratos cujo objeto abarque obras e/ou serviços de engenharia. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 019, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 14. Em sua manifestação, a SUB-FB informa que, à época da execução do 

Contrato n° 05/SPFB/2015, ainda não era obrigatória a emissão de ART por servidor público 

responsável pela fiscalização técnica de contrato administrativo. Para embasar a sua resposta, a 

Unidade Auditada juntou os documentos SEI n° 030558069 (Ofício Circular nº 2/2019  SECEX 

emitido pelo CREA-SP) e n° 030558285 (petição elaborada pela Advocacia-Geral da União 

referente à Ação Anulatória de Lançamento de Débito, Processo nº 0800745-94.2014.4.05.8401 

da JFRN). Portanto, em virtude desse lapso temporal, a SUB-FB julgou “prejudicado qualquer 

Plano de Providências ou Prazo de Implementação” para a presente constatação de auditoria. 

 

 

                                              
[19R4] Parecer  nº 30/2018/DECOR/CGU/AGU de 30 de maio de 2018, Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos, 

Advocacia-Geral da União, Brasília – DF. 
 

[19R5] Ofício Circular nº 24/2019-MP de 24 de janeiro de 2019, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Brasília – DF. 
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Segue abaixo excerto extraído da manifestação da Unidade Auditada, com relação ao teor da 

CONSTATAÇÃO 002: 
[...] Segue em anexo a decisão do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

sobre a constitucionalidade da cobrança da taxa decorrente da Anotação da 

Responsabilidade Técnica ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT de 

servidores públicos que produzam trabalhos técnicos de engenheiro, arquiteto ou 

urbanista, datada de 24/01/2019. Segue também em anexo o comunicado do CREA 

endereçado aos prefeitos datado de 12/02/2019 sobre a decisão mencionada. Na época da 

obra não havia esta obrigatoriedade de emissão de ART ou RRT por funcionários 

públicos pois não existia dotação orçamentária nas Subprefeituras para pagamento das 

guias. ANEXO 19  
 

 Como exemplo de procedimentos tomados como vigentes no ano de 2014, segue em 

anexo uma decisão da Advocacia Geral da União Procuradoria Seccional de Mossoró 

contra o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do 

Norte. .ANEXO 20  
 

Fica assim prejudicado qualquer Plano de Providências ou Prazo de Implementação neste 

item [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Esta Equipe de Auditoria concorda com as razões expostas pela Unidade Auditada sobre não 

haver exigibilidade, à época em que se deu a ação fiscalizatória (entre julho e dezembro de 2015), 

para o registro e pagamento de ART relativa a atividades de fiscalização técnica, caso estas 

fossem desempenhadas por servidor pertencente ao quadro da Administração Pública. De fato, 

trata-se de decisão relativamente recente do Supremo Tribunal Federal, proferida em setembro de 

2017, sobre a obrigatoriedade de registro de ART por servidores públicos que desenvolvam 

atividades sujeitas à fiscalização do CREA. Tal decisão reconheceu que não viola o princípio da 

legalidade tributária a cobrança de taxa de ART das pessoas jurídicas de direito público e seus 

servidores. Ademais, somente em fevereiro de 2019
[19R10]

80, o CREA-SP, responsável pela 

circunscrição do Município de São Paulo, oficiou os órgãos públicos, incluindo a Prefeitura de 

São Paulo, para que orientassem seus servidores no sentido da necessidade de registrar as ARTs 

correspondentes aos trabalhos técnicos prestados, nos termos da Lei Federal n° 6.496/1977. 

 

Portanto, com base no exposto acima, esta Equipe de Auditoria considera que a CONSTATAÇÃO 

019 foi superada. 

                                              
[19R10] Ofício circular nº 2/2019 – Secex, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), 12 de 

fevereiro de 2019. 
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RECOMENDAÇÃO 009 
Para futuros contratos administrativos que tenham por objeto obras e serviços de engenharia, 

demandando seu acompanhamento por profissional com habilitação legal e conhecimentos 

técnicos conforme Lei Federal nº 5.194/1966, a Unidade Auditada precisará realizar o registro e 

pagamento de ART relativa às atividades de fiscalização técnica, quando desempenhadas por 

servidor ou funcionário pertencente ao quadro da Administração Pública. 

 

 

CONSTATAÇÃO 020  Ausência de Termo de Recebimento Definitivo. 

 
Na análise dos processos referentes ao Contrato nº 05/SBPF/2015, verificou-se a ausência de 

Termo de Recebimento Definitivo. É importante mencionar que a Lei Federal n° 8.666/1993 em 

seu artigo 73, inciso I, alínea b, dispõe de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de um ateste 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 
 

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado; 
 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 desta Lei (grifos nosso). 

 

Também está previsto no contrato, na Cláusula Sétima – Das Obrigações da Contratante, item 7.3, 

que a Contratante deve exigir o cumprimento das obrigações contratuais, de todas as 

especificações técnicas pertinentes e disposições legais até a aceitação definitiva, ou seja, 

enquanto o Termo de Recebimento Definitivo não for emitido o serviço não será considerado 

aceito, permanecendo assim a vigência das obrigações da Contratante. 
Cláusula Sétima – Das Obrigações da Contratante 
 

7.3 Exigir o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, de todas as 

especificações técnicas pertinentes e das disposições legais que o regem, na forma contida 

no memorial descritivo às fls 555/556 do processo em epígrafe bem como a planilha de 

orçamento às fls 536/537, verificando sua perfeita execução até a aceitação definitiva. 

 

Além disso, é importante mencionar que foi verificada a abertura de dois processos SEI de nºs 

2015-0.333.271-0 e 2017-0.059.517-9 com teores aparentemente análogos, ou seja, solicitação do 

termo de recebimento definitivo, os quais se encontram inacabados até a presente data. 

 

Desta forma, no que concerne aos procedimentos legais de recebimento do objeto, não foi 

encontrado no processo analisado o Termo de Recebimento Definitivo da obra em questão. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 030559227, informou:  
[...] Preliminarmente à emissão do Termo de Recebimento definitivo faz-se necessário a 

manifestação da Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura Freguesia / 

Brasilândia acerca da efetiva liquidação das notas de Liquidação e Pagamento. O 

processo com a análise financeira sobre o pagamento da sexta medição da obra retornou à 

Coordenadoria de Projetos e Obras no dia 09/01/17 e com isso foi possível elaborar o 

Termo de Verificação que consta do processo 2015-0.333.271-0 datado de 16/02/17.  
 

Explicitamos também que o Termo de Recebimento Definitivo não foi elaborado devido 

ao fato da apuração feita pelo Tribunal de Contas do Município ter se iniciado em 

04//04/17. Assim que concluído o processo, será expedido o referido Termo. Trata-se de 

documento de grande valia para a empresa comprovar em Licitações através de Atestados 

de Capacidade Técnica os serviços realizados [...]. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade Auditada informou que “[...] o Termo de Recebimento Definitivo será emitido quando 

concluído o processo de averiguação [...]”.  

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A Unidade Auditada informou que “[...] o Termo de Recebimento Definitivo será emitido quando 

concluído o processo de averiguação [...]”.  

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 020, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 na fl. 14. Em sua manifestação, a SUB-FB argumenta que em função de apuração 

do Tribunal de Contas do Município iniciada em 04/04/17, o Termo de Recebimento Definitivo 

não foi elaborado e que assim que finalizada a apuração o documento será expedido.  
 

No entanto, devido ao lapso temporal entre a finalização da obra e o aceite definitivo, poderá 

restar prejudicado o atendimento ao artigo da Lei Federal n° 8.666/1993 mencionado abaixo, uma 

vez que a realização de uma vistoria de comprovação da adequação do objeto após um 

significativo período de tempo ficará exposta aos efeitos das intempéries. 
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços:  
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei (grifos 

nosso). 
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Além disso, a equipe de auditoria verificou um novo processo em andamento (SEI 

6037.2019/0002268-9), já com ordem de início expedida, com o objeto de revitalização do campo 

de grama sintética e área para playground localizado entre as Ruas Expedito Armando Cardoso de 

Mello e Pedro Pomar, na Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, onde serão executadas melhorias 

necessárias no local como a limpeza do terreno, preparação da base do campo para a instalação de 

grama sintética, troca dos alambrados na área destinada ao playground de tendo em vista.  

 
É importante mencionar que uma vez iniciado o processo de revitalização da praça, a análise de 

comprovação de adequação do objeto aos termos contratuais da obra anterior se torna 

impraticável.  
 

No que tange a apuração do Tribunal de Contas, o procedimento não pode justificar a omissão da 

administração no recebimento da obra, uma vez que os valores contratados foram totalmente 

pagos a empresa, sem a verificação do real cumprimento das obrigações estabelecidas em 

contrato.  
 

Dessa forma, a equipe de auditoria reitera a fragilidade da fiscalização e o não atendimento a 

legislação aplicável, em razão da não elaboração oportuna de um documento que resguardasse o 

investimento realizado pela Administração no que tange a comprovação da adequação contratual 

na entrega definitiva do objeto.  
 

RECOMENDAÇÃO 010 

Recomenda-se inspeção e levantamento dos serviços prestados para elaboração do termo de 

recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços. Caso não haja 

comprovação da adequação contratual, tomar as medidas cabíveis junto a empresa. 

 
 

CONSTATAÇÃO 021  Inconsistência entre o valor da mão-de-obra declarada na Nota 

Fiscal dos serviços e o número de funcionários declarados 

 
Na análise dos processos de Medição de Pagamentos, verificou-se uma aparente inconsistência 

entre o valor de mão-de-obra declarado na nota fiscal de serviços eletrônica (NFSe) e o número de 

funcionários declarados pela Contratada nos autos dos processos de medição. Segue abaixo tabela 

comparativa: 
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Tabela 25 ─ Comparativo entre os valores apresentados na NFSe e o número de funcionários declarados. 

Processo de 

Medição 

Período 

referente à 

Medição 

Valor Total da 

Nota Fiscal de 

Serviços (NFSe) 

Valor da Mão-

de-obra 

declarada na 

NFSe 

N° de funcionários na 

Obra declarados pela 

Contratada 

2015-0.205.401-5 
20/07/2015 a 

31/07/2015 

 

R$ 500.152,14 

 

R$125.038,03 

-1 Pedreiro 

-1 Encarregado de Pedreiro 

- 1 Servente 

2015-0.251.612-4 
01/082015 a 

31/08/2015 
R$ 197.098,26 R$ 49.274,56 

-1 Pedreiro 

-1 Encarregado de Pedreiro 

2015-0.269.313-1 
01/092015 a 

30/09/2015 
171.592,28 42.898,07 

-1 Pedreiro 

-1 Encarregado de Pedreiro 

2015-0.302.620-1 
01/102015 a 

31/10/2015 
157.387,80 39.346,95 

-1 Pedreiro 

-1 Encarregado de Pedreiro 

2015-0.329.209-2 
01/11/2015 a 

30/11/2015 
160.887,69 40.221,92 

-1 Pedreiro 

-1 Encarregado de Pedreiro 

2016-0.015.232-1 
01/12/2015 a 

14/12/2015 
19.201,12 4.775,53 

-1 Pedreiro 

-1 Encarregado de Pedreiro 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos. 

 

Ressalta-se que a ata de registro de preços, em sua Cláusula Quinta – itens 5.3 e 5.4 (transcritos 

abaixo) preveem a obrigatoriedade da entrega da Nota Fiscal Eletrônica e da folha de pagamento 

dos empregados vinculados à Nota Fiscal Eletrônica. 

 

Considerando como parâmetros de referência dos encargos sociais dos funcionários o valor 

previsto no Anexo IV item B - TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO 

- do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB, ou seja, 137,80%, foi possível realizar um cálculo 

aproximado do valor da mão-de-obra individual e total da obra, utilizando como premissas o valor 

dos salários informados na folha de pagamento, a referência do total de encargos sociais previstos 

no edital e o BDI, conforme demonstrado nas tabelas 25 a 32. 
Ata de Registro de Preços n° 009/2014/SIURB 

CLÁUSULA QUINTA - DA MEDIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.3 - No processamento de cada medição, nos termos da Lei Municipal nº. 14.097, de 08 

de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 47.350/06 e Portaria SF 

nº.072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a 

Nota Eletrônica Fiscal, devendo o ISS – Imposto Sobre Serviços ser recolhido de acordo 

com o disposto na Lei Municipal nº. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela 

Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsável tributário independentemente 

da retenção do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos 

legais na conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do 

prestador de serviços; 
 

5.4. A CONTRATADA deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento 

das contribuições sociais, mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e Informações a Previdência Social – GFIP – e 

a Guia de Previdência Social – GPS -, bem como da folha de pagamento dos 

empregados vinculados à Nota Fiscal Eletrônica; (grifos nosso). 
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Tabela 26 ─ Composição do Custo da Mão-de-obra do mês de Julho. 

Funcionários 

Salário Mensal 

Proporcional ao 

Período de Julho 

Encargos 

Sociais 
BDI 

Valor Total da 

Mão-de-obra 

Pedreiro R$ 587,41 137,80% 19,54% R$ 1.669,80 

Encarregado de Pedreiro R$ 1.111,35 137,80% 19,54% R$ 3.159,21 

Servente R$ 470,89 137,80% 19,54% R$ 1.338,57 

    

R$ 6.167,57 

*Obs.: Utilizou-se também como premissa o salário dos funcionários proporcionalmente ao período de execução, de 

20/07/15 a 31/07/15.Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as 

premissas anteriormente mencionadas nesta constatação. 

 
 

Tabela 27 ─ Composição do custo da mão-de-obra do mês de Agosto. 

Funcionários 
Salário Mensal do 

Mês de Agosto 

Encargos 

Sociais 
BDI 

Valor Total da 

Mão-de-obra 

Pedreiro R$ 1.627,34 137,80% 19,54% R$ 4.625,98 

Encarregado de Pedreiro R$ 3.078,00 137,80% 19,54% R$ 8.749,71 

    
R$ 13.375,69 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as premissas 

anteriormente mencionadas nesta constatação. 

 

 

Tabela 28 ─ Composição do custo da mão-de-obra do mês de Setembro. 

Funcionários 
Salário Mensal do 

Mês de Agosto 

Encargos 

Sociais 
BDI 

Valor Total da 

Mão-de-obra 

Pedreiro R$ 1.599,43 137,80% 19,54% R$ 4.546,64 

Encarregado de Pedreiro R$ 3.075,84 137,80% 19,54% R$ 8.743,57 

    R$ 13.290,21 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as premissas 

anteriormente mencionadas nesta constatação. 

 

 

Tabela 29─ Composição do Custo da mão-de-obra do mês de Outubro. 

Funcionários 
Salário Mensal do 

Mês de Outubro 

Encargos 

Sociais 
BDI 

Valor Total da 

Mão-de-obra 

Pedreiro R$ 1.640,74 137,80% 19,54% R$ 4.664,07 

Encarregado de Pedreiro R$ 3.155,26 137,80% 19,54% R$ 8.969,34 

    
R$ 13.633,40 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as premissas 

anteriormente mencionadas nesta constatação. 
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Tabela 30 ─ Composição do Custo da mão-de-obra do mês de Novembro. 

Funcionários 
Salário Mensal do 

Mês de Novembro 

Encargos 

Sociais 
BDI 

Valor Total da 

Mão-de-obra 

Pedreiro R$ 1.601,78 137,80% 19,54% R$ 4.553,32 

Encarregado de Pedreiro R$ 4.055,17 137,80% 19,54% R$ 11.527,47 

    

R$ 16.080,79 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as premissas 

anteriormente mencionadas nesta constatação. 

 

 

Tabela 31 ─ Composição do custo da mão-de-obra do mês de Dezembro. 

Funcionários 

Salário Mensal 

Proporcional ao 

Período de 

Dezembro 

Encargos 

Sociais 
BDI 

Valor Total da 

Mão-de-obra 

Pedreiro R$ 897,91 137,80% 19,54% R$ 2.552,47 

Encarregado de Pedreiro R$ 1.464,20 137,80% 19,54% R$ 4.162,22 

    

R$ 6.714,68 

*Obs.: Utilizou-se também como premissa o salário dos funcionários proporcionalmente ao período de execução, de 

01/12/15 a 14/12/15. 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as premissas 

anteriormente mencionadas nesta constatação. 

 

 

Tabela 32 ─ Comparativo entre os valores da mão-de-obra declarados nas NFSe e os calculados nas Tabelas 26 até 

 até 31. 

 

Valor da Mão-de-obra 

declarada na NFSe 

Custo da Mão-de-obra 

Calculado 
Diferença Apurada 

Julho  R$ 125.038,03 R$ 6.167,57 R$ 118.870,46 

Agosto R$ 49.274,56 R$ 13.375,69 R$ 35.898,87 

Setembro R$ 42.898,07 R$ 13.290,21 R$ 29.607,86 

Outubro R$ 39.346,95 R$ 13.633,40 R$ 25.713,55 

Novembro R$ 40.221,92 R$ 16.080,79 R$ 24.141,13 

Dezembro R$ 4.775,53 R$ 6.714,68 -R$ 1.939,15 

Total R$ 301.555.06 R$ 69.262,34 R$ 232.292,72 

Fonte: CGM, baseado nas informações contidas nos processos de medição de pagamentos e as premissas 

anteriormente mencionadas nesta constatação. 
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É importante mencionar que as diferenças de valores apuradas na Tabela 32 sugerem evidências 

de possível subcontratação de mão-de-obra não informada. Nesse caso, a ata de registro de preços, 

em sua cláusula décima, prevê um limite máximo de subcontratação de 30%, sendo ainda 

obrigatório o atendimento às exigências do edital, além de previamente justificada por escrito e 

autorizada por autoridade competente. 
Ata de Registro de Preços n° 009/2014/SIURB 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.6 Qualquer eventual subcontratação de terceiros pela Detentora para execução de até 

30% (trinta por cento) dos serviços deverá ser previamente autorizada pela Unidade 

Contratante, sendo exigida a comprovação do atendimento do disposto nos subitens 5.2.2, 

5.2.3 e 5.2.4 do Edital pela empresa subcontratada. 
 

11.6.1 A Sub-Contratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por 

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no 

processo original. 

 

Ademais, a cláusula sexta do contrato – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – determina 

que para executar os serviços objeto do contrato a mão-de-obra seja comprovadamente 

qualificada, o que não se pode comprovar nos casos de subcontratação não autorizada e não 

informada ou na omissão de documentos comprobatórios devido à contratação informal de 

funcionários. 
Termo de Contrato n° 05/SPFB/2015 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto do contrato, com 

eficiência e elevado padrão técnico, utilizando mão-de-obra comprovadamente 

qualificada, obedecendo as especificações constantes da Ata de Registro de Preços e as 

demais normas técnicas pertinentes. (grifos nosso) 
 

Diante do exposto, observa-se nos autos do processo inconsistências entre os valores de mão-de-

obra declarados pela Contratada nas Notas Fiscais e o número de funcionários informados nas 

folhas de pagamento dos empregados vinculados a estas NFs. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 030559227, informou:  
[...] O valor destacado em Nota Fiscal como mão de obra, inclui além dos operários que 

efetivamente trabalharam diretamente na obra, bem como os funcionários que 

trabalharam por poucos dias em função do tipo de seus serviços, por exemplo um 

eletricista, que executa seu trabalho em aproximadamente três dias e já vai para outra 

obra de manutenção, bem como estão também incluídos os engenheiros, técnicos de 

segurança, apontador de serviços, que têm os seus valores de mão de obra apropriadas em 

várias obras concomitantes.  
 

Um exemplo a ser referenciado seria a aplicação de concreto usinado, a empresa que 

entrega o concreto envia à obra os seus próprios operários que preparam o concreto na 

dosagem certa, lançam o produto no local especificado pelo engenheiro da obra, passam o 

sarrafo para nivelar o concreto e depois de algumas horas de secagem utilizam a máquina 

que irá dar o acabamento final do concreto. Ou seja, existe toda uma equipe de 

funcionários que somente são requisitados quando necessário na obra [...].  
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PLANO DE PROVIDÊNCIA  

Não informado pela Unidade. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado pela Unidade. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em resposta à CONSTATAÇÃO 021, a SUB-FB manifestou-se por meio do doc. SEI  

n° 030559227 nas fls.14 e 15. Em sua manifestação, a SUB-FB argumenta que o valor destacado 

na Nota Fiscal como mão de obra estaria contemplando os funcionários que trabalharam 

integralmente na obra, assim como aqueles funcionários que trabalharam apenas temporariamente 

na obra e não foram vinculados no processo.  
 

No entanto, a cláusula 5.4 da Ata de Registro de Preços do contrato em análise dispõe de forma 

expressa a obrigatoriedade da apresentação da folha de pagamento dos empregados vinculados à 

Nota Fiscal Eletrônica.  
Ata de Registro de Preços n° 009/2014/SIURB 

CLÁUSULA QUINTA - DA MEDIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 5.4. A CONTRATADA deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento 

das contribuições sociais, mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e Informações a Previdência Social – GFIP – e 

a Guia de Previdência Social – GPS -, bem como da folha de pagamento dos 

empregados vinculados à Nota Fiscal Eletrônica; (grifos nosso). 

 
Além disso, considerando que a empresa informou nos processos de medição de pagamentos que 

apenas os funcionários dos respectivos cargos listados nas tabelas 26 a 31 estariam vinculados a 

obra, e a mesma empresa fornecedora realizou um cálculo do valor da mão de obra referente ao 

imposto sobre serviços de qualquer natureza com valor significativamente divergente, seria 

recomendável que a mesma apresentasse a memória de cálculo realizada com os funcionários e 

seus respectivos cargos, salários e folhas de pagamento para comprovação do equívoco alegado 

pela unidade.  
 

É importante mencionar também a possibilidade de responsabilidade subsidiária da Administração 

quanto aos encargos previdenciários de terceiros contratados e fiscalizados pela contratante. Por 

este motivo a supracitada cláusula 5.4 exige a apresentação de diversos documentos 

comprobatórios ao atendimento da legislação trabalhista e previdenciária.  
 

Outro ponto a ser considerado, seria a comprovação da qualificação técnica exigida na cláusula 

6.1 do termo de contrato, descrita abaixo, uma vez que pelos cálculos apresentados na tabela 28, a 

maior parte do custo da mão de obra não foi declarada nas folhas de pagamento apresentadas, ou 

seja, não é possível comprovar a qualificação técnica dos funcionários que realizaram o serviço.  
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Termo de Contrato n° 05/SPFB/2015 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto do contrato, com 

eficiência e elevado padrão técnico, utilizando mão-de-obra comprovadamente 

qualificada, obedecendo as especificações constantes da Ata de Registro de Preços e as 

demais normas técnicas pertinentes. (grifos nosso)  

 

Ressalta-se, ainda, os requisitos exigidos para os casos de subcontratações de terceiros, tais como 

justificativa por escrito e autorizada por autoridade competente, informações essas não 

encontradas nos processos correlacionados.  
Ata de Registro de Preços n° 009/2014/SIURB 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.6 Qualquer eventual subcontratação de terceiros pela Detentora para execução de até 

30% (trinta por cento) dos serviços deverá ser previamente autorizada pela Unidade 

Contratante, sendo exigida a comprovação do atendimento do disposto nos subitens 5.2.2, 

5.2.3 e 5.2.4 do Edital pela empresa subcontratada.  
 

11.6.1 A Sub-Contratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por 

autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no 

processo original.                                                                                          

 

Dessa forma, essa equipe de auditoria reitera a constatação de inconsistências encontradas nos 

autos do processo entre os valores de mão de obra declarados nas Notas Fiscais pela Contratada e 

o número de funcionários informados nas folhas de pagamento dos empregados vinculados a estas 

NFs.  
 

RECOMENDAÇÃO 011 

Recomenda-se a verificação das inconsistências apontadas, de forma que a empresa esclareça a 

memória de cálculo utilizada para os valores de mão de obra cobrados na NFe. Caso não haja 

comprovação da utilização de mão de obra adicional, tomar as medidas cabíveis para 

ressarcimento dos valores pagos a maior ou indevidamente.  
 

RECOMENDAÇÃO 012 

Recomenda-se a apuração da qualificação técnica da mão de obra utilizada e não declarada, assim 

como a comprovação do recolhimento dos respectivos encargos sociais. No caso de comprovação 

de subcontratações, sem autorização expressa da autoridade competente, tomar as medidas 

contratuais cabíveis.  
 

 

 

 

São Paulo, 12 de Março de 2021.  
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ANEXO I 
 

 

Memória de Cálculo da Composição de Custo COMP-001-CGM  

(“mini guias 8 x 20 x 39 cm”) 
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Serviço: Fornecimento e Assentamento de Mini Guias 8 x 20 x 39 cm 

Referência: COMP-001-CGM 

 

Para estimativa do preço unitário relativo ao serviço de fornecimento e instalação de mini guias pré-

moldadas, considerou-se: 

I. O preço unitário referencial do serviço 05-16-00 (“fornecimento e assentamento de guias 

para jardim 7 x 11 x 100 cm”) que consta da Tabela de Custos da SIURB para serviços de 

infraestrutura urbana (SIURB/INFRA), data-base em janeiro/2015, opção com desoneração 

para a mão-de-obra. 
 

II. A espessura final do pavimento de concreto igual a18 cm, com base em informações que 

constam das memórias de cálculo
[6R2]

, a saber: 

Camada Espessura (cm) 

Lastro de brita 5 

Lastro de concreto 3 

Cimentado comum desempenado 2 

Concreto simples desempenado 8 

 
Total: 18 

 

III. Que as dimensões usualmente encontradas no mercado para mini guias pré-moldadas (“mini 

guias para jardim”), considerando uma altura mínima de 19 cm, são (em cm): 5 x 23 x 50; 6 

x 19 x 39; e 8 x 20 x 39. 
 

IV. A deflação do preço unitário, desde janeiro/2015 até janeiro/2014 (data-base da planilha 

orçamentária do Contrato n° 05/SPFB/2015), utilizando as tabelas anexas à Portaria  

nº 50/2015 da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (SF) que 

definem os índices a serem aplicados nos reajustamentos dos preços de contratos. 

 
Tabela 1- Tabela de Custos SIURB/INFRA, data-base janeiro/2015. 

CÓDIGO 
NOME DO SERVIÇO  

UNID 

CUSTO 

UNIT. 

 

COEF. 
UNID 

 

Vparc 
VALOR 

CÓDIGO INSUMO 

05-16-00 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM 
   M 

 
16,55 

 
02020 PEDREIRO (SGSP) H 15,1023 0,080000 

 
1,2082 

 

 
02099 SERVENTE (SGSP) H 12,0850 0,160000 

 
1,9336 

 

 
10522 

CONCRETO USINADO, BRITA 
1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 

15,0MPA 

M3 251,3500 0,005000 
 

1,2568 
 

 
10630 

ARGAMASSA DE CIMENTO COM 

AREIA GROSSA 1:3 
M3 425,0800 0,000100 

 
0,0425 

 

 
36220 GUIA DE CONCRETO PARA JARDIM M 12,1100 1,000000 

 
12,1093 
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Para fim de estimativa, considerou-se a mini guia com dimensões de 8 x 20 x 39 cm. O ajuste dos 

coeficientes de consumo/produção, partindo dos valores listados na Tabela da SIURB, foi feito 

utilizando as razões entre as áreas, espessuras e volumes das duas mini guias, conforme tabela 

abaixo. 

 
Tabela 2  Ajuste de coeficientes de serviços e insumos. 

 Mini Guia 7 X 11 X 100 

cm 
Mini Guia 8 x 20 x 39 cm Razão 

Espessura (m) 7  10
-3 

8  10
-3

 1,1429 

Área lateral (m
2
) 7,7  10

-3
 1,6  10

-2
 2,0778 

Volume por metro linear (m
3
/m) 7,7  10

-3
 1,6  10

-2
 2,0778 

 

Coeficiente p/ “PEDREIRO”  0,080000 0,080000 - 

Coeficiente p/ “SERVENTE”  0,160000 0,160000 - 

Coeficiente p/ “CONCRETO USINADO, 

BRITA” 
0,005000  0,005000 x 2,0778 - 

Coeficiente p/ “ARGAMASSA DE 

CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3” 
0,000100  0,000100  1,1429 - 

Coeficiente para “GUIA DE 

CONCRETO PARA JARDIM” 
1,000000  1,000000  2,0778 - 

 

 
Tabela 3  Preço Unitário ajustado com base nos novos coeficientes. 

CÓDIGO 
NOME DO SERVIÇO  

UNID 

CUSTO 

UNIT. 

 

COEF. 
UNID 

 

Vparc 
VALOR 

CÓDIGO INSUMO 

COMP-

001-CGM 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

MINI GUIA  8 x 20 x 39 cm 
   M 

 
30,97 

 
02020 PEDREIRO (SGSP) H 15,1023 0,080000 

 
1,2082 

 

 
02099 SERVENTE (SGSP) H 12,0850 0,160000 

 
1,9336 

 

 
10522 

CONCRETO USINADO, BRITA 

1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 

15,0MPA 

M3 251,3500 0,010389 
 

2,6112 
 

 
10630 

ARGAMASSA DE CIMENTO COM 

AREIA GROSSA 1:3 
M3 425,0800 0,000114 

 
0,0485 

 

 
36220 GUIA DE CONCRETO PARA JARDIM M 12,1100 2,077800 

 
25,1621 

 

 

Portanto, o preço unitário, por metro linear, de mini guia fornecida e assentada seria de, 

aproximadamente, R$ 30,97 (data-base em Janeiro/2015). Deflacionando esse preço até a data de 

referência, Janeiro/2014, tem-se que: 
 

𝑃0 = 𝑃
𝐼𝑗𝑎𝑛/014

𝐼𝑗𝑎𝑛/2015
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Onde, com base nas tabelas anexas da Portaria SF n° 50/2015, considerando a cesta de preços 

representativa do subgrupo “GUIAS E SARJETA” (grupo “PAVIMENTAÇÃO”), Ijan/014 =

448,70 e Ijan/015 =  474,65.  Logo: 
 

 

𝑃0 = 𝑃
𝐼𝑗𝑎𝑛/014

𝐼𝑗𝑎𝑛/2015
= 30,97 

448,70 

474,65
→ 𝑃0 ≈ 29,28 

 

Portanto, o preço unitário, por metro linear, de mini guia fornecida e assentada seria de, 

aproximadamente, R$ 29,28 (data-base em Janeiro/2014). 

 

Vale observar que o item 6.2 do Termo de Referência, Anexo III do Edital de Licitação  

nº 007/14/SIURB, especificava, para o reajustamento econômico de preços contratados, a utilização 

de índice referente ao grupo “Serviços Gerais com Predominância de Mão-de-Obra”. Porém, não 

existe um grupo com esta nomenclatura específica, dentre aqueles elencados nas portarias que são 

publicadas pela SF. Neste caso, o mais próximo seria o subgrupo “MÃO-DE-OBRA”, dentro do 

grupo “CONSTRUÇÂO CIVIL”. Feita a observação acima, esta Equipe de Auditoria entende que, 

para melhor atender os objetivos do apontamento de auditoria, o índice do subgrupo “GUIAS E 

SARJETA” seria o mais adequado para calcular a deflação do preço unitário do serviço 05-16-00. 

 

Como observação final, vale esclarecer o motivo para a seleção da Tabela de Custo da SIURB com 

data-base em janeiro/2015.  Esta tabela era aquela vigente à época do período da 1º Medição (julho 

de 2015) do contrato em epígrafe. A próxima Tabela de Custos, com data-base julho/2015, foi 

publicada por SIURB somente em 7 de outubro de 2015, de acordo com despacho publicado no 

DOC (processo administrativo n°  2015-0.217.565-3). Os itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, 

Anexo III do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB, determinam que todos os preços unitários, a 

serem utilizados em contratos originados de adesão à ARP, deveriam ser pesquisados 

periodicamente pela Administração. Neste caso, as Tabelas de Custo da SIURB seriam consideradas 

como referência para comparação dos preços previamente registrados em relação aos preços 

praticados no mercado (à época da contratação ou do aditamento contratual, conforme o caso). 
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ANEXO II 
 

 

Resumo dos Valores Pagos a Maior e/ou Sem Justificativa 
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Tabela 1 ─ Valores pagos a maior e/ou sem justificativa pela Administração. 

Constatação 
Localização no Relatório 

de Auditoria 
Descrição do Serviço 

Valor pago 

(R$) 

015 Tabela 12 01-01-07 (remoção de entulho com caçamba metálica) 7.719,77 

015 Tabela 14 01-03-10 (transporte de terra por caminhão basculante) 8.375,59 

016 página 98 02-01-01 (broca de concreto) 2.709.37 

016 página 85 04-01-98 (vergas, cintas e pilaretes de concreto) 5.896,53 

016 página 99 13-01-10 (lastro de brita) 25.879,55 

016 página 87 01-03-10 (transporte de terra por caminhão basculante) 18.911,65 

016 página 103 05-02-43 (pintura protetora com tinta betuminosa) 22.533,89 

016 

 
página 90 17-02-31 (pó de brita com compactação mecânica) 10.222,82 

016 Tabela 19 01-04-02 (escavação manual, profundidade  1,50 m) 937,61 

016 Tabela 21 18-10-56 (orla de separação em concreto NC.26) 37.065,64 

017 Tabela 22 01-04-75 (geocomposto drenante) 17.057,76 

 
Preço total (BDI de 19.54%): 154.600,81 

(fonte: CGM) 

 

 
Tabela 2 ─ Valores pagos irregularmente pela Administração por serviços cuja medição dependia de títulos e 

documentos comprobatórios específicos. 

Constatação 
Localização no Relatório 

de Auditoria 
Descrição do Serviço 

Valor pago 

(R$) 

012 Tabela 10 01-01-07 (remoção de entulho com caçamba metálica) 65.283,79 

014 Tabela 11 20-01-13e 20-01-13 (levantamento planialtimétrico) 6.548,34 

 
Preço total (BDI de 19.54%): R$ 71.832,19 

(fonte: CGM) 

 

 

Observar que, especificamente com relação ao serviço 01-01-07 (CONSTATAÇÂO 012 e 

CONSTATAÇÂO 015), existe uma sobreposição parcial entre os valores indicados nas tabelas 

acima. Isto porque o montante de R$ 65.283,79 refere-se ao valor total pago como remuneração 

pela execução do serviço 01-01-07, enquanto o valor de R$ 7.719,77 diz respeito a somente uma 

parte dos materiais que foram transportados (transporte que foi medido irregularmente com base 

no preço unitário do serviço 01-01-07). Ver relatório de auditoria para maiores informações.  
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ANEXO III 
 

 

Plano de Ação 
 

 

Este anexo apresenta, nas fichas a seguir, as recomendações emitidas pela equipe de auditoria, a 

manifestação da Unidade Auditada para cada uma delas e as informações adicionais que serão 

utilizadas para o processo de monitoramento por parte desta Coordenadoria de Auditoria Geral. 



FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 001

Recomenda-se solicitar o Livro de Ordem da contratada para juntar aos autos do processo. Além 
disso, verificar no Livro de Ordem a presença de fatos comprobatórios da ocorrência de força maior 
impeditiva do cumprimento contratual ou de fatos imputáveis à Administração para o atraso, até o 
momento, injustificado da obra. Caso não seja comprovado tomar as medidas contratuais cabíveis.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 007, verificou-se a prorrogação do tempo de vigência do contrato sem a devida 
caracterização de fato superveniente e sem a aplicação de penalidade.

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Em casos similares futuros as providências serão tomadas para apurar e solucionar a questão dentro 
do próprio exercício e excepcionalmente no exercício seguinte.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada de forma imediata e, por essa razão, a 
recomendação já poderia ser monitorada a partir de Março de 2021. Porém, não é possível identificar 
o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de providências apresentados 
pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ação.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade atende parcialmente a recomendação da equipe.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 002

Para todos os contratos administrativos que envolvam obras e serviços de engenharia, a Unidade 
Auditada deverá juntar aos respectivos autos o Livro de Ordem, em conformidade com a Resolução n° 
1024/2009 do CONFEA e com o Ato Normativo nº 06/2012 do CREA-SP.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 009,  verificou-se a Inexistência de Livro de Ordem nos autos dos processos 
relacionados, descumprindo prescrições legais e revelando fragilidade no procedimento de instrução 
processual.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação** Criação de manual com procedimento e sua implantação

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

Março de 2021.

Manual que contemple procedimento para instrução dos autos com o Livro de Ordem, em 
conformidade com a Resolução n° 1024/2009 do CONFEA e com o Ato Normativo nº 06/2012 do 
CREA-SP.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

NA

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 003

Para todos os contratos administrativos que envolvam obras e serviços de engenharia, recomenda-se 
à Unidade Auditada que preveja cláusula contratual padronizando os elementos mínimos que deverão 
constar dos relatórios de medição e que serão conferidos pelo fiscal técnico, tais como: o registro 
datado e fotografado das etapas de execução (antes, durante e após a conclusão) de cada serviço 
medido; identificação clara dos locais de execução e a correlação dos mesmos com o previsto em 
memorial descritivo e/ou em planilha orçamentária; etc.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 011, verificou-se fragilidade nos “Relatórios de Medição” por estes não 
conterem informações suficientes para identificar os serviços executados, prejudicando o controle, 
fiscalização e a transparência dos gastos estatais.

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Maior critério com relação aos relatórios fotográficos. Criação de Manual com procedimentos e sua 
implantação. 

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Durante o ano de 2021

Dezembro de 2021.

Manual técnico que padronize os elementos mínimos que deverão constar dos relatórios de medição e 
que serão conferidos pelo fiscal técnico, tais como: o registro datado e fotografado das etapas de 
execução (antes, durante e após a conclusão) de cada serviço medido; identificação clara dos locais 
de execução e a correlação dos mesmos com o previsto em memorial descritivo e/ou em planilha 
orçamentária. 

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade não considerou a recomendação da equipe sobre haver uma previsão 
contratual para utilização desse manual.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 004

Recomenda-se que a Unidade Auditada apresente e junte aos autos os registros do Controle de 
Transporte de Resíduos (CTR) que comprovem cada um dos serviços medidos e pagos pela 
Administração, conforme relacionados na Tabela 10 do Relatório de Auditoria. Caso os documentos 
comprobatórios supracitados não sejam apresentados, recomenda-se que a Unidade proceda à 
restituição dos valores que tenham sido pagos indevidamente pelo serviço 01-01-07.

Reposição de bens e valores

Conforme constatação 012, verificou-se ausência de cópia dos registros de Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR) nos autos dos processos relacionados, registros estes que são exigidos para 
comprovação da medição do item de serviço 01-01-07.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação** Criação de manual com procedimento e sua implantação

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Durante o ano de 2021

Dezembro de 2021.

Manual que descreva procedimento a ser observado pelo fiscal para retenção dos registros do 
Controle de Transporte de Resíduos (CTR) a medição do serviço 01-01-07 - "remoção de entulho com 
caçamba metálica".

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade atende parcialmente a recomendação da equipe, a qual previa ação 
específica para ressarcimento de valores.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 005

Recomenda-se que a Unidade Auditada apresente e junte aos autos os  documentos fiscais referentes 
aos produtos minerários empregados nas obras, de forma que se comprove a procedência legal de 
tais produtos. Caso os documentos supracitados não sejam apresentados, recomenda-se que a 
Unidade tome as medidas necessárias, devido ao descumprimento das determinações especificadas 
no Decreto Municipal nº 48.184/2007 e no subitem 5.5 da ARP nº 09/SIURB/2014.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme constatação 013, verificou-se ausência de nota fiscal referente à aquisição de produtos 
minerários que teriam sido empregados nas obras, bem como da licença de operação do 
empreendimento responsável pela extração de tais produtos, contrariando a legislação municipal e as 
condições contratuais de pagamento.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação** Criação de manual com procedimento e sua implantação

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

Março de 2021.

A Unidade propõe a elaboração de um manual, porém a ação proposta pela Unidade não permite 
identificar objetivamente qual será o teor desse manual.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade não guarda relação com a recomendação da equipe.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 006

Recomenda-se que a Unidade Auditada apresente e junte aos autos os desenhos de engenharia que 
comprovem os serviços medidos e pagos pela Administração, conforme relacionados na Tabela 11 do 
Relatório de Auditoria. Caso os documentos comprobatórios supracitados não sejam apresentados, 
recomenda-se que a Unidade proceda à restituição dos valores que tenham sido pagos indevidamente 
pelos serviços de levantamento planialtimétrico.

Reposição de bens e valores

Conforme Constatação 014, verificou-se ausência de evidências de que os produtos relativos aos itens 
de serviço 20-01-13 e 20-01-14 (grupo “PROJETOS”) foram entregues pela Contratada, não havendo 
detalhamento para a quantidade total medida (15.713 m²).

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Em casos similares futuros as providências serão tomadas para apurar e solucionar a questão dentro 
do próprio exercício e excepcionalmente no exercício seguinte.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada de forma imediata e, por essa razão, a 
recomendação já poderia ser monitorada a partir de Março de 2021. Porém, não é possível identificar 
o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de providências apresentados 
pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ação.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade não considerou a recomendação da equipe sobre a necessidade de 
uma ação específica para ressarcimento de valores.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 007

Recomenda-se que a Unidade Auditada proceda à restituição dos valores que tenham sido pagos 
indevidamente: nos montantes de R$ 6.642,52 e R$ 8.375,59 referentes aos serviços 01-01-07 e 01-
03-10, respectivamente.

Reposição de bens e valores

Conforme Constatação 015, verificou-se uma quantificação a maior do serviço 01-03-10, tanto no 
processamento da 2ª Medição quanto no processamento da 3ª Medição

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Em casos similares futuros as providências serão tomadas para apurar e solucionar a questão dentro 
do próprio exercício e excepcionalmente no exercício seguinte.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada de forma imediata e, por essa razão, a 
recomendação já poderia ser monitorada a partir de Março de 2021. Porém, não é possível identificar 
o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de providências apresentados 
pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ação.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade não considerou a recomendação da equipe sobre a necessidade de 
uma ação específica para ressarcimento de valores.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 008

Recomenda-se que a Unidade Auditada proceda à restituição dos valores que tenham sido pagos a 
maior e/ou sem justificativa pela Administração, considerando os valores referentes à CONSTATAÇÃO 
16, conforme resumo apresentado nas tabelas constantes do Anexo II do Relatório de Auditoria.

Reposição de bens e valores

Conforme Constatação 016, verificou-se uma quantificação injustificada, para maior, dos itens de 
serviço 01-03-10, 01-04-02, 02-01-01,  04-01-98, 05-02-43, 13-01-10 e 17-02-31 no processamento de 
medições relativas aos grupos “QUADRA POLIESPORTIVA”, “ILUMINAÇÃO”, “CAMPO DE 
FUTEBOL”, “PLAYGROUND” e “PISTA CAMINHADA E PAVIMENTAÇÃO".

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Em casos similiares futuros as providências serão tomadas para apurar e solucionar a questão dentro 
do próprio exercício e excepcionalmente no exercício seguinte.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada de forma imediata e, por essa razão, a 
recomendação já poderia ser monitorada a partir de Março de 2021. Porém, não é possível identificar 
o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de providências apresentados 
pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ção.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação prosposta pela Unidade não considerou a recomendaçõa da equipe sobre a necessidade de 
uma ação específica para ressarcimento de valores.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 009

Para futuros contratos administrativos que tenham por objeto obras e serviços de engenharia, 
demandando seu acompanhamento por profissional com habilitação legal e conhecimentos técnicos 
conforme Lei Federal nº 5.194/1966, a Unidade Auditada precisará realizar o registro e pagamento de 
ART relativa às atividades de fiscalização técnica, quando desempenhadas por servidor ou funcionário 
pertencente ao quadro da Administração Pública.

Aperfeiçoamento de Governança

Conforme Constatação 019, verificou-se ausência de registro de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) do servidor público responsável pela fiscalização do contrato.

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente

Ação** Não temos esse tipo de despesa em dotação orçamentária

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO/SUB-FB/CAF

Implementada em**

Não houve ação proposta.

Não houve ação proposta.

X - Recomendação não monitorável – participa do índice de atendimento

A Unidade não considerou a recomendaçõa da equipe, por falta de previsão orçamentária. Ressalta-se 
que a recomendação da equipe diz respieto à ato vinculado com previsão legal.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.

Fundamentos*

M
an

if
es

ta
çã

o
 d

a 
U

n
id

ad
e*

*

Monitorável após *

Nº Processo SEI*

Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº recomendação*

Texto*

Categoria*

**

Exemplos de Evidências de 
Implementação *

Marcador *

Valor, se marcador I, II, VIII 
ou IX *

Considerações Adicionais *

*

138



FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 010

Recomenda-se inspeção e levantamento dos serviços prestados para elaboração do termo de 
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços. Caso não haja 
comprovação da adequação contratual, tomar as medidas cabíveis junto a empresa.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 020, verificou-se ausência de Termo de Recebimento Definitivo.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**
Maior controle na emissão de documentos da administração para os trâmites necessários para o 
encerramento dos contratos a partir de 2021. Criação de Manual com procedimentos e sua 
implantação.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Durante o ano de 2021

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada ao longo do ano de 2021 e, por essa 
razão, a recomendação já poderia ser monitorada a partir de Dezembro de 2021. Porém, não é 
possível identificar o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de 
providências apresentados pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam 
implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ação.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade não guarda relação com a recomendação da equipe.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0012699-2

PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 011

Recomenda-se a verificação das inconsistências apontadas, de forma que a empresa esclareça a 
memória de cálculo utilizada para os valores de mão de obra cobrados na NFe. Caso não haja 
comprovação da utilização de mão de obra adicional, tomar as medidas cabíveis para ressarcimento 
dos valores pagos a maior ou indevidamente.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 021, verificou-se uma inconsistência entre o valor da mão-de-obra declarada 
na Nota Fiscal dos serviços e o número de funcionários declarados

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Em casos similiares futuros as providências serão tomadas para apurar e solucionar a questão dentro 
do próprio exercício e excepcionalmente no exercício seguinte.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada de forma imediata e, por essa razão, a 
recomendação já poderia ser monitorada a partir de Março de 2021. Porém, não é possível identificar 
o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de providências apresentados 
pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ação.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação prosposta pela Unidade não considerou a recomendaçõa da equipe sobre a necessidade de 
uma ação específica para ressarcimento de valores.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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PRFO - Subprefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasilândia

RA da OS 104/2019 - Recomendação 012

Recomenda-se a apuração da qualificação técnica da mão de obra utilizada e não declarada, assim 
como a comprovação do recolhimento dos respectivos encargos sociais. No caso de comprovação de 
subcontratações, sem autorização expressa da autoridade competente, tomar as medidas contratuais 
cabíveis.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 021, verificou-se uma inconsistência entre o valor da mão-de-obra declarada 
na Nota Fiscal dos serviços e o número de funcionários declarados

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Em casos similiares futuros as providências serão tomadas para apurar e solucionar a questão dentro 
do próprio exercício e excepcionalmente no exercício seguinte.

Responsável ** Coordenador/Supervisor SUB-CPO/STPO

Implementada em** Imediato para casos futuros

A Unidade Auditada informou que a ação será implementada de forma imediata e, por essa razão, a 
recomendação já poderia ser monitorada a partir de Março de 2021. Porém, não é possível identificar 
o que viria a ser monitorado, uma vez que a  manifestação  e  o  plano  de providências apresentados 
pela Unidade não trazem detalhes sobre as ações que seriam implementadas.

O detalhamento da ação proposta pela Unidade não permite identificar objetivamente quais evidências 
seriam utilizadas para demonstrar a implementação da ação.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A ação proposta pela Unidade atende parcialmente a recomendação da equipe.

Campos da equipe de Auditoria.

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 
Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria preencherá 
previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.
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