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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Ordem de Serviço: nº 070/2019/CGM  
Unidade Auditada: Subprefeitura Butantã (SUB-BT) 
Período de Realização: 14/05/2019 a 16/08/2019 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Sra. Coordenadora, 
 
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço no 

70/2019/CGM/AUDI, realizada na Subprefeitura do Butantã, com o objetivo de avaliar os 
processos de Medição/Pagamentos referentes aos serviços de “Tapa-Buracos” do Contrato nº 
03/SB-BT/SF/2015, prestados pela empresa Trajeto Construções e Serviços LTDA (CNPJ nº 
69.048.254/0001-86), verificando a sua compatibilidade com registros fotográficos, insumos e 
legislação pertinente. 
 
O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no(s) anexo(s) deste relatório, a 
saber: 
 
         Anexo I – Descritivo; 
         Anexo II – Escopo e Metodologia; 
 Anexo III – Fichas Diárias de Produção – Dia 01/03/2017 
 Anexo IV – Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 – Dia 01/03/2017 
 Anexo V – Fichas Diárias de Presença EQ1 e EQ2 – Dia 01/03/2017 
 Anexo VI – Anexo de Recomendações 
 
Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Subprefeitura do Butantã, por meio da 
Supervisão Técnica de Manutenção, manifestou-se por meio dos documentos “Informação SUB-
BT/CMIU/MANUT Nº 020978577” e “Relatório Nº 020978217” (Processo Eletrônico SEI nº 

6067.2019/0010430-1), cujas respostas seguem copiadas na íntegra, após cada constatação, sob o 
título Manifestação da Unidade, Plano de Providências e Prazo de Implementação, seguidas da 
Análise da Equipe de Auditoria e das respectivas Recomendações.  
 
Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados, apresentados de forma resumida 
abaixo: 
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CONSTATAÇÃO 001: Falta de confiabilidade dos processos de medições dos serviços devido 
à alta quantidade de inconsistências entre os relatórios fotográficos e os relatórios de produção 
diária. 
 
Em análise realizada nos processos de medições dos serviços executados, os quais autorizam o 
pagamento pela Prefeitura Municipal de São Paulo, identificou-se uma série de inconsistências que 
afetam significativamente a credibilidade do ateste dos serviços, bem como a garantia da qualidade 
do serviço executado. 
 
Principal Recomendação: Aperfeiçoamento dos procedimentos de controle interno da 
Subprefeitura, de forma a imprimir um acompanhamento mais eficaz aos contratos que vierem a ser 
firmados, garantindo, em especial, a identificação tempestiva de inconsistências na prestação de 
contas e as providências necessárias, visando à proteção do Erário Municipal. 
 
CONSTATAÇÃO 002: Prejuízo ao Erário devido ao pagamento de serviços não 
comprovadamente executados. 
 
Verificaram-se indícios significativos de valores pagos indevidamente, diante de relevantes e 
generalizadas inconsistências nos registros dos processos de medições e pagamentos, decorrentes 
da ausência de comprovação fotográfica da execução de parcela dos serviços pagos. 
 
Principal Recomendação: O pagamento dos serviços somente deve ser realizado quando 
devidamente instruído com a documentação necessária para comprovação das medições, conforme 
exigências previstas no contrato. Caso não haja comprovação, efetuar a glosa dos respectivos 
pagamentos. 
 
CONSTATAÇÃO 004 - Inconsistências na declaração do número de equipes para execução 
dos serviços mensais, com prejuízo às obrigações da contratada em relação à mão de obra. 
 
A empresa Trajeto Construções e Serviços Ltda. apresenta, em alguns processos de medições, 
documentação que comprova uma quantidade de frentes de trabalho incompatível com a que o 
serviço demanda. Com base na constatação e na Manifestação da Unidade, infere-se que a empresa 
pode estar subcontratando o serviço, o que ocasionaria a rescisão do contrato por cláusula contratual, 
ou estar sonegando direitos trabalhistas e previdenciários, que levaria às consequências previstas no 
Decreto Municipal nº 50.983 de 11/11/2009. 
 
Principal Recomendação: Apurar se o caso em tela se enquadra na situação de subcontratação ou 
sonegação de direitos trabalhistas, e, caso necessário, adotar as medidas cabíveis. 
 
Por fim, recomenda-se o encaminhamento deste relatório para a Corregedoria Geral do Município 
para análise especialmente das Constatações 002 e 006, ao Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo e à Câmara Municipal dos Vereadores, para ciência e adoção de providências cabíveis. 
 
 

São Paulo, 17 de dezembro de 2019. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 
 

CONSTATAÇÃO 001: Falta de confiabilidade dos processos de medições dos serviços devido 
à alta quantidade de inconsistências entre os relatórios fotográficos e os relatórios de produção 
diária. 
 
Em análise realizada nos processos de medições dos serviços executados, os quais autorizam o 
pagamento pela Prefeitura Municipal de São Paulo, identificou-se uma série de inconsistências, as 
quais serão comentadas a seguir. 
 
Primeiramente, é importante mencionar que, em visita realizada à Subprefeitura do Butantã, 
verificou-se que as fichas diárias de produção são utilizadas também como ordens de serviço, ou 
seja, é um documento que contém tanto a autorização quanto o controle de prestação dos serviços 
executados. Neste caso, será considerado que cada serviço de “tapa-buraco” equivale a uma ordem 

de serviço. 
 
Para análise das prestações de contas da contratada, foi realizado um comparativo do número de 
ordens de serviço/fichas diárias de produção com o número de blocos de três fotos registradas no 
relatório fotográfico, tendo em vista que, para cada buraco, exige-se foto do “antes”, “durante” e 

“depois”.  
 
Segue abaixo, tabela com o comparativo de uma análise amostral de quatro processos de medições 
de pagamento, confrontando-se o número de ordens de serviço com o número de prestações 
comprovadas por meio de relatório fotográfico. 
 

Tabela 01: Comparativo do número de ordens de serviço versus número de registros fotográficos 

  

N° Total de 
Ordens de 
Serviços 

Executadas 
(A) 

N° Total de 
Registros 

Fotográficos 
(B) 

N° de Ordens de 
Serviços 

Executadas com 
Registros 

Fotográficos 
(C) 

N° de Ordens de 
Serviços 

Executadas sem 
Registros 

Fotográficos 
(D) 

Nº de 
Registros 

Fotográficos 
sem Ordem 
de Serviço 

(E) 

% do N° de 
Serviços Pagos 
sem a devida 
Prestação de 

Contas 
(F=(D+E)*100/A)  

Medição 22 856 600 517 256 83 39,6% 

Medição 34 1.926 1.588 1.392 338 196 27,7% 

Medição 41 579 331 269 248 62 53,5% 

Medição 45 560 555 430 5 125 23,2% 

Total 3.921 3.074 2.608 847 466 33,5% 
Fonte: CGM, baseado nos processos de Medição nºs 22, 34, 41 e 45. 

 
Observa-se, pela Tabela 01, que um percentual significativo dos serviços executados não apresenta 
registros fotográficos que comprovem a execução do serviço. Além disso, também foi verificado 
que uma parcela dos registros fotográficos não tem correspondência com nenhuma ordem de 
serviço, não sendo possível rastrear a origem da autorização para execução daquele serviço. A 
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medição 41 foi a que apresentou a situação mais crítica, com 53,5% das ordens de serviço, sem a 
devida prestação de contas.  
 
Ademais, em muitos casos, percebe-se que os dados informados nos registros fotográficos, tais 
como endereço e horário, não representam a realidade. A título de exemplo, seguem abaixo alguns 
casos observados de inconsistências encontradas quando comparadas as fotos das ruas contidas no 
relatório com as imagens retiradas do site Google Maps, de visualização, mapeamento e 
georreferenciamento de endereços: 
 

 
 

 
 
Figura 01: Comparação entre a foto do Relatório Fotográfico e a do Google Maps da Rua Professora Ana Andrade 

Santana – Verificou-se incompatibilidade de local. 
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Figura 02: Comparação entre a foto do Relatório Fotográfico e a do Google Maps da Rua Padre José Giomini – 

Verificou-se incompatibilidade de local, além da rua ser de paralelepípedo e, consequentemente, não poderia 
receber o serviço de “tapa-buraco”. 
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Figura 03: Comparação entre a foto do Relatório Fotográfico e a do Google Maps da Rua Franco Paolantonio – 

Caso do mesmo buraco, registrado de ângulos diferentes e apresentado como serviços diferentes. 
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Figura 04: Fotos da mesma localização apresentados com endereços diferentes. Endereços Rua Santa Eufrásia 105 
e Rua Caminho do Engenho 584-686 

 
Como pode se observar, quando os relatórios fotográficos são comparados com as fotos do site 
Google Maps, verificam-se diversas inconsistências a respeito da fidedignidade dos registros 
declarados. Além disso, foram constatadas fotos retiradas de diferentes ângulos e apresentadas como 
serviços diferentes, assim como fotos da mesma rua com registro de diferentes endereços. 
 
É importante mencionar que está prevista no contrato a seguinte cláusula de obrigatoriedade para 
ateste das medições e consequente pagamento: 
 

“Anexo XXII – sistemas de Monitoramento e Gestão 
● O endereço deve ser obtido através do GPS instalado no veículo usado pela equipe, 

que deve estar o mais próximo possível do local da execução do mesmo, evitando assim, 
divergências entre endereço do serviço e endereço da ordem de serviço; 

● As fotos inicial e final devem ser capturadas sempre da mesma posição e de forma que 
seja possível visualizar o que há ao redor, facilitando o monitoramento da qualidade 
dos serviços e não deixando dúvidas sobre a localização;” (Grifo nosso) 

 

Além dos casos já apresentados, observou-se mais uma série de incongruências que afetam 
significativamente a credibilidade do ateste dos serviços, bem como a garantia da qualidade do 
serviço executado. A título de exemplo, segue abaixo mais alguns casos de inconformidades 
encontradas:  
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Figura 05: Exemplo de casos em que as fotos das diferentes etapas não correspondem ao mesmo buraco. 

 

 
Figura 06: Exemplo de Rua fora da área abrangida pela subprefeitura do Butantã 
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Figura 07: Exemplos de fotos repetidas em etapas diferentes do serviço 
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Figura 08: Exemplos de serviços realizados em faixa exclusiva ou corredor de ônibus. 

 

 
Figura 09: Exemplo de execução do serviço de tapa-buracos com dias de chuvas. O acúmulo de água na etapa 

antes de receber a massa asfáltica prejudica a qualidade do serviço. 
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Figura 10: Exemplo de má execução do serviço. O pavimento ao redor do remendo encontra-se totalmente 

craquelado, prejudicando a aderência do remendo ao pavimento existente. 

 
Assim, além da divergência entre as ordens de serviço e as prestações de contas, foram observadas 
diversas inconsistências a respeito da fidedignidade dos registros declarados, conforme 
exemplificado nas Figuras 01 a 10:  

● Incompatibilidade entre a situação detectada através do Google Maps e o relatório 
fotográfico; 

● Serviços de tapa buracos executados em ruas de paralelepípedo; 
● Mesmo buraco registrado de ângulos diferentes e apresentado como serviços diferentes;  
● Fotos da mesma localização apresentados com endereços diferentes; 
● Fotos das diferentes etapas não correspondem ao mesmo buraco; 
● Rua fora da área abrangida pela subprefeitura do Butantã; 
● Fotos repetidas em etapas diferentes do serviço. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
Por meio do documento nº 020978217 do processo SEI 6067.2019/0010430-1, validado na data de 
13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se manifestou da seguinte forma: 
 
“Realmente existem divergências entre o serviço realizado e o relatório fotográfico, pelo que 
apuramos, se deve a falhas no sistema Solution e também a algumas falhas do funcionário da 
empreiteira que registra as fotos.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
“Pedimos para a empreiteira capacitar melhor os funcionários que registram as fotos, e estamos 
cobrando providências da Solution.” 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“O prazo para regularização é de 30 dias.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
Segundo a manifestação da Unidade, o problema constatado se deve a falhas no sistema Solution, 
software responsável pelo monitoramento e gestão dos serviços de tapa buracos, e a falhas dos 
funcionários da contratada no registro fotográfico dos serviços executados. 
 
Realmente o sistema Solution deve apresentar períodos de falhas conforme informado, no entanto, 
diante da evidência de várias inconsistências apuradas na prestação de contas, tanto em quantidade 
como em relevância, observa-se uma total falta de confiabilidade das informações já prestadas pela 
contratada, ressaltando-se que a administração, em seu poder-dever disciplinar, não pode se abster 
de fiscalizar e exigir que se cumpram os requisitos acordados contratualmente. 
 
Ademais, existindo uma série de serviços que foram pagos sem a devida comprovação, é necessário 
adotar providencias para que valores indevidamente pagos sejam ressarcidos aos cofres do 
município, com a devida correção. 
 
Por fim, vale ressaltar, ainda, que houve falha dos controles empreendidos pela Subprefeitura do 
Butantã, que deveriam ter identificado de forma tempestiva as inconsistências apontadas por esta 
equipe.  
 
RECOMENDAÇÃO 01: 
Recomenda-se que a Subprefeitura fortaleça seus procedimentos de controle interno de forma a 
imprimir um acompanhamento mais eficaz aos contratos que vier a firmar, garantindo, em especial, 
a identificação tempestiva de inconsistências na prestação de contas e as providências necessárias 
visando à proteção do Erário Municipal. 
 
Como ações de aperfeiçoamento dos controles internos, sugerem-se, ainda, as seguintes 
recomendações: 
 
RECOMENDAÇÃO 02: 
Acompanhamento/fiscalização in loco, mesmo que amostralmente, da execução dos serviços, 
exigindo da Contratada o devido registro dos serviços executados e, no caso de descumprimento, 
não realizar pagamentos sem a devida comprovação, além da aplicação das penalidades devidas, em 
cumprimento às cláusulas contratuais. 

 
RECOMENDAÇÃO 03: 
Conferência das ordens de serviços comparativamente com os relatórios fotográficos, verificando-
se se o serviço foi autorizado, a existência de registro digital que comprove a execução e a 
fidedignidade das informações do registro, tais quais: localização, horário e sequenciamento das 
etapas de execução.  
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RECOMENDAÇÃO 04: 
Análise criteriosa dos relatórios fotográficos, exigindo-os quando da prestação de contas, para 
identificar/prevenir possíveis inconsistências de duplicidade ou ausência de registro, assim como 
aquelas já apontadas pela equipe de auditoria: 

● Serviços de tapa buracos executados em ruas de paralelepípedo; 
● Mesmo buraco registrado de ângulos diferentes e apresentado como serviços diferentes;  
● Fotos da mesma localização apresentados com endereços diferentes; 
● Fotos das diferentes etapas não correspondem ao mesmo buraco; 
● Rua fora da área abrangida pela subprefeitura do Butantã; 
● Fotos repetidas em etapas diferentes do serviço. 

 
CONSTATAÇÃO 002: Prejuízo ao erário com o pagamento de serviços não 
comprovadamente executados. 
 
A partir das inconsistências observadas na constatação anterior, foi realizado um cálculo do 
potencial prejuízo ao erário. Para tanto, utilizou-se um cenário conservador de inconsistências, em 
que se considerou apenas a diferença do número de registros fotográficos com ordem de serviço 
quando confrontado com o número total de serviços declarados nas fichas diárias de produção. 
 
Dessa forma, como metodologia para o cálculo da estimativa do valor pago e não realizado, não foi 
considerado o restante das incongruências observadas nos relatórios fotográficos e já citadas 
anteriormente, tais como: registros fotográficos de serviços realizados sem a devida ordem de 
serviço, duplicidades de registros, fotografias que não correspondem à localização do endereço, 
serviços executados em faixas de ônibus, entre outras. 
 
É importante ressaltar que o contrato prevê cláusulas de obrigatoriedade do fornecimento das fotos 
inicial e final do serviço executado, na seção referente às medições e condições de pagamento, 
conforme demonstrado abaixo: 
 

Ata de Registro de Preços nº35/SMSP/COGEL/2014 
Seção VII - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1. Mediante requerimento mensal apresentado à Prefeitura pela Detentora, até o terceiro 

dia útil do mês seguinte serão efetuadas, após decurso dos respectivos períodos de 
prestação do serviço, a medição das toneladas aplicadas, desde que devidamente 
instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição e a 
entrega na Unidade Técnica dos documentos exigidos pela Portaria SMSP nº 23/2014, e 
dos documentos discriminados a seguir: 

● Cartões de memória, CD ou mídia eletrônica compatível, contendo os dados do 
rastreamento dos veículos, conforme Anexo XXII. 

Anexo XXII 
Os aplicativos instalados nos dispositivos móveis a serem fornecidos pelas empresas 
terceirizadas deverão seguir os seguintes requisitos e procedimentos: 

● Todos os veículos contratados pelas subprefeituras, utilizados ou não pelas equipes 
que irão evidenciar seus serviços, deverão estar equipados com dispositivos 
móveis, com aplicativos que possibilitem a coleta de dados, integrando os mesmos 
com o sistema de gestão; 
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● Os dados coletados pelos dispositivos móveis serão, entre outros: abertura e 
fechamento de turno, tipo do serviço, data e hora inicial, data e hora final, foto 
inicial, foto final, endereço e informações pertinentes ao tipo de serviço, entre 
outros. Esses dados deverão ser transmitidas on-line, permitindo que sejam 
visualizados pela fiscalização imediatamente após sua execução; (Grifo nosso) 

 
Deste modo, com base nas premissas apresentadas, foram apurados valores referentes à prestação 
do serviço, por meio de uma amostragem, em que foram selecionadas amostras de processos de 
medições de pagamento, escolhidas aleatoriamente dentre aquelas já realizadas ao longo do 
contrato: 
 

Tabela 02: Valores apurados sem a devida prestação de contas versus valor total por medição. 

  
Valores apurados sem a devida Prestação 

de Contas (R$) 
Valores Pagos por Processo de Medição 

(R$) 

Medição 22 R$ 108.362,11 R$ 454.999,80 

Medição 34 R$ 125.965,85 R$ 448.143,34 

Medição 41 R$ 98.234,48 R$ 190.667,78 

Medição 45 R$ 55.894,86 R$ 219.537,66 

Total R$ 388.457,30 R$ 1.313.348,58 
Fonte: CGM, baseado nos processos de Medição nºs 22, 34, 41 e 45, sendo calculado o volume de massa asfáltica 

com base nas dimensões informadas, espessura de 5 cm e peso específico de 2,4 ton/m³.. 
 
Pela Tabela 02, pode-se verificar que as inconformidades na prestação de contas foram relevantes 
e generalizadas, pois todas as medições analisadas apresentaram discrepâncias significativas entre 
o número de serviços prestados com registros fotográficos, daqueles com ausência de registro de 
execução. 
 
Com base nos dados encontrados, foi calculado um índice amostral representativo de não 
conformidades, que pudesse ser extrapolado para todo o contrato:  
 

Tabela 03: Valores contratuais apurados por extrapolação do índice amostral de serviços executados sem a devida 
prestação de contas. 

 Total dos Valores 
Contratuais Pagos (R$) 

Total dos Valores Contratuais 
Apurados Pagos sem a Devida 

Prestação de Contas (R$) 

Índice Observado de 
Serviços sem Prestação de 

Contas (%) 

Total Amostra R$ 1.313.348,58 R$ 388.457,30 30% 

Com o mesmo índice observado nas amostras, 30% de serviços sem a devida prestação de contas, estima-se os 
seguinte valor pago indevidamente para o total do contrato. 

 

Total Contrato R$ 22.383.476,57 R$ 6.620.500,42 
  

Fonte: CGM, baseado nos processos de Medição nºs 22, 34, 41 e 45. 
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Conforme pode se observar na tabela acima, verificou-se um índice de 30% de serviços realizados 
sem comprovação da devida execução. O cálculo foi realizado com base em uma amostragem de 
quatro medições de pagamentos, o que equivale a oito por cento do total do contrato já executado. 
 
Assim, quando o índice encontrado é extrapolado para o valor total contratado, observa-se a 
relevância do alto percentual de não conformidades, verificando-se um valor de aproximadamente 
R$ 6.620.000,00 (seis milhões, seiscentos e vinte mil reais) de serviços pagos com indícios de não 
execução. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
Por meio do documento nº 020978217 do processo SEI 6067.2019/0010430-1, validado na data de 
13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se manifestou da seguinte forma: 
 
Não há prejuízo a municipalidade, pois o que faltam são as fotos, e não a aplicação da massa e 
execução de serviço a contento, pois as ordens de serviço são executadas e toda a massa retirada 
da usina é gasta, e acompanhada por funcionário desta municipalidade e comprovadas através do 
sistema GPS. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
Conforme o Item anterior 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
“O prazo é de 30 dias.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
 
A Unidade se manifestou informando que não há prejuízo ao Município, sendo as ordens de serviço 
executadas, já que toda a massa retirada da usina é utilizada, e os serviços são acompanhados por 
funcionário da Subprefeitura, podendo ser comprovados pelo GPS. 
 
No entanto, a equipe de auditoria entende que todos os argumentos utilizados são frágeis, pelos 
seguintes motivos: 
 
As equipes da Contratada trabalham, usualmente, de segunda a sábado, sendo que em alguns meses 
em dois turnos, no período das 07h00 às 22h00, conforme verificado nos processos de medição de 
pagamentos. Desta forma, segundo informado em entrevista com o Sr. Subprefeito e a Sra 
Coordenadora de Projetos e Obras, não há funcionários suficientes para acompanhar todos os 
serviços executados. 
 
Ademais, é importante mencionar que, se houve o acompanhamento de todos os serviços, observa-
se uma negligência na fiscalização por parte destes funcionários, diante de tantas inconformidades 
constatadas nesta auditoria. 
 
Outro ponto a ser refutado é o de que toda a massa retirada da usina é aplicada e pode ser 
comprovada pelo GPS. O Sistema de Posicionamento Global informa apenas a localização dos 
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equipamentos, não contendo nenhum registro ou comprovação da realização do serviço, do 
quantitativo de serviço executado na localidade e da dimensão dos buracos, para que se possa, assim, 
realizar um cálculo da massa efetivamente aplicada. 
 
Sendo assim, reitera-se que, para não incorrer em pagamentos indevidos de serviços não executados, 
com consequente prejuízo ao erário, o pagamento dos serviços somente deve ser realizado quando 
devidamente instruídos com a documentação necessária para comprovação das medições, conforme 
exigências contratuais, abaixo transcritas. 
 

Seção VII - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1. Mediante requerimento mensal apresentado à Prefeitura pela Detentora, até o terceiro 

dia útil do mês seguinte serão efetuadas, após decurso dos respectivos períodos de 
prestação do serviço, a medição das toneladas aplicadas, desde que devidamente 
instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição e a 
entrega na Unidade Técnica dos documentos exigidos pela Portaria SMSP nº 23/2014, e 
dos documentos discriminados a seguir: 

● Cartões de memória, CD ou mídia eletrônica compatível, contendo os dados do 
rastreamento dos veículos, conforme Anexo XXII. (Grifo nosso) 

Anexo XXII: 
Os aplicativos instalados nos dispositivos móveis a serem fornecidos pelas empresas 
terceirizadas deverão seguir os seguintes requisitos e procedimentos: 

● Todos os veículos contratados pelas subprefeituras, utilizados ou não pelas 
equipes que irão evidenciar seus serviços, deverão estar equipados com 
dispositivos móveis, com aplicativos que possibilitem a coleta de dados, integrando 
os mesmos com o sistema de gestão; 

● Os dados coletados pelos dispositivos móveis serão, entre outros: abertura e 
fechamento de turno, tipo do serviço, data e hora inicial, data e hora final, foto 
inicial, foto final, endereço e informações pertinentes ao tipo de serviço, entre 
outros. Esses dados deverão ser transmitidas on-line, permitindo que sejam 
visualizados pela fiscalização imediatamente após sua execução; (Grifo nosso) 

 
Diante do exposto, devido à ausência de registros nos processos de medições e pagamentos, por 
parte da Contratada, que comprovem a execução de parcela dos serviços pagos, em atendimento às 
cláusulas contratuais, verificam-se indícios significativos de valores pagos indevidamente, 
mantendo-se, assim, os apontamentos mencionados nesta constatação. 
 
Ressalta-se que, na amostra analisada por esta equipe, constatou-se que foi pago R$ 388.457,30 por 
serviços cuja execução não foi devidamente instruída, seja por ausência de solicitação por parte da 
Administração, seja por falta de apresentação dos registros fotográficos, no processo de pagamento. 
Ademais, mesmo que o serviço tenha sido efetivamente realizado, ele só pode ser considerado como 
tal se devidamente demonstrado na medição.  
 
Além disso, caso o índice da amostra seja extrapolado para o valor total contratado, observa-se a 
possível prejuízo de aproximadamente R$ 6.620.000,00 ao erário municipal, referente a serviços 
pagos com indícios de não execução. A vista da relevância do valor, considerando que corresponde 
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a 30% do total do contrato, entende-se ser de grande importância a realização de verificação pela 
unidade auditada. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 05: 
Recomenda-se que a Unidade proceda à apuração e restituição dos valores pagos sem a devida 
comprovação da execução, estimados em aproximadamente R$ 390.000,00 para as medições nº 22, 
34, 41 e 45. Além disso, que a Unidade realize análise de todas as demais medições, confrontando 
as Ordens de Serviços com os registros fotográficos, a fim de apurar os valores pagos sem a devida 
comprovação da execução e proceda à restituição destes valores. 
 
RECOMENDAÇÃO 06: 
Recomenda-se que o pagamento dos serviços somente deve ser realizado quando devidamente 
instruído com a documentação necessária para comprovação das medições, conforme exigências 
previstas no contrato. Caso não haja comprovação, efetuar a glosa dos respectivos pagamentos. 
 
CONSTATAÇÃO 003: Ocorrência de desvio de competência na realização de serviços em 
faixa exclusiva ou corredor de ônibus. 
 
O serviço de tapa-buraco deve ser solicitado, pela população, nos canais de atendimento da 
Prefeitura. É importante observar que o referido trabalho em faixa exclusiva ou corredor de ônibus 
deve ser informado separadamente, pois é de competência da SPTrans, informação corroborada no 
site da Prefeitura de São Paulo. 
  
Conforme o fluxo indicado, após a solicitação, o Técnico/a da Supervisão Técnica de Manutenção 
da Subprefeitura realiza vistoria no local indicado. Caso o cidadão tenha informado, erroneamente, 
um buraco presente em faixa exclusiva ou corredor de ônibus, o Técnico deveria retornar a 
solicitação aos canais de atendimento da Prefeitura, indicando ser um serviço de responsabilidade 
da SPTrans. 
 
Em análise dos quatro Relatórios Fotográficos, amostralmente selecionados, verificou-se cento e 
setenta e um serviços realizados em faixa exclusiva ou corredor de ônibus, representando R$ 
61.749,00 (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e nove mil reais), conforme exemplos contidos 
na Figura 11. 
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Figura 11: Serviços de “tapa-buraco” realizados em faixa exclusiva ou corredor de ônibus. 

 
Estes serviços não deveriam ter sido solicitados e/ou realizados pela Subprefeitura do Butantã, uma 
vez que invadem a competência da SPTrans. Dentro do escopo desta auditoria não foi possível 
identificar se esses buracos também foram contabilizados como serviços realizados pela SPTrans, 
gerando assim duplicidade de pagamento. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento nº 020978217 do processo SEI 
6067.2019/0010430-1, validado na data de 13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se 
manifestou da seguinte forma: 
 
“Os serviços realizados em corredores de ônibus, ocorrem só em situações emergenciais, onde 
podem colocar em risco a vida das pessoas e de forma muito esporádica. ” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
  
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
Na manifestação da unidade, consta que os serviços em corredores de ônibus são realizados 
esporadicamente e apenas em situações emergenciais, que podem colocar em risco a vida de 
pessoas. 
 
A equipe entende que a segurança e a vida da população são bens a serem protegidos pela 
Municipalidade. Porém, foram constatados cento e setenta e um serviços realizados em faixas de 
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ônibus em quatro meses, de acordo com a análise das medições nº 22, 34, 41 e 45, e isso equivale a 
mais de 1 buraco por dia de serviço, invalidando assim o caráter esporádico da alegação. 
 
Cabe destacar que o ato administrativo possui cinco requisitos que devem ser atendidos para que 
seja perfeito, sendo eles: competência, finalidade, forma, motivação e objeto. Entende-se por 
competência o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas 
funções. 
 
Ao invadir a competência da SPTrans, a Subprefeitura do Butantã gera um vício de competência, 
pois o agente público só pode fazer o que está na lei, pelo princípio da legalidade, e, principalmente 
quando envolve utilização de recursos públicos, não se pode utiliza-los sem competência ou sem 
revisão legal neste ato. 
 
Outro possível problema gerado pela invasão de competência é a duplicidade de pagamento. Como 
os serviços de “tapa-buraco” são de responsabilidade tanto da SPTrans, nas faixas exclusivas e nos 
corredores de ônibus, quanto da Subprefeitura, nas demais localidades, e uma não possui acesso às 
prestações de contas da outra, não é possível saber se o serviço está sendo pago por ambas as 
unidades. 
 
RECOMENDAÇÃO 07: 
Todos os buracos em faixas ou corredores de ônibus que forem tapados pela Subprefeitura que se 
enquadrem nos casos alegados pela Unidade de “situações emergenciais, onde podem colocar em 
risco a vida das pessoas e de forma muito esporádica”, devem ser registrados, em separado, 
indicando a data inicial da solicitação e a data do fechamento, indicando o intervalo de dias entre as 
duas ocorrências e ser encaminhado à SPTrans um relatório para controle, de modo a evitar uma 
possível duplicidade de pagamento. 
 

CONSTATAÇÃO 004: Inconsistências na declaração do número de equipes para execução 
dos serviços no mês com prejuízo às obrigações da contratada em relação à mão de obra. 
 
Acerca da mão-de-obra, a Ata de Registro de Preço n° 35/SMSP/COGEL/2014 define uma 
produtividade, por frente de trabalho, de 245 toneladas aplicadas por mês, além de definir a equipe 
mínima para cada frente de trabalho, deixando a critério da detentora a utilização de equipamentos 
e mão-de-obra adicionais visando à otimização dos serviços, conforme Figura 12. 
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Figura 12: Tabela de equipe mínima por frente de trabalho, conforme Ata de Registro de Preço nº 

35/SMSP/COGEL/2014. 
 
A referida ata determina também uma série de obrigações para contratada, sendo importante 
ressaltar as seguintes: 
 

9.2.5 Executar os serviços objeto dessa Ata de Registro de Preços diretamente ou na 
forma e condições previstas no edital de Pregão que precedeu este ajuste e seus anexos, vedada 
a transferência ou subcontratação, total ou parcial do objeto; 
 
9.2.14  A detentora deverá arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do objeto contratado; 
 
9.2.19  Sob pena de rescisão automática, a contratada não poderá transferir, subcontratar 
no todo ou em parte, as obrigações assumidas. 
 
9.2.20  A contratada deverá realizar o serviço com a frente de trabalho de execução 
completa em conformidade com a composição de custo apresentada. 

 
No site da Prefeitura de São Paulo, dentro da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, existem 
as Tabelas de Custos. Nessas tabelas são detalhados todos os elementos (materiais, equipamentos e 
mão de obra) necessários para realização de uma unidade dos serviços. Para isso, elas fornecem os 
índices de produtividade/consumo dos insumos. No caso do serviço de “tapa-buraco”, seria 

necessária a composição entre o serviço de demolição da capa asfáltica e a execução do pavimento. 
Porém, os equipamentos apresentados na tabela são diferentes dos declaradas nas Fichas Diárias de 
Presença. 
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Para uma melhor representação da realidade, optou-se por utilizar o Sistema de Custos Referenciais 
de Obras (SICRO) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), que também 
detalha os serviços. Nesse sistema, na parte de manutenção, está detalhado o serviço de “tapa-
buraco” com serra corta piso, o mesmo do escopo desta auditoria (Figura 13). 
 
De acordo com o SICRO, para o serviço de “tapa-buraco” com serra corta piso, são consumidas 6 

horas de servente para cada 0,56 m³ de asfalto. Como a equipe conta com 1 encarregado e 5 
ajudantes de serviços, ou seja, 6 serventes, podemos inferir que a equipe leva 1,0 hora para executar 
os mesmos 0,56 m³. Para verificar o tempo necessário para consumir o volume de um caminhão, 
basta realizar os cálculos apresentados abaixo: 
 

𝑥 =
1,0 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

0,56
 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 
Considerando que, em média, os caminhões saem da SPUA com 9,70 toneladas, que equivalem a 
4,0 m³ de asfalto, conclui-se que se leva em média 7,14 horas para realizar os serviços de “tapa-
buraco” referente a um caminhão. Lembrando que estes índices de produtividade são apenas 
referenciais, podendo variar de acordo com a eficiência da equipe. 
 

 
Figura 13: Composição de custos para o serviço de Tapa-Buraco com serra corta piso do SICRO 

 
Nos processos SEI n°s 6031.2017/0000203-7– 22ª Medição, 6031.2018/0001926-8 – 41ª Medição 
e 6031.2019/0000605-2 – 45ª Medição, a empresa contratada apresenta a Ficha Diária de Presença 
de duas equipes, sendo normalmente uma para o horário das 07h00 às 15h20 e outra para o das 
15h00 às 23h20. Essas frentes de trabalho contam com, além da equipe mínima exigida no edital, 1 
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operador de rolo e 3 motoristas. Já no processo SEI n° 6031.2018/0000395-7 – 34ª Medição, a 
empresa declara três equipes, duas no horário das 07h00 às 15h20 e uma no horário das 15h00 às 
23h20. 
 

Tabela 04: Quantidade de equipes declaradas nas Fichas Diárias de Presença, de cada medição 

Processo SEI Medição Horário 07h00 as 15h20 Horário 15h00 as 23h20 
6031.2017/0000203-7 22 1 equipe 1 equipe 
6031.2018/0000395-7 34 2 equipes 1 equipe 
6031.2018/0001926-8 41 1 equipe 1 equipe 
6031.2019/0000605-2 45 2 equipes 0 

Fonte: Processos de Medição nºs 22, 34, 41 e 45. 
 
A partir das informações apresentadas, considerando que se gasta 7:09h para executar os serviços 
de “tapa-buraco” para um caminhão e que cada equipe trabalha em turnos de 8:20h, mas que o 

trabalho não é contínuo, sendo necessária pausa de ao menos uma hora para refeição, restando 7:20h, 
conclui-se que cada equipe consegue executar os serviços de “tapa-buraco” para um caminhão. 

Porém, as Fichas de Produção Diárias e o Relatório Fotográfico indicam, em alguns casos, dois 
caminhões por turno. Como exemplo, no dia 01/03/2017, contido na Medição 22, a Ficha de 
Produção Diária demonstra o seguinte: 
 

Tabela 05: Localização das equipes informada nas Fichas diárias de Produção 

Caminhão Horário Endereço (Vide Figura 14) 
EQA-5525 07h00 as 15h20 Av. Prof. José Maria Alkmim, R. Aldo Samarão Guimarães Filho e 

R. Jorge Ward 
DTA-3908 07h00 as 15h20 R. Adherbal Stresser e R. Eudoro Lincoln Berlinck 
EQA-5525 15h00 as 23h20 R. Dr. Luis Ulhoa Cintra, R. Osiris Magalhães de Almeida e R. 

Francisco Marson 
DTA-3908 15h00 as 23h20 R. Adherbal Stresser e R. Eudoro Lincoln Berlinck 

Fonte: Processo de Medição nº 22. 
 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2825128&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009481&infra_hash=34e674ab62edfdf403b75152024d3d081a7a4eb2bb1c33dfd4e69344406c4871
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=13856087&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009481&infra_hash=15790198b0d935b6b01b56227c27a1979eeb5b9b0287eefb8b319a414c88032e
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Figura 14: Localização dos caminhões no dia 01/03/2017 (Fonte: Googlemaps) 

 
Em visita técnica realizada em 26 de abril de 2019 na Subprefeitura do Butantã, os funcionários 
afirmaram que, em média, a empresa trabalha com quatro equipes, sendo duas no período de 
manhã/tarde e duas no período da tarde/noite, o que condiz com a localização apresentada na Figura 
14, e contraria a informação das Fichas Diárias de Presença, demonstradas na Tabela 4.  
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
Por meio do documento nº 020978217 do processo SEI 6067.2019/0010430-1, validado na data de 
13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se manifestou da seguinte forma: 
 
Apontam os Auditores suposta incompatibilidade do número de equipes: a) declaradas nas fichas 
de presença; b) apresentadas nas fichas de produção diária; c) declarada pelos funcionários da 
Subprefeitura Butantã. 
 
Citam, a título de exemplo, o dia 01/03/2017. 
 
Com a devida vênia, o apontamento é improcedente. E, para comprovar esse fato, utilizaremos a 
mesma data usada como exemplo pelos Ilustres Auditores: o dia 01/03/2017. 
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No referido dia, estão juntadas aos autos fichas de presença de 2 equipes: 
 

 
 

 
 
Nesse mesmo dia, estão juntadas aos autos fichas de produção diária também de 2 equipes: 
 

 
 

 
 
Assim, tanto as fichas de presença quanto as fichas de produção demonstram 2 equipes. 
Comprovada, portanto, a improcedência do apontamento. 
 
Deixamos de nos manifestar acerca de supostas informações prestadas por funcionários desta 
Subprefeitura visto não haver qualquer indicação dos nomes dessas pessoas.  
 
Além disso, mais uma vez com a devida vênia, os Auditores devem se ater exclusivamente aos 
documentos juntados aos autos, e não a informações prestadas, de forma informal, por quem quer 
que seja. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
De início, cabe reiterar o apontamento: 
 
Conforme inicialmente apontado pela equipe de auditoria, um caminhão possui capacidade média 
de 4,0 m3 de asfalto, equivalente a aproximadamente 7,14h de serviço de “tapa buraco”. 

Considerando que se gasta 7:09h para executar os serviços de “tapa-buraco” para um caminhão e 

que cada equipe trabalha em turnos de 8:20h, mas que o trabalho não é contínuo, sendo necessária 
pausa de ao menos uma hora para refeição, restando 7:20h, conclui-se que cada equipe consegue 
executar os serviços de “tapa-buraco” para um caminhão. Ademais, cabe lembrar que há um índice 

de produtividade contratual mínimo estipulado para cada equipe que realizará os serviços. Desta 
forma, havia-se apurado que, para cada turno, a carga de um caminhão só poderia atender a uma 
equipe. 
 
Para mais, de acordo com a Tabela 05, anteriormente apresentada, constam nas fichas diárias de 
produção (vide Anexo III) que, especificamente para o dia 01/03/2017, dois caminhões, por turno, 
saíram da usina para realizar os trabalhos. Todavia, conforme Tabela 04, linha referente à medição 
22, apenas uma equipe atuou em cada um dos turnos, o que é inconsistente com a quantidade de 
caminhões utilizada, dada a capacidade do caminhão e das equipes. Neste caso, necessitar-se-iam 
de duas equipes por turno. 
 
Na manifestação da unidade é exposto que o apontamento é improcedente, com base na 
apresentação de somente partes dos documentos presentes nas Fichas Diárias de Produção, que 
evidenciam apenas dois dos quatro carregamentos dos caminhões, diferentemente do constante no 
processo SEI desta medição e do apontado por esta equipe de auditoria. 
 
Importante salientar ainda que nas Fichas Diárias de Presença retratadas pela SUB-BT em sua 
manifestação constam duas equipes alocadas (EQ1 e EQ2); ou seja, a mesma informação 
apresentada na Tabela 04, corroborando com o apontado inicialmente por esta equipe. 
 
O arquivo pdf destes documentos, documento SEI nº 2861143 do processo 6031.2017/0000203-7, 
possui vinte páginas referentes à produção do dia 01/03/2017(vide Anexo III deste Relatório). Além 
disso, podemos citar o “Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017”, documento SEI nº 
2877728, que possui dezenove páginas referentes à produção do dia em questão (vide Anexo IV 
deste trabalho). 
 
Analisando os referidos documentos, conclui-se, diferentemente do alegado pela unidade, que 
existem duas equipes para quatro frentes de trabalho para o dia 01/03/2017, sendo duas no período 
da manhã/tarde e duas no período da tarde/noite. Todavia, a Figura 14, anteriormente apresentada, 
demonstra que, devido à distância entre as localizações das equipes, não é possível alegar que a 
mesma equipe tenha atendido aos dois caminhões ao mesmo tempo. 
 
Diante da constatação e da manifestação imprecisa da unidade, esta equipe reafirma o apontado 
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inicialmente, sugerindo que ou a empresa contratada está subcontratando o serviço, situação que 
leva a rescisão do contrato, ou os serviços estão sendo prestados por pessoas que não constam das 
folhas de pagamentos juntadas aos processos de medição. Neste caso, não é possível verificar se a 
empresa está recolhendo os devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários das outras 
equipes que trabalharam, o que pode acarretar em responsabilização solidária da Administração.  
 
Vale ressaltar, ainda, que a cláusula 17.4 do edital prevê que, constatado o descumprimento da 
legislação trabalhista no curso da execução do contrato ou havendo a informação nesse sentido 
prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, será aplicada 
à Contratada as sanções contratuais previstas no art. 78, XII e no art. 88, III da Lei Federal 8.666/93 
(declaração de inidoneidade), consoante o que determina o Decreto nº 50.983 de 11/11/2019, 
transcrito a seguir: 
 

Art. 1º. A autoridade municipal que, no curso da execução dos contratos de obras ou de 
prestação de serviços firmados entre os órgãos da Administração Direta e Indireta e 
terceiros, tomar ciência de que as empresas contratadas não estão cumprindo suas 
obrigações trabalhistas deverá comunicar o fato à Delegacia Regional do Trabalho e ao 
Ministério Público do Trabalho para a adoção das providências julgadas cabíveis. 
Art. 2º. Constatado o descumprimento da legislação trabalhista nos termos do artigo 1º deste 
decreto ou, ainda, havendo informação nesse sentido, prestada pela Delegacia Regional do 
Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, aplicar-se-ão às empresas infratoras as 
sanções contratuais previstas no artigo 78, inciso XII, e no artigo 88, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, obedecidos os princípios 
do contraditório e da ampla defesa. 
Art. 3º. Aplica-se o disposto neste decreto a todos os órgãos da Administração Direta e 
Indireta. 
Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 
48.197, de 14 de março de 2007. (grifos nossos) 

 
Os artigos da Lei Federal nº 8.666/93 referenciados no decreto também se encontram transcritos a 
seguir: 
 

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
[...] 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
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[...] 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
Por fim, em que pese manifestação da unidade, reafirma-se o apontado inicialmente, restando 
inconsistentes os números de equipes quando comparados com a quantidade de caminhões 
utilizados, sugerindo subcontratação do serviço ou não recolhimento dos devidos encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários de outras equipes que trabalharam, mas não constam nas prestações 
de contas. 
 
RECOMENDAÇÃO 08: 
Apurar, em todos os processos de medição, quantas equipes estão trabalhando de fato e confrontar 
com as equipes declaradas nas Fichas Diárias de Presença. 
 
RECOMENDAÇÃO 09: 
Apurar se o caso em tela se enquadra na situação de subcontratação ou sonegação de direitos 
trabalhistas, e, caso necessário, adotar as medidas cabíveis. 
 

CONSTATAÇÃO 005: Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica para assinatura 
de termo de aditamento  
 
Em análise do processo SEI nº 6031.2016/0000195-0, verificou-se a falta de apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao período de 31/12/2018 a 30/12/2019, 
para celebração do Termo de Aditamento nº 62/SUB-BT/SF/2018. 
 
O item 6.2.5 do contrato nº 03/SP-BT/SF/2015, transcrito a seguir, exige que a contratada apresente, 
sempre que vencidos os prazos de validade, documentos que comprovem as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação. Desta forma, entende-se que o Termo de 
Aditamento citado não deveria ter sido assinado sem a apresentação da ART faltante. 
 

6.2.5  Apresentar, durante todo o prazo de vigência do contrato, à medida que forem 
vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que 
comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem 
como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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Vale ressaltar que o contrato prevê a aplicação de multas nos seguintes casos: 
 
“10.3  Incide a mesma multa prevista no subitem anterior a Detentora que estiver impedida 
de assinar o Termo de Contrato ou retirar a nota de empenho pela não apresentação dos 
documentos devidamente atualizados mencionados neste contrato” 
 
 “10.15 Multa pela não manutenção das condições de habilitação durante a vigência do 
contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do contrato, assim considerada a 
quantidade estimada/mês para Subprefeituras e para SPUA-NEC.” 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
Por meio dos documentos SEI nº 020978217 e 020978503 do processo SEI 6067.2019/0010430-1, 
validados na data de 13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se manifestou da seguinte 
forma: 
 
Apontaram os Ilustres Auditores a suposta falta de apresentação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART referente ao período de 31/12/2018 a 31/12/2019, para a celebração do Termo de 
Aditamento nº 62/SUB-BT/SF/2018. 
 
O apontamento está equivocado. A referida ART foi recolhida pela Contratada e está devidamente 
juntada ao processo de contratação. 
 
A título de registro, encaminhamos anexo cópia do referido documento. 
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Figura 15: Anotação de Responsabilidade Técnica  - 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
  
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
Na manifestação da unidade, foi alegado equívoco por parte da equipe de auditoria, quanto à 
ausência da ART no processo. Foi mencionado também que a mesma encontra-se devidamente 
recolhida. 
 
Primeiramente é importante mencionar que não foi questionada a falta do recolhimento da referida 
ART, pois a equipe verificou no site do CREA-SP que a mesma existia e era válida.  
 
Ademais, a constatação em questão aponta vício no aditamento do contrato devido à ausência da 
ART nos autos do processo. Apesar de a unidade manifestar que a mesma se encontra devidamente 
juntada ao processo, a equipe continua a desconhecer sua localização. Encaminhar a cópia da ART 
em anexo não sana o vício do processo, uma vez que tal documento continua ausente. Trata-se de 
um vício formal do processo que necessita regularização. 
 
Além disso, ainda que a Contratada não tivesse apresentado o referido documento, é de 
responsabilidade da Unidade exigir os documentos necessários à devida instrução do processo de 
execução contratual, sob pena de responsabilização funcional. 
 
Portanto, diante do exposto, não há equívoco por parte da equipe de auditoria, corroborando-se com 
o apontamento inicial. Logo, o processo apresenta-se irregular e o vício deve ser sanado. 
 
RECOMENDAÇÃO 10: 
Juntar ao processo a Anotação de Responsabilidade Técnica, referente ao período de 31/12/2018 a 
31/12/2019, a fim de sanar o vício no processo. 
 
RECOMENDAÇÃO 11: 
Caso a falha de apresentação dos documentos seja da contratada, recomenda-se a aplicação das 
devidas multas, nos termos das cláusulas contratuais 10.15 e 10.3, dada a obrigação da contratada 
de apresentar a renovação dos documentos válidos para a substituição dos antigos, à medida que 
forem vencendo os prazos de validade dos mesmos. No entanto, verificando-se que o erro foi da 
Administração, aplicar as medidas cabíveis a fim de evitar sua reincidência.  
 
CONSTATAÇÃO 006: Ausência de assinatura nas Fichas de produção diária conforme 
previsto em contrato, sem a aplicação de multa.  
 
Ainda versando sobre o Contrato nº 03/SP-BT/SF/2015, em seu item 7.15, transcrito a seguir, está 
previsto que o responsável legal da empresa ou o responsável técnico deve assinar a Ficha Diária de 
Produção, bem como a relação contendo a identificação dos funcionários (nome e número CTPS). 
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Entende-se como responsável legal aquele designado em estatuto social ou procurador e como 
responsável técnico o engenheiro C. R. D., que assina as Anotações de Responsabilidade Técnica. 
 

7.10  Ficha de produção diária, conforme anexo XXIII do Edital que precedeu esta Ata, 
e de relação contendo a identificação dos funcionários (nome e número da CTPS) que prestam 
serviços, devidamente assinada pelo responsável legal da empresa ou pelo seu responsável 
técnico. (Grifo nosso) 
 

Analisando as medições selecionadas é possível verificar que tanto as Fichas de Produção Diária 
quanto as Fichas Diárias de Presença não foram assinadas pelas pessoas que o edital solicitava, 
como comprovam as Figuras 16, 17 e 18. 
 

 
Figura 16: Exemplo de documento que deveria ser assinado pelo responsável técnico ou pelos representantes 

legais da empresa 
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Figura 17: Exemplo de documento que deveria ser assinado pelo responsável técnico ou pelos representantes 

legais da empresa 
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Figura 18: Exemplo de documento que deveria ser assinado pelo responsável técnico ou pelos representantes 
legais da empresa. 

 
O contrato também prevê, em seu item 10.12, a aplicação de multa no caso de descumprimento de 
cláusula contratual diferente das especificadas. 
 

“10.12. Por infração a cláusula contratual diferente das especificadas, multa de 6 (seis) 
toneladas por ocorrência. ” 
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Não foi observada pela equipe de auditoria a devida aplicação de penalidade pela ausência das 
assinaturas. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
Por meio do documento SEI nº 020978217 do processo SEI 6067.2019/0010430-1, validado na data 
de 13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se manifestou da seguinte forma: 
 
“Não observamos ausência de assinaturas nos relatórios, porém faremos uma nova conferencia. ” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
Providências imediatas de conferencia. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
Imediato. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
Na manifestação da unidade consta que não foi observada ausência de assinaturas nos relatórios. 
Perante tal resposta entende-se que houve certo equívoco de interpretação da unidade com relação 
à constatação. De fato, os relatórios analisados possuem assinaturas, porém, consoante com o 
apontamento, não das pessoas que o contrato exige. 
 
Conforme já apontado anteriormente, o contrato exige a assinatura dos responsáveis legais ou do 
responsável técnico da empresa contratada. 
 
O edital, ao solicitar a assinatura do responsável técnico nos documentos, tem como objetivo 
comprovar a participação do engenheiro na prestação do serviço, evitando que o mesmo seja 
enquadrado no artigo 6º da Lei Federal nº 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo: 
 

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: 
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados 
aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais; 
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu 
registro; 
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras 
de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. (Grifos nossos) 

 
Cabe ressaltar que, nos casos em que ocorre o exercício ilegal da profissão, descrito na alínea c do 
artigo 6ºcitado acima, pode ser caracterizada fraude no processo licitatório. 
 
No caso em questão, não foi verificada atuação efetiva, por parte do Sr. C. R. D., com exceção da 
ART. Portanto, diante da manifestação da unidade, que não se refere à constatação propriamente 
dita, e da relevante consequência que a ausência de participação do responsável técnico pode 
acarretar, a equipe mantém o apontamento inicial e sugere apuração do ocorrido. 
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RECOMENDAÇÃO 12: 
Verificar, em todos os processos de medição do contrato, se as assinaturas aportadas nos 
documentos correspondem às dos responsáveis legalmente exigidos, aplicando as correspondentes 
multas em caso de inconsistências, dado o descumprimento contratual. 
 
RECOMENDAÇÃO 13: 
Apurar a efetiva participação, por parte do engenheiro C. R. D., responsável técnico da empresa 
contratada, na prestação dos serviços. 
 
CONSTATAÇÃO 007: Inadequação dos critérios de Medição e Pagamentos  
 
Verificou-se que a ata de registro de preços nº35/SMSP/COGEL/2014, a qual originou o Termo de 
Contrato n°03/SP-BT/SF/2015, prevê, em seu item 7.2, que o valor de cada medição será apurado 
com base na quantidade de toneladas de produto aplicadas no período. 
 
Apesar da previsão expressa no contrato, essa forma de mensuração incorre em dificuldades na 
fiscalização das prestações de contas para medição e pagamento dos serviços executados, uma vez 
que não há dados suficientes e adequados que corroborem com as medições apresentadas pela 
contratada, como por exemplo, as dimensões e profundidade do buraco ou uma balança que possa 
precisar a quantidade utilizada em cada serviço. 
 
Sendo assim, as medições são realizadas utilizando como parâmetro o peso total de produto 
carregado por caminhão, não sendo possível realizar, pelo fiscal do contrato, uma confrontação que 
comprove a utilização total do produto nas declarações de serviços prestados pela Contratada. 
 
Ademais, segundo Norma técnica da SIURB, Instrução de Execução 03/2009 – Camadas de 
Concreto Asfáltico Usinado a Quente –, a forma recomendada para medição do volume de produto 
aplicado deve ser expressa em m3, o que se demonstra mais apropriado, já que dessa maneira a 
Contratada deve declarar os serviços realizados com base nas dimensões do buraco, valores esses 
que podem ser confrontados pelos relatórios fotográficos.  

 
8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS  
8.1. MEDIÇÃO  
A medição do serviço de execução de camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente, 
executado e recebido na forma descrita, será medido e pago por volume de mistura aplicada e 
compactada, expressa em metro cúbico (m³), para cada uma das camadas, ou seja, camada de 
rolamento, camada de ligação ou de nivelamento.  
8.2. PAGAMENTO  

● O pagamento será feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com 
base no preço unitário contratual, o qual representará a compensação integral para todas as 
operações, materiais, perdas, mão-de-obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à 
completa execução dos serviços.   

 
Além disso, as tabelas de composição de preço para o serviço de pavimentação, tanto da SIURB 
quanto do SICRO, Figuras 19 e 20, têm como unidade básica a metragem cúbica (m³): 
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Figura 19: Composição de Custo para o serviço de revestimento asfáltico – SIURB 
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Figura 20: Composição de custo para o serviços de Tapa buraco com serra corta piso– SICRO 

 
Apesar de ser possível calcular a quantidade em toneladas, utilizando como recurso a massa 
específica do concreto asfáltico e as dimensões da abertura no asfalto, tal valor será apenas uma 
estimativa, pois a massa específica é uma média de ensaios de laboratórios, que levam em conta a 
composição do concreto asfáltico. 
 
Diante da falta de informações necessárias para definir o peso aplicado em cada serviço de “tapa-
buraco” e das inconsistências apresentadas, a equipe de auditoria solicitou a manifestação da 

Unidade. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
Por meio do documento nº 020978217 do processo SEI 6067.2019/0010430-1, validado na data de 
13 de setembro de 2019, a Subprefeitura Butantã se manifestou da seguinte forma: 
 
“Os pagamentos das medições são feitos de acordo com os tickets da balança. ” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
  
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
Não houve manifestação da unidade sobre o assunto. 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
A unidade se manifestou informando que os pagamentos são realizados com base nos tickets da 
balança. No entanto, o objeto do edital prevê que o serviço de Tapa-Buraco seja remunerado por 
tonelada de massa asfáltica aplicada, e não, conforme verificado e informado, pela quantidade, 
em toneladas, aferida na saída da usina. 
 
Sendo assim, para evitar possíveis inconsistências entre a quantidade de concreto asfáltico carregada 
nos caminhões e aquela aplicada nos buracos, a Subprefeitura deverá realizar o pagamento com 
base exclusivamente na metodologia prevista em contrato, qual seja, toneladas aplicadas. 
 
Para tanto, é importante mencionar que, a fim de verificar a quantidade real de asfalto aplicado, 
independente da unidade adotada, é indispensável aferir as dimensões do buraco. Com a 
determinação das medidas, o cálculo do volume, em m³, advém da simples multiplicação dos 
fatores. Dessa maneira, a recomendação da Norma técnica da SIURB – Instrução de Execução 
03/2009, de utilizar a metragem cúbica como critério de medição do serviço, é atendida 
instantaneamente, sem a necessidade de cálculos auxiliares, como no caso da medição por tonelada. 
 
Recomendação 14: 
Realizar os pagamentos e medições com base na metodologia prevista em contrato, ou seja, por 
tonelada de massa asfáltica efetivamente aplicada, através da aferição das dimensões dos buracos. 
 
Recomendação 15: 
Realizar estudos de viabilidade, juntamente com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, no 
intuito de alterar, para contratos vindouros, o critério de medição de toneladas aplicadas para 
metragem cúbica aplicada, ou seja, por volume ao invés de massa, atendendo, assim, à referida 
Instrução de Execução 03/2009. 
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ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 
 
● Planejamento dos trabalhos; 
● Solicitação de processos e documentos;  
● Circularização de informações; 
● Conferência de cálculos e confronto de valores. 
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ANEXO III – FICHAS DIÁRIAS DE PRODUÇÃO – DIA 01/03/2017 
 
 

 
Página 01 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 02 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 03 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 04 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 05 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 06 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 07 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 08 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 09 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 10 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 11 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 12 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 13 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 14 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 15 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 16 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 17 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 18 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 19 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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Página 20 da Ficha Diária de Produção 03/2017 (documento SEI 2861143) 
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ANEXO IV – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 
03/2017 – DIA 01/03/2017 DO PROCESSO 6031.2017/0000203-7 

 
 

 
 

 
Páginas 01 e 02 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Páginas 03 e 04 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Páginas 05 e 06 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Páginas 07 e 08 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Páginas 09 e 10 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Páginas 11 e 12 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Libero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates– CEP01009-907 
 

67 
 

 
 

 
Páginas 13 e 14 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Libero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates– CEP01009-907 
 

68 
 

 
 

 
Páginas 15 e 16 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Páginas 17 e 18 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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Página 19 do Relatório Fotográfico de Serviços Executados 03/2017 (documento SEI 2877728) 
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ANEXO V – Fichas Diária de Presença EQ1 e EQ2 – Dia 01/03/2017 
 
 

 
Página 54 da Ficha Diária de Presença EQ1 – dia 01/03/2017 (documento SEI 2860991) 
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Página 53 da Ficha Diária de Presença EQ1 – dia 01/03/2017 (documento SEI 2860991) 
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Página 54 da Ficha Diária de Presença EQ2 – dia 01/03/2017 (documento SEI 2861038) 
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Página 53 da Ficha Diária de Presença EQ2 – dia 01/03/2017 (documento SEI 2861038) 
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ANEXO VI – ANEXO DE RECOMENDAÇÕES 

 
  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 001 

 
 
 
 

Texto* 

Recomenda-se que a Subprefeitura fortaleça seus procedimentos de 
controle interno de forma a imprimir um acompanhamento mais 
eficaz aos contratos que vier a firmar, garantindo, em especial, a 
identificação tempestiva de inconsistências na prestação de contas e 
as providências necessárias visando à proteção do Erário Municipal. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 001, da análise realizada nos processos de 
medições dos serviços executados, os quais autorizam o pagamento 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, identificou-se uma série de 
inconsistências que afetam significativamente a credibilidade do 
ateste dos serviços, bem como a garantia da qualidade do serviço 
executado. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 002 

 
 
 
 

Texto* 

Acompanhamento/fiscalização in loco, mesmo que amostralmente, 
da execução dos serviços, exigindo da Contratada o devido registro 
dos serviços executados e, no caso de descumprimento, não realizar 
pagamentos sem a devida comprovação, além da aplicação das 
penalidades devidas, em cumprimento às cláusulas contratuais. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 001, da análise realizada nos processos de 
medições dos serviços executados, os quais autorizam o pagamento 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, identificou-se uma série de 
inconsistências que afetam significativamente a credibilidade do 
ateste dos serviços, bem como a garantia da qualidade do serviço 
executado. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 003 

 
 
 
 

Texto* 

Conferência das ordens de serviços comparativamente com os 
relatórios fotográficos, verificando-se se o serviço foi autorizado, a 
existência de registro digital que comprove a execução e a 
fidedignidade das informações do registro, tais quais: localização, 
horário e sequenciamento das etapas de execução.  

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 001, da análise realizada nos processos de 
medições dos serviços executados, os quais autorizam o pagamento 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, identificou-se uma série de 
inconsistências que afetam significativamente a credibilidade do 
ateste dos serviços, bem como a garantia da qualidade do serviço 
executado. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 004 

 
 
 
 

Texto* 

Análise criteriosa dos relatórios fotográficos, exigindo-os quando da 
prestação de contas, para identificar/prevenir possíveis 
inconsistências de duplicidade ou ausência de registro, assim como 
aquelas já apontadas pela equipe de auditoria: 
• Serviços de tapa buracos executados em ruas de paralelepípedo; 
• Mesmo buraco registrado de ângulos diferentes e apresentado como 

serviços diferentes;  
• Fotos da mesma localização apresentados com endereços 

diferentes; 
• Fotos das diferentes etapas não correspondem ao mesmo buraco; 
• Rua fora da área abrangida pela subprefeitura do Butantã; 
• Fotos repetidas em etapas diferentes do serviço. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 001, da análise realizada nos processos de 
medições dos serviços executados, os quais autorizam o pagamento 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, identificou-se uma série de 
inconsistências que afetam significativamente a credibilidade do 
ateste dos serviços, bem como a garantia da qualidade do serviço 
executado. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 005 

 
 
 
 

Texto* 

Recomenda-se que a Unidade proceda à apuração e restituição dos 
valores pagos sem a devida comprovação da execução, estimados em 
aproximadamente R$ 390.000,00 para as medições nº 22, 34, 41 e 
45. Além disso, que a Unidade realize análise de todas as demais 
medições, confrontando as Ordens de Serviços com os registros 
fotográficos, a fim de apurar os valores pagos sem a devida 
comprovação da execução e proceda à restituição destes valores. 

Categoria* Reposição de bens e valores 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 002, verificaram-se indícios significativos de 
valores pagos indevidamente, diante de relevantes e generalizadas 
inconsistências nos registros dos processos de medições e 
pagamentos, decorrentes da ausência de comprovação fotográfica da 
execução de parcela dos serviços pagos. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 006 

 
 
 
 

Texto* 

Recomenda-se que o pagamento dos serviços somente deve ser 
realizado quando devidamente instruído com a documentação 
necessária para comprovação das medições, conforme exigências 
previstas no contrato. Caso não haja comprovação, efetuar a glosa 
dos respectivos pagamentos 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 002, verificaram-se indícios significativos de 
valores pagos indevidamente, diante de relevantes e generalizadas 
inconsistências nos registros dos processos de medições e 
pagamentos, decorrentes da ausência de comprovação fotográfica da 
execução de parcela dos serviços pagos. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, no 
entanto, não houve manifestação, especificamente, a respeito da 
recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 007 

 
 
 
 

Texto* 

Todos os buracos em faixas ou corredores de ônibus que forem 
tapados pela Subprefeitura que se enquadrem nos casos alegados pela 
Unidade de “situações emergenciais, onde podem colocar em risco a 

vida das pessoas e de forma muito esporádica”, devem ser 

registrados, em separado, indicando a data inicial da solicitação e a 
data do fechamento, indicando o intervalo de dias entre as duas 
ocorrências e ser encaminhado à SPTrans um relatório para controle, 
de modo a evitar uma possível duplicidade de pagamento. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Confome Constatação 003, os serviços realizados em faixa exclusiva 
ou corredor de ônibus deve ser informado separadamente, pois é de 
competência da SPTrans. Em análise amostral dos Relatórios 
Fotográficos verificou-se cento e setenta e um serviços realizados em 
faixa exclusiva ou corredor de ônibus 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

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

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, no 
entanto, não houve manifestação, especificamente, a respeito da 
recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 008 

 
 
 
 

Texto* 

Apurar, em todos os processos de medição, quantas equipes estão 
trabalhando de fato e confrontar com as equipes declaradas nas 
Fichas Diárias de Presença. 

Categoria* Ajuste de Objetos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 004, a empresa Trajeto Construções e 
Serviços Ltda. apresenta, em alguns processos de medições, 
documentação que comprova uma quantidade de frentes de trabalho 
incompatível com a que o serviço demanda. Com base na constatação 
e na Manifestação da Unidade, infere-se que a empresa pode estar 
subcontratando o serviço, o que ocasionaria a rescisão do contrato 
por cláusula contratual, ou estar sonegando direitos trabalhistas e 
previdenciários, que levaria às consequências previstas no Decreto 
Municipal nº 50.983 de 11/11/2009. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, no 
entanto, não houve manifestação, especificamente, a respeito da 
recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 009 

 
 
 
 

Texto* 

 Apurar se o caso em tela se enquadra na situação de subcontratação 
ou sonegação de direitos trabalhistas, e, caso necessário, adotar as 
medidas cabíveis. 

Categoria* Ajuste de Objetos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 004, a empresa Trajeto Construções e 
Serviços Ltda. apresenta, em alguns processos de medições, 
documentação que comprova uma quantidade de frentes de trabalho 
incompatível com a que o serviço demanda. Com base na constatação 
e na Manifestação da Unidade, infere-se que a empresa pode estar 
subcontratando o serviço, o que ocasionaria a rescisão do contrato 
por cláusula contratual, ou estar sonegando direitos trabalhistas e 
previdenciários, que levaria às consequências previstas no Decreto 
Municipal nº 50.983 de 11/11/2009. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, no 
entanto, não houve manifestação, especificamente, a respeito da 
recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 010 

 
 
 
 

Texto* 

Juntar ao processo a Anotação de Responsabilidade Técnica, 
referente ao período de 31/12/2018 a 31/12/2019, a fim de sanar o 
vício no processo. 

Categoria* Ajuste de Objetos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 005, da análise do processo SEI nº 
6031.2016/0000195-0, verificou-se a falta de apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao período 
de 31/12/2018 a 30/12/2019, para celebração do Termo de 
Aditamento nº 62/SUB-BT/SF/2018. 
O item 6.2.5 do contrato nº 03/SP-BT/SF/2015, transcrito a seguir, 
exige que a contratada apresente, sempre que vencidos os prazos de 
validade, documentos que comprovem as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.2.5 Apresentar, durante todo o prazo de vigência do contrato, à 
medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições 
de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como 
os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 011 

 
 
 
 

Texto* 

Caso a falha de apresentação dos documentos seja da contratada, 
recomenda-se a aplicação das devidas multas, nos termos das 
cláusulas contratuais 10.15 e 10.3, dada a obrigação da contratada de 
apresentar a renovação dos documentos válidos para a substituição 
dos antigos, à medida que forem vencendo os prazos de validade dos 
mesmos. No entanto, verificando-se que o erro foi da Administração, 
aplicar as medidas cabíveis a fim de evitar sua reincidência.  

Categoria* Ajuste de Objetos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 005, da análise do processo SEI nº 
6031.2016/0000195-0, verificou-se a falta de apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao período 
de 31/12/2018 a 30/12/2019, para celebração do Termo de 
Aditamento nº 62/SUB-BT/SF/2018. 
O item 6.2.5 do contrato nº 03/SP-BT/SF/2015, transcrito a seguir, 
exige que a contratada apresente, sempre que vencidos os prazos de 
validade, documentos que comprovem as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6.2.5 Apresentar, durante todo o prazo de vigência do contrato, à 
medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições 
de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como 
os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 012 

 
 
 
 

Texto* 

Verificar, em todos os processos de medição do contrato, se as 
assinaturas aportadas nos documentos correspondem às dos 
responsáveis legalmente exigidos, aplicando as correspondentes 
multas em caso de inconsistências, dado o descumprimento 
contratual. 

Categoria* Ajuste de Objetos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 006, analisando-se as medições selecionadas 
foi possível verificar que tanto as Fichas de Produção Diária quanto 
as Fichas Diárias de Presença não foram assinadas pelo responsável 
previsto no edital edital.                 
 7.10 Ficha de produção diária, conforme anexo XXIII do Edital que 
precedeu esta Ata, e de relação contendo a identificação dos 
funcionários (nome e número da CTPS) que prestam serviços, 
devidamente assinada pelo responsável legal da empresa ou pelo seu 
responsável técnico. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 013 

 
 
 
 

Texto* 

Apurar a efetiva participação, por parte do engenheiro Claudio 
Roberto Daud, responsável técnico da empresa contratada, na 
prestação dos serviços. 

Categoria* Ajuste de Objetos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 006, analisando-se as medições selecionadas 
foi possível verificar que tanto as Fichas de Produção Diária quanto 
as Fichas Diárias de Presença não foram assinadas pelo responsável 
previsto no edital edital.                 
 7.10 Ficha de produção diária, conforme anexo XXIII do Edital que 
precedeu esta Ata, e de relação contendo a identificação dos 
funcionários (nome e número da CTPS) que prestam serviços, 
devidamente assinada pelo responsável legal da empresa ou pelo seu 
responsável técnico. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 014 

 
 
 
 

Texto* 

Realizar os pagamentos e medições com base na metodologia 
prevista em contrato, ou seja, por tonelada de massa asfáltica 
efetivamente aplicada, através da aferição das dimensões dos 
buracos. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 007, para evitar possíveis inconsistências 
entre a quantidade de concreto asfáltico carregada nos caminhões e 
aquela aplicada nos buracos, a Subprefeitura deverá realizar o 
pagamento com base exclusivamente na metodologia prevista em 
contrato, qual seja, toneladas aplicadas. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
Nº Processo SEI* 6067.2019/0010430-1 
Unidade Auditada* PRBT - Subprefeitura Regional Butantã 
RA da OS/ Nº 
recomendação* 

RA da OS 070/2019 - Recomendação 015 

 
 
 
 

Texto* 

Realizar estudos de viabilidade, juntamente com a Secretaria 
Municipal das Subprefeituras, no intuito de alterar, para contratos 
vindouros, o critério de medição de toneladas aplicadas para 
metragem cúbica aplicada, ou seja, por volume ao invés de massa, 
atendendo, assim, à referida Instrução de Execução 03/2009. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 
 
 
 
 
 

Fundamentos* 

Conforme Constatação 007, segundo Norma técnica da SIURB, 
Instrução de Execução 03/2009 – Camadas de Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente –, a forma recomendada para medição do volume 
de produto aplicado deve ser expressa em m3, o que se demonstra 
mais apropriado, já que dessa maneira a Contratada deve declarar os 
serviços realizados com base nas dimensões do buraco, valores esses 
que podem ser confrontados pelos relatórios fotográficos. 

Manifest
ação da 
Unidade

** 

Tipo ** Recomendação Atendida Concomitantemente 
Justificativa
** 

A Pasta manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912, 
informando a não concordância com a recomendação indicada. 

Responsável 
** 

A pasta representada pelo engenheiro A.J.P.L - fiscal do contrato - 
manifestou-se por meio do documento Sei nº 034442912 

Implementa
da em** 

  

 


