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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 158/2019/CGM-
AUDI, teve como objetivo analisar preventivamente o Edital do Pregão eletrônico nº 
050/SMSUB/COGEL/2019, cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços de 
conservação de pavimentos viários – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de 
concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com fresadora, caminhão caçamba térmica e 
controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.  
 
Em auditorias anteriores realizadas por esta Controladoria sobre a execução e a fiscalização do 
contrato de prestação de serviços de “tapa-buracos” da Subprefeitura Butantã (Ordens de Serviço 
nº 043/2019/CGM-AUDI e 070/2019/CGM/AUDI), verificou-se diversas fragilidades, com 
potencial probabilidade de ocorrerem nas demais subprefeituras, e que poderiam ser sanadas, ou 
pelo menos minimizadas, prevendo-se, no edital da licitação do serviço, recursos para melhoria e 
aprimoramento do acompanhamento e controle do serviço. 
 
Como os contratos vigentes de “tapa-buracos” estão próximos a completar 60 meses de execução, 
julgou-se apropriado e oportuno realizar esta ordem de serviço vislumbrando-se uma melhoria no 
controle dos serviços prestados, uma vez que, diferentemente dos contratos anteriores em que a 
Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) era responsável apenas pela realização da Ata 
de Registro de Preços, sendo que a contratação e a fiscalização eram competências das 
Subprefeituras, no atual modelo concentraram-se todas as competências na SMSUB.  
 
Foi realizada em 26/12/2019 uma reunião entre equipe de auditoria e unidade auditada, na qual 
foram discutidas as fragilidades e oportunidades de melhoria identificadas na Nota Técnica da OS 
n°156/2019 (024404756), que apesar de ser referente à Minuta de Edital disponibilizada pela 
Secretaria Municipal das Subprefeituras na Consulta Pública nº 03/SMSUB/COGEL/2019, 
verificou-se que também era aplicável em grande parte ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
050/SMSUB/COGEL/2019. Nesta reunião a unidade indicou quais recomendações daquela Nota 
Técnica pretendia atender no novo Edital. A fim de auxiliar a unidade auditada, em contato 
telefônico foi solicitado que a auditoria encaminhasse estes achados por e-mail à unidade, para 
que tomassem as providências cabíveis. Este e-mail foi respondido com uma manifestação da 
unidade auditada. Esta manifestação foi, então, considerada no relatório preliminar e seu conteúdo 
considerado como justificativa preliminar da unidade auditada quanto aos achados relatados.  
 
Posteriormente ao envio do relatório preliminar a unidade se manifestou por meio do 
encaminhamento SMSUB/COGEL n° 031613835 em resposta aos achados apontados pela 
auditoria. 
 
No presente relatório de auditoria foram analisadas pela equipe de auditoria as manifestações com 
as respectivas justificativas da unidade, plano de providências e prazos de implementação e, sendo 
o caso, com a emissão de recomendações de melhorias. 
 
Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações:  
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CONSTATAÇÃO 03 - Ausência de detalhamento na composição de custos unitários 
referente à mão de obra, impedindo a verificação da destinação dos encargos sociais 
cobrados da prefeitura além da ausência do detalhamento dos encargos sociais no edital. 
 
Em análises antecedentes dos autos de processos de contratação do serviço de tapa buracos, 
verificou-se que os adicionais de insalubridade não estavam sendo pagos aos funcionários por 
determinadas empresas, apesar dos valores estarem sendo considerados na planilha de composição 
de custo do serviço. 
 
Uma vez constatado que a empresa não mais participa da Convenção Coletiva de Trabalho do 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e 
Limpeza Urbana de São Paulo (SIEMACO–SP) e o Sindicato das Empresas de Manutenção e 
Execução de Áreas Verdes Públicas e Privadas do Estado de São Paulo (SINDVERDE), a qual 
permite uma redução dos adicionais de insalubridade, os valores mencionados são devidos. 
 
Ressalta-se a possibilidade da prefeitura responder subsidiariamente à inadimplência da 
contratante em relação aos débitos trabalhistas de acordo com a Súmula 331, IV e V, a qual prevê 
que a Prefeitura deve comprovar que efetivamente realizou a fiscalização para que a 
responsabilidade subsidiária seja afastada.  
 
Apesar do edital em andamento ter adicionado em seu Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de 
Preços o item 6.8.8 – Declaração de regularidade das obrigações trabalhistas de acordo com a 
convenção coletiva de trabalho do SINDIVERDE e SIEMACO, para prevenção das irregularidades 
verificadas em contratos anteriores, a equipe de auditoria recomendou alguns procedimentos para 
melhoria do controle e fiscalização do contrato. 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se que a Unidade, na execução dos contratos oriundos do 
Pregão eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019 proceda a verificação dos recolhimentos 
referentes aos adicionais de insalubridade e outros encargos, confrontando os holerites 
apresentados e a adesão à convenção coletiva de trabalho do SINDIVERDE e SIEMACO. 
 
 
CONSTATAÇÃO 04 - Redução da transparência e prejuízo ao controle social do serviço 
devido à retirada da cláusula que exigia a publicação da programação diária dos serviços de 
“tapa-buracos”.  
 
Em análises de auditorias passadas verificou-se que o Edital do Pregão Eletrônico nº 
12/SMSP/COGEL/2014, em seu item 4.10 do Termo de Referência, bem como o edital do Pregão 
Eletrônico nº 19/SMSUB/COGEL/2019, em seu item 4.11 do Termo de Referência, previam a 
publicação da programação diária dos serviços de “tapa-buracos” na internet, iniciativa alinhada 
ao princípio da Transparência Ativa, a qual possibilita o munícipe acompanhar e monitorar o 
atendimento a demandas de interesse pessoal ou coletivo. Porém, em contraposição ao princípios e 
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boas práticas do controle e transparência, constatou-se que o Edital nº 050/SMSUB/COGEL/2019 
deixou de prever tal publicação, o que afeta diretamente a efetividade do controle social. 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se que a Unidade proceda à disponibilização na internet do 
acesso a programação diária, com a visualização da localização, em tempo real, e das fotos dos 
serviços incluídas no SGZ para a municipalidade como um todo. 
 
 
CONSTATAÇÃO 07 - Ausência de definição objetiva, no que tange às medidas do buraco, 
para procedimentos de permissão de reparos de “maior extensão”.  
 
Na análise do item 7.3 do Termo de Referência, o qual determina que a realização de reparos 
asfálticos de maior extensão somente será permitida em caráter emergencial e mediante 
autorização, nota-se que o procedimento apresenta subjetividade ao não definir parâmetros 
específicos para o termo reparos de maior extensão.  
 
A definição prévia faz-se necessária para tornar o processo mais transparente e facilitar o trabalho 
do fiscal do contrato, uma vez que essa discricionariedade excessiva fragiliza a fiscalização, 
expondo o fiscal do contrato ao questionamento de todos os seus atos pelo órgão de controle, 
tendo em vista que ele não terá critérios objetivos para subsidiar suas decisões de quais casos ele 
submeteu à autorização expressa do titular da unidade orçamentária e quais casos não foram 
submetidos por entender não se tratar de “maior extensão”.  
 
Principal Recomendação: Recomenda-se que a Unidade desenvolva um documento interno 
definindo uma metragem quadrada limite para a execução do serviço sem a necessidade de 
autorização, retirando a discricionariedade da fiscalização para assim defini-lo. 
 
Dos resultados dos trabalhos, conclui-se que a Secretaria Municipal das Subprefeituras mostrou-se 
aberta à colaboração da Controladoria ao alterar o edital, atendendo mais da metade dos 
apontamentos realizados pela equipe de auditoria. Dentre as alterações realizadas, destacam-se: a 
retirada de cláusulas que poderiam restringir a competitividade e a melhoria nos registros de 
informações, objetivando o aprimoramento da fiscalização. 
 
No entanto, os apontamentos que foram apresentados pela equipe de auditoria e não atendidos 
pela Unidade também possuem sua relevância, principalmente por tratarem sobre controle social e 
fiscalização dos serviços executados. Atendendo o principio da eficiência, as recomendações 
apresentadas não solicitam alteração de edital, evitando que o certame seja novamente 
interrompido. As recomendações são ações a serem realizadas durante a vigência dos contratos 
para melhorar a fiscalização e possibilitar o controle social. 
 
Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório ao Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo e à Coordenadoria de Promoção da Integridade (para 
apreciação, em especial, da Constatação 04). 
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 
  

● Planejamento dos trabalhos; 
● Solicitação de processos e documentos; 
● Análise das cláusulas do Edital; 
● Pesquisa documental nos autos dos processos administrativos relacionados; 
● Reunião com os responsáveis pela área auditada; 
● Conferência de cálculos e confronto de valores; 
● Estudo de Legislação e Manuais correlatos; 
● Formação de papéis de trabalho. 
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3.      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Com o objetivo de contribuir com a melhoria das próximas Atas de Registro de Preços para o 
Serviço de Conservação de Pavimentos – “Tapa-buracos”, esta Controladoria vem realizando 
trabalhos de análise preventiva nos editais. O primeiro trabalho, Ordem de Serviço nº 
068/2019/CGM-AUDI analisou o Edital do Pregão Eletrônico n° 19/SMSUB/COGEL/2019, 
entretanto, essa licitação não foi realizada. O segundo trabalho, Ordem de Serviço nº 156/2019, foi 
referente à Minuta de Edital divulgado na Consulta Pública nº 03/SMSUB/COGEL/2019. Este é o 
terceiro trabalho, e se refere ao Edital do Pregão Eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019. 
 
O Edital do Pregão Eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019 (SEI 024279608) foi publicado em 
17/12/2019 e suspenso em 18/12/2019. Com o propósito de que os apontamentos da equipe 
pudessem ser considerados antes da nova publicação do edital, foi realizada uma reunião, no dia 
26 de dezembro de 2019, na Secretaria Municipal das Subprefeituras. Neste encontro foram 
apresentadas as fragilidades do Edital levantadas pela equipe de auditoria e discutidos possíveis 
planos de ação, que seriam adequações do Edital para sanar as fragilidades. Em alguns assuntos 
houve consenso, de forma que a Secretaria iria adequar o Edital, e os demais seriam objeto de 
apontamento no relatório de auditoria. 
 
Entretanto, verificou-se que a Minuta do Edital PE 050/SMSUB/COGEL/2019 de 09/03/2019 
(SEI 026843734) constante no Processo SEI nº 6012.2019/0006013-4 não incorporou todas as 
adequações acordadas na reunião. Para uma comunicação mais ágil, foi encaminhado e-mail para 
COGEL (Anexo I – SEI 029518884) informando que não foram observadas as adequações do 
Edital combinadas em reunião. A unidade respondeu também por meio de e-mail (Anexo II – SEI 
029518928), informando o atendimento de algumas recomendações. 
 
Ressalta-se que os apontamentos apresentados neste relatório de auditoria foram baseados na 
Minuta do Edital PE 050/SMSUB/COGEL/2019 (SEI 026843734). O Termo de Referência 
atualizado (SEI 029019710) já está disponível de forma que foi possível verificar quais 
recomendações já foram atendidas. 
 
Após essa breve contextualização dos fatos ocorridos durante a presente auditoria, faz-se 
adequado retomar algumas constatações de auditorias anteriores realizadas por esta Controladoria 
na execução e fiscalização de serviços de tapa-buracos (Ordens de Serviço nº 043/2019/CGM-
AUDI e 070/2019/CGM/AUDI), que possuem grande probabilidade de continuar ocorrendo nos 
futuros contratos oriundos do PE 050/SMSUB/COGEL/2019, caso não ocorram certas adequações 
no Edital. 
 
A constatação 003 do Relatório de Auditoria Final nº 043/2019/CGM-AUDI é sobre obrigações 
trabalhistas. Na análise dos autos do processo de contratação do serviço, observou-se a anexação 
da planilha de composição de custos entregue durante o processo licitatório. Com acesso a esta 
informação, foi possível verificar que fazia parte da composição do custo do serviço um valor 
referente ao adicional de insalubridade devido aos funcionários. 
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Ao confrontar essa informação com as folhas de pagamentos anexas às medições foi possível 
verificar que os adicionais de insalubridade não eram pagos a todos os funcionários, sendo pagos 
apenas aos motoristas. Estudando a fundo essa questão, foi possível entender que a Convenção 
Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de 
Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo (SIEMACO–SP) e o Sindicato das 
Empresas de Manutenção e Execução de Áreas Verdes Públicas e Privadas do Estado de São 
Paulo (SINDVERDE) permitem uma redução de 20% dos adicionais de insalubridade devidos, 
caso sejam entregues um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e laudo técnico pericial, 
ambos atualizados. No caso estudado, um contrato de uma única Subprefeitura, o qual já havia 
gasto um montante R$ 22.383.476,57 até o momento da auditoria, o adicional representou cerca 
de 3,84% do valor do serviço, ou seja, uma quantia de R$ 859.525,50.  
 
Se esse valor é cobrado da prefeitura e não é pago aos trabalhadores, entende-se que tal montante 
torna-se automaticamente lucro da empresa. Ainda, o valor figura como custo, ou seja, ainda 
incide BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) sobre tal parcela. 
 
Tal constatação somente foi possível após a equipe ter tido acesso a um documento que, 
usualmente, não pertence ao processo de contratação do serviço. Ao colocar tais documentos 
como uma exigência para pagamento, permite-se que o fiscal do contrato tenha as ferramentas 
necessárias para excluir tal parcela caso seja necessário, inibindo o gasto indevido do dinheiro 
público. 
 
Outra constatação relevante é a 007 do Relatório de Auditoria Final nº 043/2019/CGM-AUDI. O 
Edital de Pregão Eletrônico nº 12/SMSP/COGEL/2014, em seu item 4.10 do Termo de Referência 
prevê que “a programação diária do trabalho será fornecida à contratada no dia anterior à 
execução dos serviços ou na ocasião da liberação dos veículos na balança, com a mesma 
antecedência. (publicada na internet)”. De fato, antigamente existia um sistema chamado 
SAFFOR, em que era possível visualizar a programação diária dos serviços e assim manter a 
fiscalização por parte da população. Durante a auditoria realizada foi possível constatar que a 
publicação da programação diária dos serviços não é mais realizada, diminuindo a transparência 
da prestação do serviço, prejudicando assim o controle social. 
 
Por último, a constatação 001 do Relatório de Auditoria Final nº 070/2019/CGM-AUDI é sobre 
má qualidade das informações dos documentos apresentados pelas contratadas nos processos de 
medições. Alguns exemplos dos contratempos observados são: não era possível identificar se o 
fechamento do buraco apresentado era o mesmo que o solicitado pelo munícipe; também havia 
dificuldades de verificar se o serviço realizado era de uma solicitação de buraco novo ou um 
antigo, em que o serviço de “tapa-buraco” havia sido mal executado; as fotos apresentadas eram 
focadas nos buracos, não permitindo identificar sua localização. 
 
Uma forma de mitigar os problemas existentes numa prestação de contas que não informa os 
dados necessários para sua fiscalização é definir quais parâmetros são de apresentação obrigatória 
e como eles devem ser expostos.  
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4.      CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 -  Restrição à competitividade devido à redução do número de 
agrupamentos e consequente aumento da quantidade de serviço a ser comprovado na 
capacidade técnico-operacional dos agrupamentos. 

 
Analisando-se o item 3.4 da minuta do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços para o 
serviço de “Tapa Buracos” (documento SEI nº 026843734), juntamente com o item 12.5.3.2 
(reproduzidos abaixo), observa-se restrição à competição, tendo em vista que houve redução do 
número de agrupamentos previstos, passando de dez em 2014, para sete em 2019, com o 
consequente aumento do número de subprefeituras por agrupamento, e implicando 
automaticamente na necessidade de aumento da capacidade operacional da contratada e, portanto, 
na quantidade a ser comprovada de serviços executados por agrupamento. 
 

3.4 Haverá uma Ata de Registro de Preços para cada agrupamento, que será 
firmada entre a Prefeitura e a licitante vencedora, podendo, ainda, ser firmada 
uma única Ata para mais de um agrupamento, caso vencidos pela mesma licitante.  
  ... 
12.5.3.2. Capacidade técnico-operacional: nos termos do Artigo 30, Inciso II, da 
Lei 8.666/93, comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado(s) 
ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
que comprovem, isoladamente ou somados no mesmo período de 90 (noventa) dias 
concomitantes, a execução dos serviços de CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS 
VIÁRIOS URBANOS “TAPA BURACOS” EXECUTADOS COM CONCRETO 
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE – CBUQ TRANSPORTADOS COM 
CAÇAMBA TÉRMICA, nos seguintes quantitativos:  
 

 
 

Ressalta-se que na última licitação de objeto similar, Edital nº12/SMSP/COGEL/2014, foi 
realizada a distribuição das subprefeituras entre dez agrupamentos, diluindo-se, assim, a 
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quantidade necessária para comprovação de capacidade técnico-operacional, conforme pode ser 
observado nas tabelas do item 8.2.5, transcrito abaixo: 

 
Agrupamento I 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

1.960 980 04 

Agrupamento II 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

3.675 1.837 07 

Agrupamento III 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

1.470 735 03 

Agrupamento IV 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

1.960 980 04 

Agrupamento V 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

3.675 1.837 07 

Agrupamento VI  

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

4.165 2.083 08 
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Agrupamento VII  

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

3.920 1.960 08 

Agrupamento VIII – SPUA/NEC – Marginal Tietê 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

2.695 1.347 05 

Agrupamento IX – SPUA/NEC – Marginal Pinheiros 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

2.695 1.347 05 

 

Agrupamento X – SPUA/NEC – Mini anel viário 

Toneladas/mês 
Estimada 

Toneladas/mês a 
comprovar 

Equipes/mês a 
comprovar 

2.695 1.347 05 

 
Sendo assim, entende-se que a mudança no número de agrupamentos pode tornar-se barreira 
impeditiva para participação de empresas de menor porte, o que diminui o número de concorrentes 
e pode afetar a seleção da proposta mais vantajosa, princípio basilar da Lei Federal de Licitações. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 031613835, informou: 

“Primeiramente cumpre esclarecer que, diferentemente do apontado, no último certame de 
objeto similar (Edital 12/SMSP/COGEL/2014), as subprefeituras foram distribuídas em sete 
agrupamentos e não em dez, em ambos Editais (nº 12/SMSP/COGEL/2014 e 
50/SMSUB/COGEL/2019) o objeto foi subdividido em 7 agrupamentos. 

Cabe ainda destacar que, conforme se verifica na última versão do edital publicada pela 
SMSUB, a exigência de comprovação de execução anterior não sofreu majoração substancial 
com relação a licitação de 2014: 

  

12.5.3.2. Capacidade técnico-operacional: nos termos do Artigo 30, Inciso II, da 
Lei 8.666/93, comprovação de possuir em nome da empresa licitante, atestado(s) 
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ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado,  que comprovem, isoladamente ou somados no mesmo período de 30 
(trinta) dias concomitantes, a execução dos serviços de CONSERVAÇÃO DE 
PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS “TAPA BURACOS” EXECUTADOS 
COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE – CBUQ 
TRANSPORTADOS COM CAÇAMBA TÉRMICA, nos seguintes quantitativos: 

 
Tabela Edital nº 50.SMSUB.COGEL.2019 

A título de comparação, em 2014 o agrupamento com menor quantitativo exigia comprovação 
de 735 toneladas enquanto que no edital atual a exigência é de 856 toneladas. Outra 
comparação válida é a quantidade de subprefeituras em cada agrupamento: em 2014 havia 
previsão de agrupamento com sete subprefeituras e em quatro agrupamentos haviam cinco ou 
mais subprefeituras. No Edital de P.E. nº 50/SMSUB/COGEL/2019 a situação é bastante 
similar, porém não há nenhum agrupamento com sete subprefeituras. 

Relevante ainda mencionar que existem no âmbito da Administração Pública múltiplos métodos 
para formação de agrupamentos/lotes, não havendo evidências empíricas de que um se 
sobressaia aos demais na ampliação da competitividade ou na qualidade de execução. Isto 
posto, salientamos que a SMSUB utilizou-se de critérios objetivos para formação dos 
agrupamentos, como a distância entre as subprefeituras/usinas e média histórica de demanda 
das unidades.” 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Não se aplica.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Não se aplica neste caso.”  
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
 
Em resposta ao Achado 4.1 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 031613835. Em sua manifestação, a SMSUB argumenta que houve um 
equívoco por parte da auditoria, afirmando que o edital anterior mencionado havia subdividido as 
subprefeituras em sete agrupamentos e não dez, conforme informado no relatório preliminar. 
 
No que tange ao número de agrupamentos, é importante mencionar que o edital da licitação 
anterior, o qual foi mencionado para efeito de comparação, continha dez agrupamentos sendo sete 
para subprefeituras e três para a SPUA, diferentemente da minuta de edital analisada quando da 
elaboração do achado, a qual continha apenas seis agrupamentos relacionados às subprefeituras. 
 
Porém, ressalta-se que a última versão atualizada do edital n° 50/SMSUB/COGEL/2019 
(033171174) publicada no processo Sei 6012.2019/0006013-4, modificou o termo de referência, 
separando as áreas geográficas das subprefeituras de Cidade Tiradentes e Guaianases em um novo 
agrupamento, perfazendo assim, novamente, sete agrupamentos relacionados às subprefeituras. 
 
Como justificativa, no encaminhamento SMSUB/SPUA/GAB n°033121278, a secretaria informa 
que a medida tem potencial de ampliar a competitividade do certame, visto que com mais um 
agrupamento poderá haver a participação de mais empresas na licitação.  
 
A justificativa apresentada para alteração do edital, diferentemente da manifestação da unidade, 
vai ao encontro do apontamento dessa equipe de auditoria, uma vez que o aumento do número de 
agrupamentos com a correspondente redução na quantidade de toneladas para comprovação da 
capacidade técnico-operacional amplia a competitividade ao permitir que mais empresas 
participem da licitação. 
 
 
CONSTATAÇÃO 02 - Restrição da competitividade ao exigir comprovação de experiência 
de serviços de recorte do pavimento com fresadora para serviços de conservação de 
pavimentos asfálticos “tapa-buracos”. 
 
O uso de fresadoras para a remoção do asfalto nos serviços de “tapa-buracos” passou a ser exigido 
com a Portaria nº 042/SMSUB/2019 de 11 de novembro de 2019. Até então, a previsão era que o 
serviço seria realizado com o uso de serra de corte e martelete de 20 a 30 kg, tanto que o Edital de 
Pregão Eletrônico nº 12/SMSP/COGEL/2014, sequer menciona o termo fresadora. 
 
Como os atestados de capacidade técnica emitidos pela prefeitura para a atividade de “tapa-
buracos” são com relação ao serviço executado, entende-se que os atestados referentes aos 
contratos oriundos do Pregão Eletrônico nº 12/SMSP/COGEL/2014 não devem, a princípio, 
constar como equipamentos utilizados a fresadora, a não ser que o uso deste equipamento esteja 
explicitamente comprovado nos processos de medição ou de execução do contrato. Portanto, 
mesmo as empresas que já utilizam o equipamento no município, podem ter problemas com essa 
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comprovação, uma vez que normalmente quem contrata o serviço de “tapa-buracos” em grande 
quantidade são os entes públicos. 
 
Ademais, apesar do uso da fresadora aumentar a qualidade do serviço, sua operação, a princípio, é 
de baixa complexidade, não justificando a necessidade de comprovação de experiência. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 031613835, informou: 
“O edital foi alterado fazendo constar a exigência de “recorte do pavimento com FRESADORA 
para serviços de conservação de pavimentos asfálticos”, tendo sido retirado o termo “tapa-
buracos”, com vistas a ampliação da competitividade.” 
 
PLANO DE PROVIDENCIAS: 
“Edital já alterado.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Imediato.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
Em resposta ao Achado 4.2 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 031613835. Em sua manifestação a unidade declara que já alterou o edital, 
sendo que tal alteração já consta na Minuta Edital PE 50/SMSUB/COGEL/2019 (032152356). 
Com este ajuste a equipe considera que já houve melhora da competitividade do certame com 
relação a este apontamento. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 01:  Recomenda-se que a Unidade, na fase de habilitação dos licitantes, 
proceda à verificação dos atestados apresentados e caso haja algum emitido pela Prefeitura de São 
Paulo para o serviço de “tapa-buracos”, informando o uso de qualquer tipo de fresadoras, não o 
aceite antes de confirmar que o uso deste equipamento esteja explicitamente comprovado nos 
processos de medição ou de execução do contrato, e comunique a Controladoria Geral do 
Município para adoção das medidas cabíveis. 
 
 
CONSTATAÇÃO 03 - Ausência de detalhamento na composição de custos unitários 
referente à mão de obra, impedindo a verificação da destinação dos encargos sociais 
cobrados da prefeitura além da ausência do detalhamento dos encargos sociais no edital. 
 
O edital não exige que seja entregue pela contratada na licitação o detalhamento dos custos 
unitários referentes à mão de obra. Diante do explanado no item Considerações Iniciais, 
compreende-se a importância de melhor detalhamento dos custos referentes à mão de obra 
empregada no serviço para se evitar o dispêndio de recursos públicos sem a devida justificativa, 
relembrando que esse valor pode representar 3,84% dos valores dos contratos. 
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Além da apresentação do detalhamento mencionado na fase licitatória, para que haja eficiência 
nos processos de pagamento do serviço de “tapa-buracos” e evitar o desembolso indevido, por 
parte da prefeitura, da referida parcela, é necessário que alguns documentos atualizados estejam à 
disposição do fiscal do contrato, para isso sugere-se que os documentos listados a seguir sejam 
adicionados ao item 6.15 do anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços: 

a) Planilha de Composição de Custos; 
b) Planilha de composição de Leis Sociais e Trabalhistas; 
c) Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho a que se enquadre o serviço; 
d) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ATUALIZADO se houver;  
e) Laudo Técnico Pericial ATUALIZADO se houver; e 
f) Livro de Ordem. 

 
Prever no edital apenas uma Declaração da Empresa de Regularidade das Obrigações Trabalhistas 
não é o melhor meio de se inibir a prática prevista, pois tal documento serve apenas para 
responsabilizar as contratadas, caso seja verificada tal irregularidade. Pode-se apontar pelo menos 
duas fragilidades nessa solução. 
 
A primeira fragilidade seria o desembolso da verba pública para posterior pedido de ressarcimento 
caso seja comprovado que não há repasse do valor ao empregado. Observe o custo de 
judicialização nesses casos, e o tempo que levará para reaver tal montante, que pode ser referente 
a todas as Subprefeituras. 
 
A segunda seria a real dificuldade de verificar a prática descrita sem os documentos citados 
anteriormente, principalmente o detalhamento dos custos da mão de obra por parte da contratada, 
já que sem tal informação não é possível identificar se o adicional de insalubridade figura como 
custo da mão de obra.  
 
Ao prever a entrega dos documentos nos processos de liquidação e pagamento, são fornecidas as 
ferramentas para melhorar a fiscalização, bem como responsabilizar o fiscal nos casos de omissão 
de sua parte. 
 
Ademais, o edital não contém o detalhamento dos encargos sociais. A Súmula nº 258 do Tribunal 
de Contas da União, abaixo transcrita, exige que o detalhamento dos encargos sociais deva constar 
dos anexos do edital, bem como das propostas das licitantes. Vale mencionar que tal documento 
estava previsto no anexo II-B da Minuta do Edital que foi utilizada na Consulta Pública nº 
03/SMSUB/COGEL/2019, tendo sido retirado nos editais publicados. 
 

“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do 
BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das 
licitantes e não podem ser indicada mediante uso da expressão “verba” ou de 
unidades genéricas.” (grifos nossos) 
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JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 029518928, informou previamente: “apontamento 
atendido”. Posteriormente, a Unidade, por meio do documento SEI nº 031613835, informou: 
“Conforme pode ser verificado no item 2.14 do Termo de Referência, 2.14 “A frente de trabalho, 
mão de obra e equipamentos ora apresentada servirá como referencial para a contratada, sendo 
que a mesma estará livre para utilizar-se de composição diferente, desde que tecnologicamente 
superior ao mínimo estabelecido, observando o expressamente determinado neste Termo de 
Referência, devendo ainda garantir a execução dos serviços de acordo com o especificado na 
Portaria nº 042/SMSUB/2019 e a produtividade mínima descrita no item 3.1.”. Resta claro, 
portanto, que a Administração busca contratar o serviço de tapa-buraco, sem nenhum tipo de 
mão-de-obra fixo ou mesmo pré-estabelecido. Sendo assim não faria sentido solicitar um 
documento que detalha informações que não estão atreladas com o objeto a ser contratado.”. 
 
PLANO DE PROVIDENCIAS: 
“Não se aplica.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Não se aplica.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
 
Em resposta ao Achado 4.3 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 031613835. Em sua manifestação a unidade alegou que se trata de 
contratação de serviços, não tendo qualquer vinculação ou responsabilidade com a mão de obra. 
 
No entanto, a equipe verificou que no edital publicado a Unidade optou por adicionar em seu 
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços o item 6.8.8 – Declaração de regularidade das 
obrigações trabalhistas de acordo com a convenção coletiva de trabalho do SINDIVERDE e 
SIEMACO.  
 
Apesar de não ser a solução ideal para impedir o pagamento, por parte da prefeitura, de valores de 
adicional de insalubridade descritos como custo do serviço e que na realidade não existem para a 
empresa prestadora do serviço, com essa declaração é possível responsabilizar a empresa por 
declaração falsa, se for verificada a ocorrência da prática descrita. 
 
Porém, deve-se lembrar de que a prefeitura pode responder subsidiariamente à inadimplência da 
contratante em relação aos débitos trabalhistas. A responsabilidade subsidiária não é automática, 
já que o Superior Tribunal Federal julgou constitucional o artigo 71, §1º da Lei Federal nº 
8.666/1993. Mas de acordo com a Súmula 331, IV e V, transcrita a seguir, a Prefeitura deve 
comprovar que realizou a fiscalização de acordo para que a responsabilidade subsidiária seja 
afastada.  
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Súmula 331, IV e V, do TST: 
“IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 
título executivo judicial. 
V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua 
conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais 
da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 
empresa regularmente contratada.” 
 

Portanto, apesar do objeto contratado ser o serviço de “tapa-buracos”, ele necessariamente 
envolve o emprego de mão de obra, assim é dever da Prefeitura, ao fiscalizar a execução do 
contrato, verificar os pagamentos relativos aos encargos trabalhistas dos prestadores de serviço, 
mantendo-se portanto o entendimento de que a exigência dos documentos listados nos itens a a f 
desta constatação são importantes ferramentas para uma adequada fiscalização da execução do 
contrato em relação aos aspectos trabalhistas. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a Unidade proceda à verificação da renovação do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do laudo técnico pericial apontando que não 
existe insalubridade nas atividades exercidas junto ao SINDVERDE e SIMAECO anualmente, 
enquanto durar a vigência dos contratos. 
 
RECOMENDAÇÃO 03: Recomenda-se que a Unidade, na execução dos contratos oriundos 
do Pregão eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019 proceda a verificação dos recolhimentos 
referentes aos adicionais de insalubridade e outros encargos, confrontando os holerites 
apresentados e a adesão à convenção coletiva de trabalho do SINDIVERDE e SIEMACO. 
 
 
CONSTATAÇÃO 04 - Redução da transparência e prejuízo ao controle social do serviço 
devido à retirada da cláusula que exigia a publicação da programação diária dos serviços de 
“tapa-buracos”.  
 
Conforme explicado no item Considerações Iniciais, o Edital do Pregão Eletrônico nº 
12/SMSP/COGEL/2014, em seu item 4.10 do Termo de Referência, bem como o edital do Pregão 
Eletrônico nº 19/SMSUB/COGEL/2019, em seu item 4.11 do Termo de Referência, ambos 
transcritos abaixo, previam a publicação da programação diária dos serviços de “tapa-buracos” na 
internet, iniciativa que está alinhada ao princípio da publicidade, e possibilita que o munícipe 
acompanhe e monitore o atendimento a demandas de interesse pessoal ou coletivo. Porém, o 
Edital nº 050/SMSUB/COGEL/2019 deixou de prever tal publicação, o que afeta a efetividade do 
controle social. 
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“4.10. A programação diária do trabalho será fornecida à contratada no dia 
anterior à execução dos serviços ou na ocasião da liberação dos veículos na 
balança, com a mesma antecedência. (publicada na internet).” 
 
“4.11. A programação diária do trabalho será fornecida à contratada no dia 
anterior à execução dos serviços ou na ocasião da liberação dos veículos na 
balança, com a mesma antecedência. (publicada na internet).”  
 

Vale ressaltar que o sistema de publicação, via internet, da programação dos serviços de “tapa-
buracos” se encontrava ativo conforme demonstra a reportagem apresentada na Figura 01. 
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Figura 01: Reportagem ilustrando o monitoramento online que existia no site da Prefeitura 
Fonte: vadebike.org/2017/03/retirada-remocao-ciclovia-morumbi-sao-paulo/ 
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Com a implementação do Sistema de Gerenciamento dos Serviços de Zeladoria (SGZ), em que, 
aparentemente, há a possibilidade de fornecimento tempestivo de dados de acompanhamento 
online dos serviços entende-se que tal ferramenta, se disponibilizada para a população, permite 
uma melhoria na transparência do serviço ao permitir que o cidadão acompanhe em tempo real a 
execução dos serviços. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 031613835, informou: 
“Não há redução da transparência visto que todos os serviços solicitados pelo munícipe podem 
ser acompanhados por meio do Portal 156, cabendo ainda ressaltar que todos os processos 
podem ser consultados por meio do Portal de Processos Administrativos: 
https://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx#!” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Não se aplica.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Não se aplica.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
Em resposta ao Achado 4.4 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 031613835. Em sua manifestação a unidade argumenta a possibilidade do 
munícipe acompanhar os serviços solicitados por meio do Portal 156 ou do Portal de Processos 
Administrativos. 
 
Entretanto, a equipe considera importante esclarecer a diferenciação entre os conceitos de 
transparência ativa e passiva na Administração Pública. A transparência ativa é a divulgação de 
dados e informações por iniciativa do próprio órgão público sem que o munícipe tenha solicitado. 
Já na transparência passiva, o acesso à informação decorre somente após a solicitação do 
administrado. 
 
Resta claro, para esta equipe de auditoria, que o acompanhamento do serviço pelo 156, configura 
uma transparência do tipo passiva, pois, informa apenas ao solicitante, se sua solicitação foi 
atendida ou não, não havendo uma pró-atividade por parte da Prefeitura em divulgar a informação. 
 
Ademais, verificou-se que o acompanhamento dos processos por meio do portal de processos da 
prefeitura exige para busca o número do processo ou o CPF do solicitante, dificultando o acesso 
para qualquer cidadão interessado no assunto. 
 
Portanto, pode-se dizer que houve uma redução da transparência ativa da execução do serviço de 
tapa-buracos, uma vez que a ferramenta apresentada pela reportagem permitia que os munícipes, 
sem qualquer tipo de requerimento, soubessem a programação diária da execução dos serviços de 
tapa-buracos para o seu bairro, além de poderem visualizar as fotos do antes e depois dos serviços. 
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RECOMENDAÇÃO 04: Recomenda-se que a Unidade proceda à disponibilização na internet 
do acesso a programação diária, com a visualização da localização, em tempo real, e das fotos dos 
serviços incluídas no SGZ para a municipalidade como um todo. 
 
 
CONSTATAÇÃO 05 - Ausência de critérios para que a verificação do grau de compactação, 
estabelecida na Portaria nº 042/SMSUB/2019, seja setorizada ao menos por subprefeitura, 
assim como ausência de obrigatoriedade de refazimento de serviços que não atingiram 
valores mínimos de compactação. 
 
A Portaria nº 42/SMSUB/2019 tem como objetivo disciplinar a implantação do Manual de 
especificação técnica para a execução dos serviços de "Tapa-Buracos" na Cidade de São Paulo. O 
item 5.6.2 do Anexo I da Portaria, abaixo transcrito, versa sobre a aceitação do serviço de 
compactação. Nele é possível perceber que para a definição dos valores mínimos de Grau de 
Compactação foi levado em conta as restrições dos equipamentos empregados e a diminuta área 
dos reparos, ou seja, já houve uma flexibilidade dos parâmetros que seriam considerados ótimos. 
 

“5.6.2. COMPACTAÇÃO 
- O valor de grau de compactação do CBUQ é a relação entre a densidade 
específica aparente dos corpos de prova extraídos com rotativa (conforme 
preconizado no Item 5.5.2 da presente especificação técnica de serviço) após pelo 
menos 24 horas da execução dos serviços e a densidade específica aparente obtida 
através do Ensaio Marshall do dia da concretagem. 
 
- Os valores individuais de Grau de Compactação deverão atender aos valores 
mínimos apresentados na Tabela 06 em função do tráfego incidente na via, da 
espessura do revestimento asfáltico existente e da quantidade de camadas a serem 
executadas na recomposição do concreto asfáltico. Também deve ser levada em 
consideração a existência ou não de camadas de base e de sub-base granulares. 
 
- Devido às restrições dos equipamentos empregados na compactação das 
camadas asfálticas nos serviços de tapa buraco e também às diminutas áreas 
destes reparos, não se pode empregar os mesmos critérios de aceitação das 
especificações técnicas rodoviárias vigentes em âmbito nacional para os serviços 
de tapa buraco. É fundamental também atentar para as estruturas delgadas de 
pavimentos existentes nos bairros da periferia do município de São Paulo, que 
devem ser diferenciadas das estruturas de grandes eixos viários quanto aos 
critérios de aceitação, principalmente com relação ao grau de compactação. 
 
- Os equipamentos em operação devem ser suficientes para compactar a mistura 
na densidade de projeto, de forma que esta atinja o grau de compactação exigido 
enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.” (grifos nosso) 
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É possível observar também que o item 5.6.2 do Manual determina que os valores da Tabela 6 
sejam os mínimos aceitos, dando a entender que Graus de Compactação abaixo dos apresentados 
na tabela devem ser recusados, entretanto, o Edital parece ir na linha oposta, aceitando os serviços, 
com apenas redução do valor a ser pago pela tonelada aplicada. 
 
Outro ponto relevante a ser abordado é a metodologia a ser seguida para análise de amostras. O 
Termo de Referência em seu item 5.1 prevê que devem ser retiradas amostras a partir do início 
dos serviços e repetidas a cada 100 toneladas de concreto asfáltico aplicado. Já o item 5.3.2 do 
mesmo documento, prevê a redução de 20% no valor da tonelada nas medições em que mais de 
5% das amostras testadas apresentarem grau de compactação inferior ao mínimo. Entretanto 
nenhum dos itens deixa claro como deve ser a amostragem, não informa se as amostras devem ser 
distribuídas de acordo com a quantidade de asfalto aplicado em cada uma das subprefeituras.  
 
Vislumbra-se que tal separação de amostras é essencial para que haja, no mínimo, uma amostra 
por subprefeitura, obrigando que o padrão de qualidade da empresa seja uniforme para todas as 
regiões que a contratada atender. 
 
Por fim, salienta-se, ainda, a ausência de previsão no edital da obrigatoriedade da contratada em 
realizar o refazimento dos serviços, sem custo para a Administração, sempre que as amostras 
testadas apresentarem Grau de Compactação inferior ao mínimo estabelecido no Manual de 
especificação técnica para a execução dos serviços de "Tapa-Buracos" na Cidade de São Paulo. 
Ressalta-se a importância desta previsão no edital para que não haja dúvidas para a contratada de 
que a redução do valor pago não a exime do refazimento, sem ônus para administração, dos 
serviços que apresentem Grau de compactação inferior ao mínimo exigível. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 029518928, informou previamente, somente a respeito 
da parte do apontamento sobre não haver previsão de refazimento do serviço sem custos para a 
administração, que: 
 
“Uma coisa não anula a outra. O fato de haver redução no pagamento não quer dizer que, a 
critério da fiscalização, o serviço não poderá ser refeito sem ônus para a Administração.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Não se aplica.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Não se aplica.” 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
 
Em resposta ao Achado 4.5 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 029518928. A unidade argumenta que a redução do pagamento não 
impossibilita a exigência do refazimento do serviço, sem ônus para a Administração. 
 
Após análise da manifestação da Unidade, a equipe corrobora que o fato de haver redução do 
pagamento não impossibilita a fiscalização de solicitar o refazimento do serviço sem ônus à 
Administração, porém considera pertinente e prudente constar explicitamente no edital que os 
serviços ensaiados que apresentem grau de compactação inferior aos valores de referência da 
Tabela 6 da Portaria nº 42/SMSUB/2019, deverão ser refeitos sem ônus à Administração. 
 
Ademais, a Unidade não se manifestou quanto à necessidade de distribuição da coleta das 
amostras nas subprefeituras de cada contratada. Neste ponto, a equipe de auditoria considera 
fundamental que a distribuição das amostras abranja todas as subprefeituras, visando que o padrão 
de qualidade seja mantido em qualquer região da cidade. 
 
 

RECOMENDAÇÃO 05:  Recomenda-se que a Unidade aplique metodologia para seleção de 
amostras de forma a garantir que os ensaios sejam, proporcionalmente, distribuídos por todas as 
subprefeituras em que foram executados os serviços. 

 
RECOMENDAÇÃO 06:  Recomenda-se que a Unidade exija o refazimento dos buracos com 
grau de compactação inferior aos valores da Portaria n° 42/SMSUB/2019, sem ônus para a 
Administração. 
 
 
CONSTATAÇÃO 06 - Necessidade de Melhoria nos Registros de Informações no intuito de 
Aprimorar a Fiscalização. 
 
A Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM) recomenda que as fotos das diferentes 
etapas da execução sejam tiradas do mesmo local e ângulo, para que assim possam ser 
comparadas e possibilitem a verificação da compatibilidade dos registros de todas as etapas do 
serviço de “tapa buracos”. 
 
Para que o registro seja feito de forma clara, conforme solicita a CGM, a foto deve ser tirada de 
uma distância razoável que permita a visualização de toda extensão do buraco. No entanto, esse 
distanciamento pode impossibilitar a importante exigência prevista no item 4.14 do Termo de 
Referência, referente ao dimensionamento do buraco, a qual a foto após a preparação do local (2ª 
foto) deve conter régua ou outro equipamento que permita a demonstração em escala do tamanho 
e profundidade do buraco.  
 
Cabe mencionar que se considera importante a previsão do registro do dimensionamento dos 
buracos, pois o pagamento, que é feito por tonelada aplicada, atualmente só é comprovado com o 
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ticket da balança na saída das usinas. No entanto, com os dados do tamanho e profundidade do 
buraco, que, conforme a minuta do edital, passam a ser exigidos, será possível, por meio de 
cálculos envolvendo a área e massa específica, chegar ao total de volume efetivamente aplicado de 
massa asfáltica. 
 
Sendo assim, a equipe de auditoria recomenda que seja previsto um quarto registro, 
especificamente para demonstrar o tamanho e profundidade do buraco, atendendo, assim, de 
forma mais efetiva a necessidade do registro de seu dimensionamento. 
 
Além disso, considera-se necessário, como instrumento de melhoria da fiscalização, que a foto 
inicial constante no item 4.14 do Termo de Referência, contenha demarcação da área a ser 
requadrada, pois dessa forma o fiscal engenheiro poderá verificar se o requadramento realizado foi 
condizente com a real necessidade. 
 
Destaca-se que por vezes foi observado em auditorias anteriores, que a Contratada realiza um 
requadramento com dimensões bem maiores que as necessárias, para minimizar o tempo de 
trabalho e maximizar o volume de massa aplicada, o que gera potenciais prejuízos à 
Administração. 
 
Segue abaixo sugestão de alteração do texto do termo de referência constante na minuta do Edital, 
para se adequar às melhores práticas de controle e fiscalização, e um exemplo de foto inicial com 
demarcação da área a ser requadrada.  
 

4.14. Deverão ser apresentadas, no mínimo, três fotos do mesmo buraco, durante 
as seguintes fases do serviço: 

a) 1ª: inicial (com a demarcação da área a ser requadrada); 
(grifo é a sugestão da equipe de auditoria). 

 
 

 

Figura 02: Exemplo de foto inicial com demarcação da área a ser requadrada. 

 
Diante do exposto, verifica-se que com a implementação das recomendações citadas, tais quais: 
foto específica com referência de escala do tamanho e profundidade do buraco e foto inicial com 
demarcação da área a ser requadrada, a Administração poderá por meio de cálculos ter maior 
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confiabilidade de que o volume pago foi aquele efetivamente aplicado e, também, que o serviço 
necessário era realmente aquele com as dimensões realizadas. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 029518928, informou previamente que: 
 
O apontamento foi atendido, item 4.14 do Termo de Referência novo (SEI 029019710). 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Edital já alterado.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Implementação imediata.”  
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
Em resposta ao Achado 4.6 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 029518928. A unidade informou que o apontamento foi atendido. 
 
Após análise da manifestação da Unidade, a equipe constatou que a solicitação de melhoria 
mencionada no apontamento foi integralmente atendida. 
 
CONSTATAÇÃO 07 - Ausência de definição objetiva, no que tange às medidas do buraco, 
para procedimentos de permissão de reparos de “maior extensão”.  
 
É importante ressaltar que o contrato firmado para realização de “tapa buracos” não pode ser 
utilizado para serviços de recapeamento, pois tecnicamente não realiza a metodologia adequada e, 
ainda, juridicamente se apresenta como um desvirtuamento do objeto do contrato. 
  
O serviço de “tapa-buraco” é uma solução paliativa e recomendada exclusivamente para correções 
pontuais e quando a base e sub-base ainda não estiverem comprometidas, sendo possível 
classificá-lo como uma ação de conservação de emergência, diferenciando-o do serviço de 
recapeamento que se classifica como restauração do pavimento. 
 
Sendo assim, para evitar a distorção do escopo contratual foi previsto o item 7.3 do Termo de 
Referência, o qual somente permite reparos de maior extensão em casos emergenciais e mediante 
autorização expressa, conforme transcrito abaixo:  
 

7.3. A realização de reparos asfálticos de maior extensão para a correção de 
afundamentos, corrugações ou enchimento de trilhas de rodas, só será permitida, 
em caráter emergencial, mediante autorização expressa do Titular da Unidade 
Orçamentária.  

 
No entanto, ao não se definir objetivamente a partir de quais medidas de reparo o serviço seria 
considerado de maior extensão, incorre-se em uma discricionariedade excessiva que fragiliza a 
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fiscalização, já que os serviços são prestados nos mais variados tamanhos de buracos e o fiscal do 
contrato não teria parâmetros determinados para exigir ou não a autorização expressa do titular da 
Unidade Orçamentária.  
 
Tal procedimento não apenas fragiliza a fiscalização, mas expõe o fiscal do contrato ao 
questionamento de todos os seus atos pelo órgão de controle, tendo em vista que ele não terá 
critérios objetivos para subsidiar suas decisões de quais casos ele submeteu à autorização expressa 
do titular da unidade orçamentária e quais casos não submeteu por entender que não se tratava de 
“maior extensão”. Esta definição prévia torna o processo mais transparente e facilita o trabalho do 
fiscal do contrato.  
 
Destaca-se que esta previsão nunca impedirá que serviços sejam executados, tendo em vista que 
sempre poderão ser realizados mediante autorização expressa do titular da unidade orçamentária. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 029518928, informou previamente que: 
 
“Não é possível estimar de antemão quais serão essas dimensões, sob pena de não poder executar 
o serviço num local que eventualmente esteja contemplado em eventual previsão. Esclarecemos 
que, conforme consta no TR, nesses casos os serviços só serão permitidos “em caráter 
emergencial, mediante autorização expressa do Titular da Unidade Orçamentária”.  
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Não se aplica.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Não se aplica.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
 
Em resposta ao Achado 4.7 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 029518928. A unidade informou a impossibilidade de estimar dimensões 
limites para execução de serviços que somente seriam executados com autorização do titular da 
unidade Orçamentária. 
 
A equipe de auditoria reitera a importância desta delimitação para que o serviço de “tapa-buracos” 
sigam padrões isentos de subjetividade por parte da fiscalização. Ademais, além da definição do 
critério trazer a segurança, para os fiscais, de que suas ações são baseadas em parâmetros pré-
definidos não havendo margem para questionamentos dos órgãos de controle em relação a este 
ponto, há uma maior transparência do processo de fiscalização do serviço. 
 
Ressalta-se que não se pede que determine previamente em quais casos o Titular da Unidade 
Orçamentária poderá autorizar a execução dos serviços, o que dependerá da análise caso a caso. O 
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que se recomenda é que os fiscais sejam instruídos de forma a saber em quais casos é necessária a 
submissão da decisão ao Titular da Unidade Orçamentária. 
 
RECOMENDAÇÃO 07: Recomenda-se que a Unidade desenvolva um documento interno 
definindo uma metragem quadrada limite para a execução do serviço sem a necessidade de 
autorização específica pelo Titular da Unidade Orçamentária. 
 
 
CONSTATAÇÃO 08 - Ausência de modelo de Relatório Diário e da Ficha Diária de 
produção.  

 
Conforme mencionado nas Considerações Iniciais, uma dificuldade verificada durante as 
auditorias anteriores foi a falta de rastreabilidade dos serviços solicitados e executados devido à 
deficiência de informações prestadas pelas contratadas. De modo a minimizar tal contratempo, foi 
sugerido, na Ordem de Serviço nº 068/2019/CGM-AUDI – Análise preventiva do processo 
licitatório 019/SMSUB/COGEL/2019, uma alteração no modelo de Ficha Diária apresentado no 
respectivo edital.  
 
Já no Edital em andamento do Pregão Eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019 (SEI 026843734), 
apesar de não apresentar o modelo do documento a ser entregue nas medições, o mesmo é 
mencionado por diversas vezes no edital. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A Unidade, por meio do documento SEI nº 029518928, informou previamente que: 
 
“A função da ficha diária de produção está absorvida pelo Sistema de Gestão de Zeladoria, por 
esta razão, as menções da mesma no Edital foram alteradas, fazendo constar “campo próprio do 
SGZ””.  
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Não se aplica.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“Não se aplica.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
Em resposta ao Achado 4.8 do Relatório Preliminar de Auditoria, a SMSUB manifestou-se por 
meio do doc. SEI n° 029518928. A unidade informou que houve alteração no edital substituindo 
as fichas diárias de produção por campos específicos do SGZ. 
 
Após análise da manifestação da Unidade, a equipe constatou que com as alterações realizadas no 
edital as inconsistências apontadas nesta constatação foram sanadas. 
 
São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.  
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Anexo I – ANEXO DE RECOMENDAÇÕES 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 01

Recomenda-se que a Unidade, na fase de habilitação dos licitantes, 
proceda à verificação dos atestados apresentados e caso haja algum 
emitido pela Prefeitura de São Paulo para o serviço de “tapa-buracos”, 
informando o uso de qualquer tipo de fresadoras, não o aceite antes de 
confirmar que o uso deste equipamento esteja explicitamente 
comprovado nos processos de medição ou de execução do contrato, e 
comunique a Controladoria Geral do Município para adoção das medidas 
cabíveis.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 002, foi apontado que a exigência do uso de 
fresadoras nos serviços de "tapa-buracos" foi instituída pela Portaria nº 
042/SMSUB/2019. No edital de Pregão Eletrônico nº 12/SMSP/COGEL/2014 
sequer era mencionado o termo fresadoras. Recomendamos atenção aos 
Atestados emitidos pela Prefeitura de São Paulo mencionando o uso do 
equipamento, uma vez que tal ferramenta devem constar explicitamente 
nos processos de execução e de medição.

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**

Inicialmente esclarecemos que o envio dos autos, bem como das 
recomendações nele contidas, à SMSUB se deu em 05/11/2020, data 
posterior a publicação da homologação do certame (22/10/2020), 
impossibilitando portando o atendimento a recomendação de que 
fossem checadas as medições correspondentes aos atestados emitidos no 
âmbito da PMSP que porventura constassem a utilização do equipamento 
de fresa na execução dos serviços de Tapa-Buraco. Não obstante, vale 
salientar que os atestados emitidos no âmbito da Administração Pública 
possuem presunção de veracidade, não cabendo ao Pregoeiro e/ou a 
Comissão de Licitação fiscalizar a conduta dos responsáveis pela emissão 
do documento. O atestado de capacidade técnica é justamente o 
instrumento que certifica quantitativa e qualitativamente os serviços 
prestados.

Responsável ** Pregoeiro(a) / Presidente da Comissão de Licitação
Implementada em** Não se aplica

XI - Recomendação não monitorável – não participa do índice de 
atendimento

Fundamentos*

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*

M
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 U
n
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**

Exemplos de Evidências de 
Implementação *

Marcador *

Valor, se marcador I, II, VIII ou IX *

Considerações Adicionais *

Monitorável após *
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 02

Recomenda-se que a Unidade proceda à verificação da renovação do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do laudo técnico pericial 
apontando que não existe insalubridade nas atividades exercidas junto 
ao SINDVERDE e SIEMACO anualmente, enquanto durar a vigência dos 
contratos.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos
Conforme Constatação 003 e Considerações Iniciais, a Convenção Coletiva 
de Trabalho do SINDVERDE e SIEMACO apresenta a possibilidade de 
redução do adicional de insalubridade devido aos trabalhadores, desde 
que sejam apresentados anualmente o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais e o Laudo Técnico Pericial apontando que as atividades 
exercidas não apresentam insalubridade. Observe que em caso de 
descumprimento das exigências o adicional passa a ser exigido sem 
redução e este encargo faz parte da base de cálculo para os encargos 
sociais e previdenciários.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**

Inicialmente esclarecemos que o envio dos autos, bem como das 
recomendações nele contidas, à SMSUB se deu em 05/11/2020, data 
posterior a publicação da homologação do certame (22/10/2020). 
Salientamos ainda que não seria possível a inclusão da recomendação 
como parte integrante do edital, visto que a licitação objetivou a 
contratação da execução dos serviços de Tapa-Buraco, sem estipular 
emprego de mão de obra em quantidades mínimas ou máximas, deixando 
as empresas livres para otimizarem a operação. Os serviços serão pagos 
por tonelada aplicada, independente da quantidade de funcionários 
envolvidos, não há portanto, qualquer risco de que a PMSP arque com um 
encargo inexistente. Ainda assim, encaminharemos a recomendação a 
unidade responsável pelo acompanhamento e ficalização dos contratos.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Imediata

29/10/2021

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Laudo Técnico Pericial 
renovados e registrados nos Sindicatos, quando aplicável, juntados no 
processo sei anualmente. 

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A equipe de auditoria acredita que após um ano da assinatura das Atas de 
Registro de Preços haverá necessidade de renovação dos Programas de 
Riscos Ambientais e do Laudo Técnico Pericial.

Fundamentos*

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
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**

Exemplos de Evidências de 
Implementação *

Marcador *

Valor, se marcador I, II, VIII ou IX *

Considerações Adicionais *

Monitorável após *
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 03

Recomenda-se que a Unidade, na execução dos contratos oriundos do 
Pregão eletrônico nº 050/SMSUB/COGEL/2019 proceda a verificação dos 
recolhimentos referentes aos adicionais de insalubridade e outros 
encargos, confrontando os holerites apresentados e a adesão à 
convenção coletiva de trabalho do SINDIVERDE e SIEMACO.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Apesar da previsão no edital da Declaração da Empresa de Regularidade 
das Obrigações Trabalhista, conforme Constatação 003 e Considerações 
Iniciais, a Prefeitura Municipal de São Paulo pode ser responsabilizada 
subsidiariamente em relação aos encargos trabalhistas caso seja 
evidenciada conduta culposa na fiscalização do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 
empregadora, portanto cabe à fiscalização o controle rigoroso do 
recolhimentos/pagamentos dos encargos.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**

Inicialmente esclarecemos que o envio dos autos, bem como das 
recomendações nele contidas, à SMSUB se deu em 05/11/2020, data 
posterior a publicação da homologação do certame (22/10/2020). 
Salientamos ainda que não seria possível a inclusão da recomendação 
como parte integrante do edital, visto que a licitação objetivou a 
contratação da execução dos serviços de Tapa-Buraco, sem estipular 
emprego de mão de obra em quantidades mínimas ou máximas, deixando 
as empresas livres para otimizarem a operação. Os serviços serão pagos 
por tonelada aplicada, independente da quantidade de funcionários 
envolvidos, não há portanto, qualquer risco de que a PMSP arque com um 
encargo inexistente. Ainda assim, encaminharemos a recomendação a 
unidade responsável pelo acompanhamento e ficalização dos contratos.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Imediata

08/03/2021
Orientação formal para que os fiscais desses contratos se atentem ao 
adicional de insalubridade devido aos funcionários, uma vez que este faz 
parte do salário, que serve de base de cálculo para os encargos sociais e 
previdênciários.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A equipe de auditoria considera que um mês é um prazo razoável para 
que a orientação seja formalizada.

Fundamentos*

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº Recomendação*
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 04

Recomenda-se que a Unidade proceda à disponibilização na internet  do 
acesso a programação diária, com a visualização da localização, em tempo 
real, e das fotos dos serviços incluídas no SGZ para a municipalidade como 
um todo.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 004, no passado havia um sistema que 
possibilitava a visualização da programação diária e fotos da execução dos 
serviços de "tapa-buracos".  Considerando que o edital atual deixou de 
prever tal publicação pode-se considerar que houve redução da 
transparência ativa quanto aos serviços de "tapa-buracos". Atentando que 
o SGZ, sistema adotado na fiscalização deste serviço, já contém todas 
essas informações, bem como a localização em tempo real dos 
caminhões.

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**
Sugerimos que seja solicitado aos responsáveis pela gestão e 
desenvolvimento do portal 156 a integração com o SGZ, o que atenderia 
plenamente a recomendação desta CGM.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Não se aplica

X - Recomendação não monitorável – participa do índice de atendimento

O sistema SAFFOR, substituído pelo SGZ, tornava pública a programação 
dos serviços de tapa-buracos. Após pesquisa no diário oficial, observou-
se que este sistema era gerenciado pela Secretaria Municipal das 
Subprefeituras e hospedado pela PRODAN. Não há justificativa para que o 
SGZ não realize a publicidade dos serviços de tapa-buracos.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 05

Recomenda-se que a Unidade aplique metodologia para seleção de 
amostras de forma a garantir que os ensaios sejam, proporcionalmente, 
distribuídos por todas as subprefeituras em que foram executados os 
serviços.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 005, o edital exige um ensaio tecnológico a cada 
100 toneladas de massa asfáltica aplicada, porém não há menção de que 
os ensaios devem ser distribuídos entre as subprefeituras presentes no 
agrupamento. 

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**
Encaminharemos a recomendação a unidade responsável pelo 
acompanhamento e ficalização dos contratos.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Imediato

08/03/2021

Orientação formal para que os fiscais desses contratos se atentem à 
distribuição dos ensaios nas subprefeituras do agrupamento.

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A equipe de auditoria considera que um mês é um prazo razoável para 
que a orientação seja formalizada.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 06

Recomenda-se que a Unidade exija o refazimento dos buracos com grau 
de compactação inferior aos valores da Portaria n° 42/SMSUB/2019, sem 
ônus para a Administração.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 005, a Portaria nº 42/SMSUB/2019 ao definir os 
valores mínimos de grau de compactação aceitáveis para o serviço de 
"tapa-buracos" já levou em consideração as dificuldades de garantir uma 
execução de alta qualidade para remendos em pavimentos. O edital não 
prevê explicitamente neste item que os serviços abaixo dos valores da 
portaria sejam refeitos sem ônus para a Administração Pública. 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente

Ação**

Será exigido o refazimento dos buracos com grau de compactação inferior 
aos valores da Portaria n° 42/SMSUB/2019. O amparo para tal exigência 
encontra-se no item 9.1.5 das Atas de Registro de Preços. Uma vez que a 
portaria 42/SMSUB/2019 implementou o Manual de especificação técnica 
para a execução dos serviços de "Tapa-Buracos" na Cidade de São Paulo, 
qualquer serviço executado em dissonância com a norma será 
considerado pela fiscalização como mal executado, devendo ser refeito, 
podendo ainda acarretar em aplicação de penalidade às empresas.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Ja implementado

08/03/2021

Comparativo entre os ensaios realizados e o limite mínimo de 
compactação previsto na Portaria nº /SMSUB/2019 para aceitação dos 
serviços juntados no SEI.

III - Resposta concomitante resultando em benefício sem valor 
monetário associado

A equipe de auditoria considera que um mês é um prazo razoável para 
que seja implementado o comparativo.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 07

Recomenda-se que a Unidade desenvolva um documento interno 
definindo uma metragem quadrada limite para a execução do serviço sem 
a necessidade de autorização específica pelo Titular da Unidade 
Orçamentária.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme Constatação 007, o edital prevê que o serviço de "tapa-
buracos" para reparos de "maior extensão" deverá ser expressamente 
autorizado pelo Titular da Unidade Orçamentária, porém não há definição 
do que é "maiores extensões", ficando a avaliação a critério dos fiscais de 
contratos.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**

Considerando que o manual instutído pela Portaria nº 42/SMSUB/2019 é a 
norma a ser seguida no tocante a execução dos serviços de Tapa Buraco, 
encaminharemos a recomendação para que seja verificada a viabilidade 
de alteração da portaria.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Não se aplica

08/03/2021

Orientação formal que defina um critério objetivo e mensurável acima do 
qual se enquadrem os buracos de "maior extensão".

VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado

A equipe de auditoria considera que um mês é um prazo razoável para 
que a orientação seja formalizada.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 08

Recomendou-se um aumento do número de agrupamentos com a 
correspondente redução na quantidade de toneladas para comprovação 
da capacidade técnico-operacional, ampliando, assim, a competitividade 
ao permitir que mais empresas participem da licitação.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 001, o maior quantitativo para comprovação da 
capacidade técnico-operacional pode tornar-se barreira impeditiva para 
participação de empresas de menor porte, o que diminui o número de 
concorrentes e pode afetar a seleção da proposta mais vantajosa, 
princípio basilar da Lei Federal de Licitações.

Tipo ** Proposta de alteração da recomendação.

Ação**

Esclarecemos que o envio dos autos, bem como das recomendações nele 
contidas, à SMSUB se deu em 05/11/2020, data posterior a publicação da 
homologação do certame (22/10/2020), impossibilitando assim a 
implementação imediata da recomendação.

Responsável ** Subscritor do Edital
Implementada em** Não se aplica

III - Resposta concomitante resultando em benefício sem valor 
monetário associado

Esta recomendação foi atendida durante a auditoria. Entre o envio do RPA 
e o envio do RA houve uma revisão no edital, que aumentou um 
agrupamento, melhorando a competitividade da licitação.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 09

A equipe de auditoria apontou restrição da competitivade ao exigir 
comprovação da capacidade técnica quanto ao "recorte do pavimento 
com fresadora para serviços de conservação de pavimentos asfálticos 
“tapa-buracos”", principalmente pelo fato de os demandantes deste tipo 
de serviço serem as Administrações Públicas.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 002, o edital ao exigir a comprovação de 
capacidade técnica do recorte do pavimento com fresadora para serviços 
de conservação de pavimentos asfálticos “tapa-buracos”, restringia a 
competitividade ,uma vez que são os entes públicos que contratam o 
serviço de "tapa-buracos"

Tipo ** Discordância de recomendação. - Gestor assume risco.

Ação**

Não foi exigido recorte do pavimento com fresadora para serviços de 
conservação de pavimentos asfálticos “tapa-buracos”, mas apenas recorte 
de pavimento executado com fresadora, independente da finalidade para 
qual tenha sido fresado o pavimento.

Responsável ** Subscritor do Edital
Implementada em** Não se aplica

III - Resposta concomitante resultando em benefício sem valor 
monetário associado

Esta recomendação foi atendida durante a auditoria. Entre o envio do RPA 
e o envio do RA houve uma revisão no edital, que retirou o termo "tapa-
buracos" do edital, melhorando a competitividade da licitação.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 10

Recomendou-se a previsão no edital de uma Declaração da Empresa de 
Regularidade das Obrigações Trabalhistas, pois tal documento pode 
responsabilizar as contratadas, caso sejam verificadas irregularidades. 

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme Constatação 003,Com a Declaração da Empresa de Regularidade 
das Obrigações Trabalhista é possível responsabilizar a empresa por 
declaração falsa caso seja verificada na fiscalização irregularidades no 
pagamento dos encargos trabalhistas. 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente

Ação**
A recomendação foi atendida imediatamente após a reunião ocorrida em 
26/12/2019, vide item 6.8.8 do anexo IV do edital.

Responsável ** Subscritor do Edital
Implementada em** Ja implementada

III - Resposta concomitante resultando em benefício sem valor 
monetário associado
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0026153-9

Secretaria Municipal das Subprefeituras
RA da OS 158/2019 - Recomendação 11

Recomendou-se,  como instrumento de melhoria da fiscalização, que a 
foto inicial constante no item 4.14 do Termo de Referência, contenha 
demarcação da área a ser requadrada, além disso, que tivesse uma foto 
específica com referência de escala do tamanho e profundidade do 
buraco.

Aperfeiçoamento de Controles Internos
Conforme Constatação 006, o pagamento, que é feito por tonelada 
aplicada, atualmente só é comprovado com o ticket da balança na saída 
das usinas. No entanto, com os dados do tamanho e profundidade do 
buraco, que, conforme a minuta do edital, passam a ser exigidos, será 
possível, por meio de cálculos envolvendo a área e massa específica, 
chegar ao total de volume efetivamente aplicado de massa asfáltica. 
Além disso, com a foto da demarcação da área a ser requadrada, será 
possível comprovar a necessidade das dimensões do tamanho do 
requadramento

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente

Ação**
A recomendação foi atendida imediatamente após a reunião ocorrida em 
26/12/2019, vide item 6.8.8 do anexo IV do edital.

Responsável ** Diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SMSUB
Implementada em** Ja implementada

III - Resposta concomitante resultando em benefício sem valor 
monetário associado
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ANEXO II – EMAIL DA CONTROLADORIA (SEI 029518884) 
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ANEXO III – RESPOSTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS (SEI 029518928) 
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