
   

 

 

Coordenadoria de Auditoria Geral 
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Centro 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Ordem de Serviço: N° 079/2017/SMJ/CGM-AUDI 

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras  

Período de Realização: 05/10/2017 a 17/11/2017 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sr. Coordenador, 

 

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço nº 

079/2017/SMJ/CGM-AUDI, realizada na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, 

com o objetivo de analisar contratos realizados com a empresa Projeção Engenharia Paulista, 

detentora da Ata de Registro de Preços nº 021/SIURB/14, proveniente da Concorrência nº 

007/SIURB/2014 – Registro de Preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo 

de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, de 

acordo com o Decreto nº 29.929/1991 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais 

onde a execução desses serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo com 

fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada – Agrupamento 21 – 

Subprefeitura Pinheiros. 

 

Levantamento preliminar realizado através do Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo 

verificou a existência de 41 contratos firmados com a Projeção Engenharia Paulista, por intermédio 

da ARP nº 021/SIURB/14. Desses contratos, foram selecionamos os abaixo relacionados como 

amostra: 

 
Contrato Processo Unidade 

contratante 
Valor Ano 

091/SIURB/NMPME/2015 2015-0.147.452-5 SMSO R$ 873.547,62 2015 

113/SIURB/NMPME/2015 2015-0.147.434-7 SMSO R$ 726.339,24 2015 

093/SIURB/NMPME/2016 7910.2016/0000097-1 SMSO R$ 198.671,66 2016 

066/SIURB/NMPME/2016 2015-0.183.845-4 SMSO R$ 277.632,50 2016 

 

De acordo com levantamento realizado através do Sistema de Orçamentos e Finanças da PMSP 

(SOF), nos anos de 2015 e 2016, a Projeção Engenharia recebeu um montante de R$ 10.604.718,30 

da PMSP. A amostra selecionada nessa auditoria totaliza R$2.076.191,02, representando 20% do 

total de recursos pagos nos anos de 2015 e 2016.  
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O Contrato nº 091/SIURB/NMPME/2015, assinado pela empresa com a SIURB, teve como escopo 

a execução de novo deck de madeira do Mercado Municipal de Pinheiros, manutenção das 

instalações hidráulicas, das redes de esgoto e águas pluviais danificadas, bem como da pintura 

externa do mercado. A Ordem de Início dos Serviços foi emitida em 08 de julho de 2015. O Termo 

de Recebimento Provisório, em 23 de dezembro de 2015. E o Termo de Recebimento Definitivo, 

em 18 de março de 2016.  

 

O Contrato nº 113/SIURB/NMPME/2015, por sua vez, teve como escopo a manutenção de toda 

rede elétrica do Mercado Municipal de Pinheiros, a manutenção do transformador, a substituição de 

fios e cabos elétricos, a manutenção de luminárias e tomadas, bem como a pintura interna do 

mercado. A Ordem de Início dos Serviços foi emitida em 30 de agosto de 2015. O Termo de 

Recebimento Provisório, em 26 de dezembro de 2015. E o Termo de Recebimento Definitivo, em 

24 de março de 2016. 

 

Já o Contrato nº 093/SIURB/NMPME/2016 teve como escopo a readequação de guias e sarjetas de 

concreto do canteiro central da Rua Funchal, entre as Ruas Gomes de Carvalho e São Tomé, bem 

como readequação da plataforma do canteiro (nivelamento e acabamento do piso) e a readequação 

relativa à acessibilidade. A Ordem de Início dos Serviços foi emitida em 01 de setembro de 2016. O 

Termo de Recebimento Provisório, em 09 de dezembro de 2016. E o Termo de Recebimento 

Definitivo, em 10 de janeiro de 2017. É importante ressaltar que a ciclovia da Rua Funchal não fez 

parte desse contrato, entretanto os seus guarda-corpos, constaram no objeto do Contrato nº 

093/SIURB/NMPME/2016.   

 

Por fim, o Contrato nº 066/SIURB/NMPME/2016 contemplou a demolição da cobertura da UBS 

Meninópolis e sua posterior reconstrução, bem como troca do forro de PVC, pintura geral, troca de 

esquadrias e instalação de luminárias. A Ordem de Início dos Serviços foi emitida em 05 de agosto 

de 2016. O Termo de Recebimento Provisório, em 07 de novembro de 2016. Não foi localizado no 

processo o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

Registra-se que a equipe de auditoria realizou visita nos locais das obras no dia 23 de outubro de 

2017, com o objetivo de verificar a adequação dos serviços executados ao projeto contratado. 

 

Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados, apresentados de forma resumida 

abaixo: 

 

CONSTATAÇÃO 001 – Ausência de projetos técnicos que caracterizem os serviços 

contratados e justifiquem os quantitativos do orçamento.  

Em nenhum dos processos analisados pela equipe de auditoria foi possível validar todos os serviços 

e quantitativos contratados, isso porque não há nos processos elementos suficientes para a 

caracterização dos objetos, ou seja, faltam projetos técnicos que documentem graficamente a 

contratação, com isso, torna-se inviável a conferência com precisão da maioria dos quantitativos 

apresentados, descumprindo disposições legais.  

 

CONSTATAÇÃO 002 – Atuação de profissional não habilitado tecnicamente conforme regras 

do Edital no desenvolvimento de orçamentos, medições e acompanhamento da execução dos 

serviços. 

O engenheiro civil que acompanhou a execução dos serviços e assinou o orçamento, as medições e 

Livro de Ordem pela Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda, não estava habilitado pela 

Prefeitura para atuação nestes contratos como responsável técnico nos termos do Edital de Licitação 

nº 007/14/SIURB. 
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A falta de acompanhamento dos serviços pelo responsável técnico enseja multa por 

descumprimento de cláusula contratual de 10% sobre o valor da Nota de Empenho relativa à Ordem 

de Serviço, conforme item 4.1.4 do anexo VII do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB. Não foi 

observada aplicação de multa em nenhum dos processos da amostra, que totalizaria R$ 207.619,10.  

 

CONSTATAÇÃO 004 – Vistoria in loco constatou divergências entre projeto e obra 

executada, bem como inconformidades relativas às inclinações de rampas para acessibilidade 

na Rua Funchal.  

Foram constatadas várias divergências entre os serviços executados e o projeto constante do 

processo 7910.2016/0000097-1, indicando cumprimento irregular do projeto, que é um dos motivos 

para rescisão contratual nos termos do inciso I, artigo 78 da Lei nº 8.666/1993.  

A execução, além de divergente do projeto, contraria a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, portanto, as rampas executadas não atendem à norma 

de acessibilidade. 

 

CONSTATAÇÃO 010 – Alterações não justificadas no orçamento da UBS Meninópolis, 

serviços em duplicidade e serviços contratados não identificados na vistoria in loco. 

No P.A. nº 2015-0.183.845-4 há três versões da Planilha de Orçamento. Na última delas, que foi a 

versão utilizada para a contratação, observa-se a inclusão de vários itens e alterações de 

quantitativos que não foram motivadas ou justificadas, bem como não guardam relação com a lista 

dos serviços necessários indicados no Relatório de Vistoria Técnica (p. 84), nem com os serviços 

listados no Memorial Descritivo (pp. 107 e 108), a saber: serviços de impermeabilização na 

cobertura, divisórias, piso cerâmico, troca de esquadrias de madeira, reparo de trincas e rachaduras. 

Tais serviços totalizaram R$ 55.226,01 (19,9% do total do contrato). 

 

Diante do exposto, sugerem-se como irregularidades médias as observadas nos contratos realizados 

com a empresa Projeção Engenharia Paulista, detentora da Ata de Registro de Preços nº 

021/SIURB/14, proveniente da Concorrência nº 007/SIURB/2014, que podem ter resultado em 

prejuízo ao erário no valor de R$ 1.115.629,29 quando considerados os valores pagos à empresa em 

2015 e 2016. 

 

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito nos anexos deste relatório, a 

saber:  

 Anexo I – Descritivo; 

Anexo II – Escopo e Metodologia; 

 

 

Recomenda-se o encaminhamento deste relatório para a Coordenadoria de Promoção da 

Integridade, para conhecimento e providências quanto às constatações relacionadas à transparência; 

e para a Corregedoria Geral do Município, visando à adoção das providências cabíveis para 

definição de eventuais responsabilidades administrativas, disciplinares, civis e político- 

administrativas, diante das irregularidades constatadas. 

 

 

 

 

São Paulo, 09 de maio de 2019. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

 

CONSTATAÇÃO 001 – Ausência de projetos técnicos que caracterizem os serviços 

contratados e justifiquem os quantitativos do orçamento.  

 

Em nenhum dos contratos analisados pela equipe de auditoria foi possível validar todos os serviços 

e quantitativos contratados, mesmo com a análise integral dos elementos constantes nos processos e 

visita aos locais das intervenções. Isso porque não há nos processos elementos suficientes para a 

caracterização dos objetos, principalmente no que diz respeito a projetos técnicos.  

 

De acordo com o parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 29.929/1991, todas as adaptações e 

modificações que impliquem alteração da planta da unidade, ou necessitem de serviços técnicos de 

projeto, deverão ser documentadas graficamente, devendo o original ou sua reprodução em material 

copiativo ser encaminhada aos arquivos pelo Departamento de Edificações – EDIF, da Secretaria 

Municipal de Serviços e Obras - SSO. 

 

Além disso, a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública, estabelece, em seu artigo 7º, que a execução de obras e a prestação de serviços obedecerão 

à seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. Também 

estabelece que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico 

aprovado pela autoridade competente. A mesma Lei define que serviço é toda atividade destinada a 

obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

 

Embora se trate de um Registro de Preços, o qual gera mera expectativa de contratação das 

detentoras das Atas geradas pela concorrência e, portanto, inexista a exigência de elaboração de 

Projeto Básico para realização da licitação, entende-se imprescindível sua existência para efetivação 

dos contratos oriundos da ARP nº 021/SIURB/14, com elementos suficientes para caracterizar a 

contratação, já que os contratos analisados tratam de serviços de engenharia.  

 

O CREA-SP e o TCM-SP, em Orientações para o exercício das atividades de engenharia e 

agronomia em serviços e obras públicas, seguem o item nº 5 da Orientação Técnica - OT - IBR 

001/2006 - IBRAOP na caracterização dos elementos a serem utilizados para caracterizar o objeto: 

 
“5 Conteúdo Técnico 

Todo Projeto Básico deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, tais como os 

descritos nos itens 5.1 a 5.5, representados em elementos técnicos de acordo com a 

natureza, porte e complexidade da obra de engenharia. As pranchas de desenho e demais 

peças deverão possuir identificação contendo: Denominação e local da obra; Nome da 

entidade executora; Tipo de projeto; Data; Nome do responsável técnico, número de 

registro no CREA e sua assinatura. 

5.1 Desenho 

Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua 

visualização em escala adequada, demonstrando formas, dimensões, funcionamento e 

especificações, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, 

obedecendo às normas técnicas pertinentes. 

5.2 Memorial Descritivo 

Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as 

soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno 

entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos 

referenciados no item 5.1. 
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5.3 Especificação Técnica 

Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da 

obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, 

equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo 

como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os critérios para a sua 

medição. 

5.4 Orçamento 

Avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados no 

mercado ou valores de referência e levantamentos de quantidades de materiais e serviços 

obtidos a partir do conteúdo dos elementos descritos nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, sendo 

inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e 

serviços sem previsão de quantidades. 

O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários e expresso em 

planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração. O valor do BDI 

considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento. 

5.4.1 Planilha de Custos e Serviços 

Planilha de Custos e Serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo: 

Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo 

parcial; Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço 

e/ou material; Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e 

assinatura. 

5.4.2 Composição de Custo Unitário de Serviço 

Cada Composição de Custo Unitário define o valor financeiro a ser despendido na 

execução do respectivo serviço e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, 

de consumo e aproveitamento de insumos e seus preços coletados no mercado, devendo 

conter, no mínimo: 

Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização do 

serviço, preço unitário e custo parcial; Custo unitário total do serviço, representado pela 

soma dos custos parciais de cada insumo. 

Para o caso de se utilizarem Composições de Custos de entidades especializadas, a fonte 

de consulta deverá ser explicitada. 

5.5 Cronograma Físico-Financeiro 

Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do 

tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser 

executado e o respectivo valor financeiro despendido.” 

 

Dentre os processos analisados, apenas o Processo Administrativo nº 7910.2016/0000097-1 possuía 

projetos técnicos. Os demais possuíam apenas memoriais descritivos, orçamentos e cronograma 

físico-financeiro.  

 

Com relação especificamente aos orçamentos, a equipe de auditoria identificou que, analisando os 

quatro orçamentos apresentados, existiram diversos itens que somente poderiam ser corretamente 

quantificados após elaboração de projeto detalhado, sendo inviável, portanto, a conferência com 

precisão da maioria dos quantitativos apresentados, descumprindo disposições legais.  

 

De forma geral, em nenhum dos processos foram apresentadas justificativas para os quantitativos 

dos orçamentos, ou seja, não há detalhamentos que comprovem a necessidade real dos quantitativos 

apresentados. Isso está desconforme às exigências impostas pela Lei nº 8.666/1993, artigo 6º, inciso 

IX, para a contratação de serviços e obras de engenharia, segundo a qual o orçamento detalhado do 

custo global da obra (ou do serviço) deverá ser fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados.  

 

A avaliação apropriada dos quantitativos é realizada mediante realização de projetos, croquis, 

medições in loco e cálculos detalhados evidenciados em memórias de cálculo, elementos esses que 

não foram identificados de forma completa nos quatro casos analisados nesta auditoria.  
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O caso mais crítico verificado foi o refazimento das instalações elétricas do Mercado Municipal de 

Pinheiros, sem ter sido realizado projeto básico ou executivo prévio. Dessa forma, fica prejudicada 

a conferência dos quantitativos previstos relativos a instalações elétricas, principalmente aqueles 

relativos à metragem de fios e cabos elétricos. Além do que, a inexistência de projetos poderá 

comprometer a segurança dos usuários pelo não conhecimento do dimensionamento e soluções 

técnicas executadas. Apenas nesses serviços foram despendidos cerca de R$ 470.000,00.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

manifestou-se, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por meio de e-mail de 28 de fevereiro 

de 2018, da seguinte forma:  

 

“Por oportuno, esclarecemos que fomos responsáveis pelo acompanhamento da O.S. 

091/SIURB/NMPME/2015, O.S. 093/SIURB/NMPME/2015 e O.S. 066/SIURB/NMPME/2016 sendo 

que a O.S. 113/SIURB/NMPME/2015 foi acompanhada por outro órgão.  

Com relação aos itens apresentados, esclarecemos que em nenhum dos contratos acompanhados 

por nós houve alteração de área, “lay out” ou qualquer tipo de readequação que s.m.j, justificasse 

a contratação de projeto específico. 

Esclarecemos que nos processos acompanhamos, nos limitamos a substituir os materiais que se 

apresentavam de alguma forma danificados e, possíveis de verificação no momento do orçamento.” 

 

A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos realizados através do Ofício nº 

106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, em 1º de março de 2018, da 

seguinte forma: 

 

“Constatamos que, na instrução do processo SEI nº 7910.2016/00000097-1, constaram elementos 

técnicos suficientes para que o Departamento Técnico de Edificações da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB autorizasse a contratação através da Ata de Registro de 

Preços nº 021/SIURB/2014 – Agrupamento 21 – Subprefeitura Pinheiros – SP/PI.”  

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em sua manifestação, a SIURB informou que não houve nos contratos por ela acompanhados, 

alteração de área, layout ou qualquer tipo de readequação que justificasse a contratação de projeto. 

A SP Obras informou que constaram no processo elementos técnicos suficientes para que a SIURB 

autorizasse a contratação através da Ata de Registro de Preços. Entretanto, a equipe de auditoria, em 

visita ao local, não conseguiu validar a execução de todos os serviços contratados porque não havia 

nos processos informações suficientes para caracterizar os elementos que deveriam ser executados. 

Assim, mesmo nos casos em que a Unidade julgue se tratar de serviços rotineiros de engenharia, 

sem necessidade de contratação de projeto, ela deve instruir os processos com projetos com nível de 

precisão suficiente à realização dos serviços, ou seja, toda contratação de obras ou serviços de 

engenharia requerem projeto. O nível de precisão pode variar de acordo com o escopo dos serviços, 

de croquis, a projetos executivos. Além disso, as Unidades possuem em seus quadros, profissionais 

com competência para elaborar projetos de obras ou serviços de engenharia, sem a necessidade de 

subcontratação. 
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A SIURB também informou que se limitou a substituir os materiais que se apresentavam de alguma 

forma danificados no momento do orçamento, entretanto, não havia nos processos, desenhos ou 

descrições que identificassem o problema ou o local exato que haveria substituição dos materiais, 

ficando prejudicada a conferência dos quantitativos. 

 

O art. 7º da Lei Federal nº 8.666/1993 impõe a elaboração de projeto básico e a existência de 

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 

vedando a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 

quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou 

executivo. Ainda, na ausência de projeto específico, cabe observar o disposto no artigo 11º Lei 

Federal nº 8.666/1993: “As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos 

padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às 

condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento”. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras adote mecanismos para 

que todas as contratações de obras ou serviços de engenharia realizados por meio de Atas de 

Registros de Preços para manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações 

sejam instruídas com projetos com nível de precisão adequado às obras ou serviços que serão 

executados. 

 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Atuação de profissional não habilitado tecnicamente conforme regras 

do Edital no desenvolvimento de orçamentos, medições e acompanhamento da execução dos 

serviços.  

 

O engenheiro civil que acompanhou a execução dos serviços e assinou o orçamento, as medições e 

Livro de Ordem pela Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda, não estava habilitado pela 

Prefeitura para atuação nestes contratos como responsável técnico nos termos do Edital de Licitação 

nº 007/14/SIURB, que trazia uma lista extensa de exigências para a habilitação técnica de 

engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro agrônomo pertencentes ao quadro 

permanente da empresa, que deveriam ser os responsáveis técnicos pela execução dos serviços 

objeto do contrato correspondente.  

 

Além disso, a Ata de Registro de Preços nº 021/SIURB/14, no seu item 3.2, especificou que o 

Orçamento Preliminar deveria, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável técnico da empresa, 

constando inclusive o número do CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente: 

 
“3.2 - Para Elaboração de Orçamento Preliminar: Até 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento do "Memorial Descritivo", devidamente elaborado e assinado pelo técnico da 

PMSP. Tratando-se de urgência, devidamente justificada pelo responsável técnico da 

unidade orçamentária nos autos do processo administrativo correspondente, esse prazo 

poderá ser reduzido para 02 (dois) dias úteis. O orçamento preliminar deverá, 

obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável técnico da empresa, constando inclusive o 

número do CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente”. 

 

Em todos os contratos analisados, o único profissional que assina os orçamentos pela Projeção 

Engenharia não é o mesmo que estava habilitado nos termos da Concorrência nº 007/SIURB/2014.  
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No Anexo XII do Edital, documento através do qual a Projeção Engenharia indicou os três 

responsáveis técnicos (engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro agrônomo), 

declarou estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, 

estaria obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos 

do artigo 30 § 10 da Lei Federal nº 8.666/1993. Além disso, tal substituição deveria ser previamente 

aprovada pela Administração. Cada um dos profissionais indicados apresentou declaração, 

conforme Anexo XIII do Edital, em que manifestaram aceitação em acompanhar a execução de 

serviços que poderiam vir a ser contratados por meio da utilização da Ata de Registro de Preços na 

qualidade de responsável técnico.  

 

 

Também contrariando item do Edital, no Processo Administrativo nº 2015-0.183.845-4, da UBS 

Meninópolis, há Livro de Ordem indicando atuação de engenheiro civil diverso do que estava 

habilitado nos termos da Concorrência como responsável técnico pela execução. Segundo 

documento “Livro de Ordem – O controle necessário”, extraído do site do Crea-SP1:  

“O livro de ordem tem por objetivo confirmar, juntamente com a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, a efetiva participação do profissional na execução dos 

trabalhos da obra ou serviço, de modo a permitir a verificação da medida dessa 

participação, inclusive para expedição de Certidão de Acervo Técnico.”  

 

O que corrobora com a constatação de que não houve acompanhamento de fato dos serviços pelo 

responsável técnico indicado na habilitação. 

A análise dos documentos que constam no processo indica que a atuação do engenheiro civil que foi 

habilitado tecnicamente pela Projeção Engenharia se limitou à emissão das Anotações de 

Responsabilidade Técnica pela atividade de Manutenção e pelos termos de recebimento, deixando 

as demais atuações como elaboração do orçamento, acompanhamento da execução e medições para 

o outro engenheiro civil que atuou no contrato, indicado como preposto da Projeção Engenharia. 

Não há nos processos nenhum documento de autoria do engenheiro eletricista, nem do engenheiro 

agrônomo habilitados. 

 

A falta de acompanhamento dos serviços pelo responsável técnico enseja multa por 

descumprimento de cláusula contratual de 10% sobre o valor da Nota de Empenho relativa à Ordem 

de Serviço, conforme item 4.1.4 do anexo VII do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB. Não foi 

observada aplicação de multa nos processos analisados. Como os contratos analisados na amostra 

totalizam um montante de R$ 2.076.191,02, a multa seria de R$ 207.619,10. Ainda, o valor da 

multa pode chegar a R$ 1.060.471,83, se considerarmos o montante recebido pela empresa nos anos 

de 2015 e 2016. 

 

Além disso, a não atuação do profissional com a qualificação técnica exigida pelo Edital pode 

caracterizar limitação indevida da concorrência e possível comprometimento dos serviços 

executados. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

manifestou-se, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por meio de e-mail de 28 de fevereiro 

de 2018, da seguinte forma:  

 

 

                                                           
1
 Livro de Ordem – O controle necessário - http://www.creasp.org.br/arquivos/sefisc/livro%20de%20ordem.pdf 

http://www.creasp.org.br/arquivos/sefisc/livro%20de%20ordem.pdf
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“Com relação à responsabilidade técnica dos serviços, a mesma sempre foi do Engº Civil H.T.C., 

entretanto a reponsabilidade pela confecção de orçamentos, planilhas de medição e 

acompanhamento das obras ficou a cargo do Engº Civil N.C.B.M., preposto pela empresa 

contratada e cujas ARTs foram juntadas aos processos.” 

 

A SP Obras, por sua vez, manifestou-se, através de esclarecimentos realizados através do Ofício nº 

106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, em 01 de março de 2018, da 

seguinte forma: 

“Constatamos que, na instrução do processo SEI nº 7910.2016/00000097-1, constaram elementos 

técnicos suficientes para que o Departamento Técnico de Edificações da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB (atual SMSO) autorizasse a contratação através da Ata de 

Registro de Preços nº 021/SIURB/2014 – Agrupamento 21 – Subprefeitura Pinheiros – SP/PI. 

Anexo as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis pela 

Contratada.”  

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em suas manifestações, as Unidades não demonstraram que houve atuação dos responsáveis 

técnicos habilitados pela Prefeitura nos termos da Ata de Registro de Preços, no desenvolvimento 

dos orçamentos, medições e acompanhamento da execução dos serviços. A SIURB inclusive 

confirmou que a confecção de orçamentos, planilhas de medição e acompanhamento das obras ficou 

a cargo de outro engenheiro.  

 

No entendimento da equipe de auditoria, necessariamente os profissionais habilitados na ARP 

deveriam ser aqueles que de fato acompanham a execução dos serviços contratados. Do contrário, 

as exigências de habilitação dos responsáveis técnicos apenas restringem a competitividade, uma 

vez que o Edital exige que a licitante tenha em seu quadro, profissionais com uma vasta capacidade 

técnica, mas, na prática, essa capacidade técnica que foi comprovada não é utilizada, pois se 

terceiriza a responsabilidade de acompanhamento das obras, medições e elaboração de orçamento 

para um preposto da contratada, o qual não passou pelo crivo da habilitação técnica. O Edital da 

ARP estabelece que a substituição do responsável técnico só pode ocorrer após a comprovação de 

que o novo profissional possui experiência equivalente ou superior à pessoa inicialmente habilitada. 

Não houve, pela Prefeitura a avaliação das qualificações técnicas do profissional que de fato 

acompanhou as execuções, contrariando as disposições do Edital. 

 

A inexistência de Anotação de Responsabilidade Técnica de engenheiro eletricista na execução da 

reforma da rede elétrica do Mercado Municipal de Pinheiros também pode indicar que, embora o 

Edital exigisse que as licitantes possuíssem engenheiro eletricista com vasta capacidade técnica, na 

prática, a Administração abriu mão de requerê-la. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que os próximos Editais 

para Registro de Preços para manutenção de próprios urbanos, sejam precedidos de estudos que 

fundamentem as exigências de qualificação técnica das licitantes, de forma que as experiências se 

limitem às mínimas necessárias, ampliando assim a competitividade. Os estudos devem considerar 
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os serviços que foram de fato executados por atas anteriores de mesmo objeto, bem como os 

serviços que estão planejados para serem executados.  

 

RECOMENDAÇÃO 002 

Recomenda-se à SIURB e à SP Obras a aplicação de multa nos termos do item 4.1.4 do anexo VII 

do Edital de Licitação nº 007/14/SIURB pela falta de acompanhamento dos serviços pelo 

responsável técnico indicado conforme “anexo XII – Modelo de declaração indicação dos 

responsáveis técnicos” e aceite nos termos do “anexo XIII – Modelo de declaração do responsável 

técnico”, bem como pela ausência de sua participação no orçamento, conforme item 3.2 da Ata de 

Registro de Preços nº 021/SIURB/14. 

 

 

CONSTATAÇÃO 003 – Possível pagamento antecipado relativo às obras da Rua Funchal e 

atraso injustificado para início das obras, sem as devidas penalizações. 

 

Foi verificado que houve somente uma medição no decorrer da execução do contrato. Essa medição 

refere-se ao período de 01/11/2016 a 29/11/2016, conforme o documento “Medição 001” 

(documento 1799714) existente no Processo 7910.2016/0000097-1.  Entretanto, o cronograma 

previu a execução dos serviços em 90 dias, com três medições.  

Como a Ordem de Início dos Serviços (documento 1522707) foi emitida em 01/09/2016, e, 

conforme supracitado, na medição consta que os serviços foram de fatos iniciados em 01/11/2016, 

conclui-se que houve atraso de dois meses para o início da execução. Além disso, imagens do 

Google Maps indicam que em dezembro de 2016, após fim do prazo, ainda estavam sendo 

executados os serviços referentes ao Contrato nº 093/SIURB/NMPME/2016.   

A seguir se encontra o Quadro 01 com o histórico dos acontecimentos relativos à execução dos 

serviços. 

Histórico 

Ordem de Serviço 01/09/2016 

Imagem 001. Evidência 

de não realização de 

serviços em setembro de 

2016 (obs.: a ciclovia não 

estava contemplada no 

contrato aqui analisado). 

Fonte: Google Maps 

02/09/2016 – 30/09/2016 

 

Sem registros 

 

 

01/10/2016 – 31/10/2016 

 

Efetivo início dos serviços 

 

01/11/2016 

 

Medição única dos 

serviços contratos no 

valor de R$195.960,73 

01/11/2016 a 29/11/2016 
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(R$ 2.710,93 não foram 

pagos) 

 

 

Termo de Recebimento 

Provisório 

 

09/12/2016 

Imagem 002. Evidência 

de realização de serviços 

no mês de dezembro, após 

medição da totalidade dos 

serviços contratados. 

Fonte: Google Maps 

Dezembro 

 

Termo de Recebimento 

Definitivo 

 

10/01/2017 

Quadro 01. Histórico de execução das obras no corredor da Ru Funchal. 

Do exposto acima, elenca-se as seguintes irregularidades: 

o Atraso injustificado para início das obras; 

o Atraso na conclusão das obras; 

o Pagamento antecipado de valores, dado que se verificou que em dezembro de 2016 os 

serviços ainda não estavam concluídos; 

o Pagamento em medição única, em desrespeito ao cronograma físico-financeiro. 

 

Com relação à primeira e à segunda irregularidade apontadas, conforme a Cláusula nº 4.1.4, caberia 

multa por descumprimento de cláusula contratual no valor de 10% sobre a o valor da Nota de 

Empenho relativa à Ordem de Serviço. De acordo com a Cláusula 3.4, o prazo para início da 

execução dos serviços é aquele constante da Ordem de Serviço. O prazo de execução dos serviços 

era de 90 dias. Portanto, teria sido necessária a aplicação de duas multas de R$ 19.867,17 (10% de 

198.671,66), pelo não início dos serviços no prazo previsto na Ordem de Serviço e pela 

extrapolação do prazo final. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento 

também ensejaria motivo para rescisão contratual unilateral, nos termos do inciso IV, do artigo nº 

78 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Com relação à terceira irregularidade, o Tribunal de Contas da União já manifestou que é vedada 

antecipação de pagamentos, salvo em caráter excepcional, se vantajosa para a administração e 

mediante garantias (Acórdão nº 77/2007 Plenário). 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos 

realizados através do Ofício nº 106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria 

Final, em 01 de março de 2018, da seguinte forma: 
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“Constatamos que a Ordem de Serviço do contrato nº 093/SIURB/NMPME/2016 foi emitida com 

data de 01/09/2016, e os serviços efetivamente iniciados em setembro/2016, entretanto a 

Contratada optou por apresentar medição única com período de 01 a 29/11/2016.  

Com relação aos serviços executados em dezembro/2016, constatamos que após a emissão da Ata 

para Recebimento Provisório, foram necessárias a execução de ajustes e adequações apontadas 

pela Equipe de Fiscalização da SPObras junto à Contratada, incluindo a instalação de dispositivos 

de segurança para a execução dos mesmos.  

Com relação à aplicação de multa por descumprimento pela não apresentação de medições de 

setembro e outubro/2016, cabe esclarecer que a Contratada optou pela não apresentação destas 

medições, sendo as obras e serviços executados normalmente nesse período.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em sua manifestação, a SP Obras informou que os serviços foram efetivamente iniciados em 

setembro de 2016, tendo a contratada optado por apresentar apenas uma medição referente ao 

período de 1 a 29 de novembro de 2016. Sobre os serviços executados após o prazo do contrato, a 

SP Obras confirmou a execução, informando que se trataram de adequações apontadas pela sua 

equipe de fiscalização após a emissão da ata para recebimento provisório. 

 

As informações prestadas pela SP Obras não estão documentadas no processo 7910.2016/0000097-

1, assim, não há documentos que comprovem que as obras foram efetivamente iniciadas logo após a 

Ordem de Serviço, que houve de fato fiscalização da SP Obras, ou que os serviços foram 

efetivamente encerrados no prazo correto e depois retomados para corrigir apontamentos feitos pela 

fiscalização. Ou seja, não há documentos que comprovem que não houve pagamento antecipado 

relativo às obras da Rua Funchal, ou atraso injustificado para início das obras, sem as devidas 

penalizações, conforme pode ser constatado pela análise do processo e pelas fotos do Google. 

 

Os processos que tratam de execução de obras ou serviços de engenharia devem ser instruídos com 

relatórios fotográficos datados, que caracterizem o local antes das intervenções, durante as 

execuções, e após a conclusão dos serviços. Além disso, especificamente para o contrato em 

análise, eventuais falhas da obra deveriam ter sido apontadas na Ata de vistoria para recebimento da 

obra (SEI 2825181). De acordo com esse documento, o objeto do contrato foi vistoriado, tendo sido 

considerado apto a ser recebido provisoriamente, sem necessidade de execução de nenhum reparo, 

já que o campo específico para anotar eventuais falhas não foi preenchido. Também não foi 

localizado nenhum outro documento após o recebimento provisório que tratasse de apontamentos 

feitos pela equipe de fiscalização durante o período de observação das instalações.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SP Obras oriente os fiscais de contratos que tratem de execução de obras ou 

serviços de engenharia, para que instruam os processos com relatórios fotográficos datados que 

caracterizem a execução ao longo do tempo. Deve haver ao menos um relatório que caracterize o 

local antes das intervenções, um relatório a cada medição, e um relatório final.  
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RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se que a SP Obras oriente os fiscais de contratos que tratem de execução de obras ou 

serviços de engenharia, para que instruam os processos com documentos que caracterizem os 

apontamentos realizados por eles durante as vistorias. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

Recomenda-se que a SP Obras reavalie a obrigatoriedade de aplicar ao Contrato nº 

093/SIURB/NMPME/2016 uma multa de 10% do valor do contrato pelo atraso para início nas 

obras, e outra multa de mesmo valor pela extrapolação do prazo final. 

 

 

CONSTATAÇÃO 004 – Vistoria in loco constatou divergências entre projeto e obra 

executada, bem como inconformidades relativas às inclinações de rampas para acessibilidade 

na Rua Funchal.  

 

Foram constatadas várias divergências entre os serviços executados e o projeto constante do 

processo 7910.2016/0000097-1, indicando cumprimento irregular do projeto, que é um dos motivos 

para rescisão contratual nos termos do inciso I, artigo 78 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Uma dessas divergências diz respeito às inclinações acima do estabelecido em projeto em rampas 

da plataforma da Rua Funchal, e nas rampas das esquinas das ruas Gomes de Carvalho e São Tomé, 

e da plataforma triangular no cruzamento da Rua Funchal com a Rua Gomes de Carvalho, também 

abrangidas pelo projeto. Foi identificada, na vistoria, grande variação dos valores de inclinação, 

sempre superiores ao valor estabelecido em projeto de, no máximo, 8,33%.  Vale destacar que a 

inclinação máxima de projeto também é a estabelecida pela NBR 9050 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, portanto, as rampas executadas não 

atendem também à norma de acessibilidade. 

 

As demais divergências dizem respeito ao não cumprimento do projeto, conforme detalhado nas 

Imagens 003 a 010, a seguir.  
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Imagem 003. Detalhe do projeto no cruzamento das Ruas Gomes de Carvalho e Funchal, indicando 

rebaixamento do passeio, colocação de pisos podotáteis direcionais e de alerta, bem como pintura 

elastomérica amarela.  

 

 

 

 

Imagem 004. Constatação de não realização do 

rebaixamento do passeio, da colocação de piso 

podotátil desconforme ao projeto e inexistência de 

pintura elastomérica amarela. Visita em 23/10/2017. 

Imagem 005. Constatação de não realização do 

rebaixamento do passeio, da colocação de piso 

podotátil desconforme ao projeto e inexistência de 

pintura elastomérica amarela. Visita em 

23/10/2017. 

 

Imagem 006. Verificação de inclinação - nesse trecho de rampa o aplicativo Clinometer estima a inclinação 

em 20%. Visita em 23/10/2017.  

Quadro 002. Divergências entre o projeto e o executado no cruzamento das Ruas Gomes de Carvalho e Funchal. 
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Imagem 007. Detalhe do projeto. Trecho do projeto 

no cruzamento com a Rua Gomes de Carvalho. 

Imagem 008. Imagem próxima ao cruzamento da 

Rua Funchal com a Rua Gomes de Carvalho – 

trecho desconforme ao projeto, sem as rampas 

indicadas e rebaixamento indicados, bem como piso 

podotátil não realizado conforme o projeto. Visita 

em 23/10/2017. 

Quadro 003. Divergências entre o projeto e o executado no cruzamento com a Rua Gomes de Carvalho. 

 

 

Imagem 009. Detalhe do projeto no cruzamento com a Rua São Tomé. 

 

Imagem 010. Imagem próxima ao cruzamento da Rua Funchal com a Rua São Tomé – trecho desconforme 

ao projeto, sem as rampas indicadas e rebaixamento indicados, bem como piso podotátil não realizado 

conforme o projeto. Visita em 23/10/2017. 
Quadro 004. Divergências entre o projeto e o executado no cruzamento com a Rua São Tomé. 
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Também é importante registrar que os serviços realizados na Rua Funchal deveriam ser 

considerados como obra de engenharia e não como serviços de engenharia, o que inviabilizaria a 

utilização da Ata de Registro de Preços, posto que foi realizada uma efetiva construção de 

plataforma que anteriormente não existia, e não uma manutenção.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos 

realizados através do Ofício nº 106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria 

Final, em 01 de março de 2018, da seguinte forma: 

 

“Esclarecemos que a SPObras em conjunto com a Contratada está realizando, na maior brevidade 

possível, vistoria técnica ao local para verificação dos apontamentos, e se pertinente as devidas 

correções.”  

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em manifestação, a Unidade esclareceu que realizaria vistoria técnica para verificação dos 

apontamentos realizados pela equipe de auditoria e que procederia com as devidas correções caso 

fosse pertinente. Dessa forma, a equipe mantém a constatação apresentada.  

 

Registra-se ainda que pagamentos por serviços inexecutados, como os descritos nas legendas das 

Imagens 003 a 005, caracterizam prejuízo ao erário. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Para o contrato referente ao SEI 7910.2016/0000097-1, recomenda-se que a SP Obras realize 

análise comparativa entre os serviços contratados e os serviços realizados, e promova junto à 

Projeção Engenharia, se ainda cabível, a execução dos serviços conforme projeto, ou ainda, 

promova o ressarcimento ao Erário do montante equivalente aos serviços não executados, ou 

executados em desacordo com o projeto. 

 

 

CONSTATAÇÃO 005 – Vistoria in loco constatou má qualidade na execução de piso podotátil 

na Rua Funchal.  

 

Na vistoria realizada no corredor de ônibus da Rua Funchal, foram identificadas as seguintes 

desconformidades qualitativas: desplacamentos do piso podotátil recém realizado, desagregação da 

argamassa de assentamento e evidência de não preparação da base para recebimento do piso, 

conforme indicado nas Imagens 011, 012, 013 e 014. 
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Imagem 011. Desplacamento do piso podotátil – 

indicativo de má qualidade do assentamento. Visita em 

23/10/2017. 

Imagem 012. Desplacamento do piso podotátil de 

alerta – indicativo de má qualidade do 

assentamento. Visita em 23/10/2017. 

  

Imagem 013. Desagregação de argamassa de 

assentamento – indicativo de baixa qualidade de 

material. Visita em 23/10/2017. 

Imagem 014. Evidência de provável não preparação 

da base para assentamento do piso. Visita em 

23/10/2017. 

Quadro 005. Evidência de má qualidade do serviço de execução do piso podotátil. 

 

Além disso, ao se verificar a composição de custos, Tabela de Custos EDIF, “13-02-54 - piso 

podotátil colorido, alerta ou direcional vibro-prensado 3 cm selado”, exibida abaixo na Tabela 001, 

verificou-se que os insumos “020786-ajudante de pintor” e “37525-selador acrílico” a compunham. 

Todavia, não foi evidenciado o uso do material selador acrílico no piso instalado.   

 

13-02-54 - M2 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-

PRENSADO - 3CM – SELADO – R$ 143,49  
R$ 

02076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 16,73 0,200000 3,3462 

02099 SERVENTE (SGSP) H 17,42 0,800000 13,9418 

02224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP) H 24,51 1,500000 36,7751 

10631 
ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA 

MÉDIA 1:4 
M3 394,67 0,025000 9,8667 

34083 

PISO REFERENCIAL PODOTÁTIL COLORIDO 

ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-
PRENSADO - ESP.3CM 

M2 74,35 1,050000 78,0675 

37525 SELADOR ACRÍLICO L 7,48 0,200000 1,4960 

Tabela 001. Composição de custos 13-02-54 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-

PRENSADO - 3CM – SELADO – base  julho de 2017 

 

O preço unitário ofertado pela empresa para esse item foi de R$ 143,23, com desconto de R$ 9,79, 

com relação ao preço referência da época de R$ 153,02 (base janeiro de 2016 - com BDI de 25,56% 

incluso). O custo unitário efetivo para a execução do piso podotátil deve desconsiderar os valores 

correspondente a selador acrílico e pintor, que não foram executadas. Esses valores representam 

3,38% do custo unitário do serviço 13-02-54, conforme tabela de custos da SMSO. Dessa forma, o 

custo unitário efetivo foi de R$ 138,39. Apura-se, assim, um provável prejuízo de R$ 217,85.  
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Por fim, é importante destacar que a norma NBR nº 15.575/2013 estabelece como garantia de 

instalações de piso cimentados, tais como o piso podotátil instalado no corredor da Rua Funchal, o 

prazo de dois anos para destacamentos, fissuras e desgaste excessivo. Tendo em vista esse critério, 

o desempenho do piso executado está tecnicamente aquém do esperado.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos 

realizados através do Ofício nº 106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria 

Final, em 01 de março de 2018, da seguinte forma: 

 

“Esclarecemos que a SPObras em conjunto com a Contratada está realizando, na maior brevidade 

possível, vistoria técnica ao local para verificação dos apontamentos, e se pertinente as devidas 

correções.”  

 

Além disso, apresentou fotos da recomposição do piso podotátil. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade informou ter realizado a reposição do piso podo tátil do local. Entretanto, não se 

manifestou sobre a desagregação da argamassa de assentamento, a evidência de não preparação da 

base para recebimento do piso, e a possível não aplicação de selador acrílico. 

 

Não executar adequadamente a base, utilizar argamassas de qualidade técnica inferior e executar 

incompletamente as composições de serviços prejudicam a vida útil da obra ou dos serviços de 

engenharia contratados, e, como observado no contrato em análise, logo começam a aparecer 

patologias construtivas, o que caracteriza prejuízo ao erário.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Dados os indícios de má qualidade da execução, e inexecuções parciais de composições, 

recomenda-se que a SP Obras, baseada nas fotos da equipe de auditoria, e nos períodos de garantia 

estabelecidos em normas técnicas, realize vistoria ao local para verificar o estado atual de 

conservação, e se necessário e viável, acione a Contratada para reparação dos danos.  

 

 

CONSTATAÇÃO 006 – Vistoria in loco constatou quantidade executada de guarda-corpo 

inferior à medida na plataforma da Rua Funchal. 

 

Foi verificado in loco pela equipe de auditoria inconsistência entre valores da metragem orçada de 

guarda-corpo e metragem instalada.  
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Imagem 015. Inexistência de guarda-corpo em locais onde deveriam 

existir, conforme indicação no projeto. 

 

Foi verificado que cerca de 20 metros de guarda-corpos não foram instalados, nos locais indicados 

na Imagem 015, divergindo do projeto. O quantitativo total orçado foi de 150 metros. Considerando 

que o preço unitário para o item “17-05-25 - Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo” foi 

de R$ 272,57, indica-se a ocorrência de possível prejuízo de R$ 5.451,40.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos 

realizados através do Ofício nº 106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria 

Final, em 01 de março de 2018, da seguinte forma: 

 

“Constatamos que as quantidades efetivamente pagas em medição (150 metros) foram as 

quantidades efetivamente instaladas.  

Com relação à falta de guarda corpo no local, já constatamos que houve vandalismo no local, e 

que  SPObras está informando formalmente à Prefeitura Regional de Pinheiros sobre a situação. 

Porém, conforme as fotos anexas constatam, os gradis estão sendo retirados e levados em horários 

noturnos, segundo depoimento de taxista lotado próximo ao local das ocorrências. A fixação segue 

as normas solicitadas pelos órgãos de transito competentes.”  

 

Além disso, apresentou documentação complementar, datada de 12 de março de 2018, com fotos da 

recomposição dos gradis. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade informou que as quantidades pagas foram as efetivamente instaladas, e esclareceu que 

os gradis que estavam faltando no momento da visita da equipe de auditoria ao local, eram reflexo 

de vandalismo, sendo que os mesmos foram repostos. Assim, considera-se superada a constatação. 

 

 

CONSTATAÇÃO 007 – Ausência de Relatórios Fotográficos e de Livros de Ordem que 

registrassem as etapas dos serviços realizados, com prejuízo à fiscalização dos serviços 

executados.  
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Em todos os processos analisados, está documentada a solicitação de registro das etapas de 

execução dos serviços com no mínimo um relatório fotográfico antes, um durante e um depois da 

execução dos serviços, além de registro através de Livro de Ordem2. 

 

Neste sentido, a Orientação Obrigatória SIURB/EDIF/NMPME, encaminhada à Projeção 

Engenharia através da Carta-Circular nº 021/SIURB/NMPME/2014, lista procedimentos a serem 

adotados visando à contínua melhora dos procedimentos de planejamento, fiscalização e 

recebimento dos serviços: 

 
“02. Anexar junto ao processo final, cópia das vistorias realizadas pela fiscalização, no 

mínimo de uma vistoria para abertura, uma vistoria a cada 20 (vinte) dias a contar do 

prazo da O.S. e uma vistoria para recebimento do objeto, com relatório fotográfico com 

imagens durante a execução e depois de concluídos os serviços. O relatório fotográfico 

deve apresentar fotografias datadas automaticamente, tiradas do mesmo ângulo para que 

seja feita a comparação do ambiente antes, durante e depois da execução do serviço. 

(...) 

04. Toda vistoria realizada pela fiscalização e também todas as ocorrências deverão ser 

registradas no Livro de Ordem/Diário de Obras.” 

 
No Processo Administrativo nº 7910.2016.0000097.1, há relatório de vistoria com fotos para 

levantamento das necessidades na etapa de planejamento - Documento SEI nº 0734423. Já para a 

etapa de execução, não há nenhum tipo de registro, fotográfico ou escrito (Livro de Ordem). O 

mesmo ocorre nos Processos Administrativos nºs 2015-0.147.434-7 e 2015-0.147.452-5 (pp. 28 e 

29, 28 a 30 respectivamente). 

 

Já no Processo Administrativo nº 2015-0.183.845-4 há relatório de vistoria com fotos para 

levantamento das necessidades na etapa de planejamento (pp. 84 a 87, 105 e 106), fotos de três 

ângulos, antes, durante e depois da execução (pp. 280 a 282) e Livro de Ordem (pp. 283 a 307), 

entretanto, não há data nas fotos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

manifestou-se, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por meio de e-mail de 28 de fevereiro 

de 2018, da seguinte forma:  

 

“Com referência aos relatórios fotográficos dos serviços acompanhados por nos, (P.A. nº 2015-

0.183.845-4 referente a UBS Meninópolis), os mesmos foram montados de maneira a ficar 

demonstrada, da melhor forma possível, a situação “antes-durante-depois” da intervenção.” 

 

A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos realizados através do Ofício nº 

106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, em 01 de março de 2018, da 

seguinte forma: 

 

“Anexo, cópia do Relatório Fotográfico constante na Medição apresentada pela Contratada. 

Com relação ao livro de Ordem do CREA, a Equipe de Fiscalização da SPObras está  verificando 

junto à Contratada a disponibilidade do documento.”  

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

                                                           
2
 De acordo com a Resolução Confea nº 1.024 de 21 de agosto de 2009, os modelos porventura já existentes, tais como 

Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras, etc., ainda em uso pelas empresas 

privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam às 

exigências desta resolução e tenham seus Termos de Abertura visados pelo CREA. 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em sua manifestação, a SIURB não comentou acerca da ausência de relatórios fotográficos e de 

livros de ordem nos processos 2015-0.147.434-7 e 2015-0.147.452-5. Também não se manifestou 

sobre a ausência de fotos datadas e de livro de ordem no processo 2015-0.183.845-4. 

 

Já a SP Obras enviou cópia do relatório fotográfico constante da medição da contratada e informou 

que está verificando a disponibilidade do livro de ordem.  

 

A ausência de relatórios fotográficos datados que comprovem o estágio de execução dos serviços a 

cada medição, e a ausência de livros de ordem que documentem todas as atividades relacionadas 

com a obra, bem como confirmem o real acompanhamento pelo responsável técnico, caracterizam 

falha na fiscalização do contrato. Tal falha compromete a transparência e prejudica a rastreabilidade 

do que foi executado, de quem executou e de quem fiscalizou. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Confirmar junto à contratada a existência de livro de ordem para cada um dos contratos analisados. 

Caso não existam tais documentos, ou não estejam devidamente preenchidos, aplicar as penalidades 

que o caso exigir. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Implementar procedimentos para o acompanhamento de contratos de obras e serviços de engenharia 

pelos fiscais da Administração, com a obrigatoriedade de que realizem ao menos um relatório 

fotográfico datado a cada medição, bem como documentem as visitas no livro de ordem da obra. 

 

 

CONSTATAÇÃO 008 – Falta de data e assinatura nos documentos referentes à fiscalização 

do contrato, tais como orçamentos, medições, entre outros.  

 

A equipe de auditoria verificou que não foram datados, nem assinados por técnico da Prefeitura os 

seguintes documentos: 

 

● Orçamento contratado – P.A. nº 7910.2016.0000097.1, documento 0734344; 

● Memorial Descritivo – P.A. nº 7910.2016.0000097.1, documento 0734377; 

● Cronograma – P.A. nº 7910.2016.0000097.1, documento 0734423; 

● Relatório de Vistoria – P.A. nº 7910.2016.0000097.1, documento 0734423; 

● Orçamento contratado – P.A. nº 2015-0.183.845-4, páginas 110 e 111; 

● Cronograma – P.A. nº 2015-0.183.845-4, página 112; 

● Planilha de medição – P.A. nº 2015-0.183.845-4, páginas 162 a 164; 

 

E não foram datados os seguintes documentos: 

 

● Documento Medição 001 – P.A. nº 7910.2016.0000097.1, documento 1799714; 

● Memorial Descritivo – P.A. nº 2015-0.183.845-4, páginas 88 e 89, 107 a 109; 

● Orçamento – P.A. nº 2015-0.183.845-4, páginas 90 e 91, 97 e 98; 
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● Encaminhamento – P.A. nº 2015-0.183.845-4, página 92, 99, 113; 

● Planilha de medição – P.A. nº 2015-0.183.845-4, páginas 162 a 164, 266 a 268; 

● Memória de cálculo – P.A. nº 2015-0.183.845-4, páginas 165 a 170, 269 a 274; 

● Memorial Descritivo – P.A. nº 2015-0.147.434-7, página 31; 

● Orçamento – P.A. nº 2015-0.147.434-7, páginas 32, 33, 34 e 35; 

● Memorial Descritivo – P.A. nº 2015-0.147.452-5, páginas 31, 32 e 33; 

● Orçamento – P.A. nº 2015-0.147.452-5, páginas 34, 35, 36 e 37; 

 

A Orientação Obrigatória SIURB/EDIF/NMPME, encaminhada à Projeção Engenha através da 

Carta-Circular nº 021/SIURB/NMPME/2014, lista procedimentos a serem adotados visando à 

contínua melhora dos procedimentos de planejamento, fiscalização e recebimento dos serviços:  

 
“11. As medições bem como todos os elementos pertinentes deverão ser datadas e assinadas 

pelo fiscal dos serviços e pela contratada.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

manifestou-se, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por meio de e-mail de 28 de fevereiro 

de 2018, da seguinte forma:  

 

“Reanalisando P.A. nº 2015-0.183.845- páginas 110 e 111, verificamos que o Orçamento 

contratado, conforme constatado pela auditoria, não foi assinado e nem datado por essa 

fiscalização, entretanto tais documentos foram devidamente analisados e aprovados por nos. 

Contudo, os demais documentos mencionados relativos ao P.A. nº 2015-0.183.845-4, P.A. nº 2015-

0.147.434-7 e P.A. nº 2015-0.452-5, foram devidamente analisados e assinados.” 

 

A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos realizados através do Ofício nº 

106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, em 01 de março de 2018, da 

seguinte forma: 

 

“Constatamos que na instrução do processo SEI nº 7910.2016/0000097-1, constaram elementos 

técnicos suficientes para que o Departamento Técnico de Edificações da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB (atual SMSO) autorizasse a contratação através da Ata de 

Registro de Preços nº 021/SIURB/2014 – Agrupamento 21 – Subprefeitura Pinheiros – SP/PI. 

Constatamos também que, a aprovação final da medição única do contrato nº 

093/SIURB/NMPME/2016 se deu através do encaminhamento constante no Processo SEI nº 

7910.2016/0000180-3 – doc. SEI nº 1800950 de 23/12/2016.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Referente ao P.A. nº 2015-0.183.845, a SIURB confirmou que o Orçamento (páginas 110 e 111) 

não foi datado e nem assinado, entretanto, informou que os demais documentos do processo citados 

pela equipe de auditoria estão assinados. A equipe reanalisou as imagens dos documentos, 

concluindo que:  

 

o Equivocadamente, constatou que o Cronograma (página 112) e a Planilha de medição 

(páginas 162 a 164) estavam sem assinatura; 
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o Acertadamente, constatou que o Cronograma (página 112), a Planilha de medição (páginas 

162 a 164), os Memoriais Descritivos (páginas 88 e 89, 107 a 109), os Orçamentos (páginas 

90 e 91, 97 e 98), os Encaminhamentos (página 92, 99, 113), as Planilhas de medição 

(páginas 162 a 164, 266 a 268) e as Memórias de cálculo (páginas 165 a 170, 269 a 274) 

estão sem data. Ainda, os encaminhamentos das páginas 92, 99 e 113, apesar de terem mês e 

ano, estão sem dia, então foram considerados sem data. 

 

Sobre o P.A. nº 2015-0.147.434-7, a SIURB informou que os documentos foram analisados e 

assinados, a Unidade não se manifestou acerta da ausência de assinatura no Memorial Descritivo 

(página 31) e no Orçamento (páginas 32, 33, 34 e 35). 

 

Em sua manifestação sobre o P.A. nº 7910.2016.0000097.1, a SP Obras não abordou diretamente a 

ausência de data e assinatura no Orçamento, Memorial Descritivo, Cronograma e Relatório de 

Vistoria, nem sobre a ausência de data no Documento de Medição 001.  

 

Formalidades como data e assinatura em documentos são necessárias para caracterizar os 

responsáveis pelas informações, bem como para validar sua tempestividade. No caso de 

documentos técnicos de obras ou serviços de engenharia, juntamente com a ART, caracterizam e 

delimitam a responsabilidade técnica do executor, além da análise e fiscalização da Administração.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 
Recomenda-se que a SIURB oriente os fiscais de contratos a datar e assinar os documentos, e crie 

rotinas de validação do conteúdo dos documentos necessários à contratação ou à liquidação de 

despesas. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 
Recomenda-se que a SP Obras oriente os fiscais de contratos a datar e assinar os documentos, e crie 

rotinas de validação do conteúdo dos documentos necessários à contratação ou à liquidação de 

despesas. 

 

 

CONSTATAÇÃO 009 – Inconformidades relativas às Anotações de Responsabilidade 

Técnica.  

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Processo Administrativo nº 2015-0.183.845-4 

(p. 151), referente à reforma da UBS Meninópolis, não descreve adequadamente os serviços que 

foram executados. Trata erroneamente os serviços como Manutenção – Adaptação de edifício 

visando a adequação de acessibilidade, mesmo não havendo previsão de adaptações de 

acessibilidade no orçamento. Em seu item nº 5 - Observações, consta que a ART refere-se à Ordem 

de Serviço e Carta Contrato nº 082/SIURB/NMPME/2016, quando na verdade trata-se  da Ordem 

de serviço e Carta Contrato nº 066/SIURB/NMPME/2016. 

 

Nos processos das intervenções do Mercado Municipal de Pinheiros há erros semelhantes. Os 

principais serviços do Processo Administrativo nº 2015-0.147.452-5 são a troca do deck de madeira 

e a pintura externa do mercado, mas a ART (p. 76) descreve a atividade como Manutenção Predial 

– Execução de alvenaria, mesmo não havendo previsão de execução de alvenaria no contrato. Em 

seu item nº 5 - Observações, consta que a ART refere-se ao Contrato nº 079/SIURB/NMPME/2016, 

quando na verdade trata-se  do Contrato nº 091/SIURB/NMPME/2016. No P.A. nº 2015-0.147.434-
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7, foram realizados serviços de instalações elétricas e de pintura interna do mercado, mas a ART 

descreve a atividade como Manutenção predial – edificação de alvenaria. 

 

De acordo com a Resolução Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, a ART é o instrumento que 

define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de 

serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Assim, todos os campos são 

importantes para a correta delimitação da responsabilidade do contratado pela execução.  

 

É importante também apontar que inexiste nos processos analisados ARTs relativas aos orçamentos 

apresentados. Conforme Resolução nº 1.010 do Confea, a elaboração de orçamento é uma das 

atividades abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Ainda, segundo a Resolução nº 1.025 do Confea, 

todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às 

profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja 

circunscrição for exercida a respectiva atividade. 

 

Além da inexistência de ARTs de orçamento, verificou-se a inexistência de ARTs relativas tanto ao 

projeto das instalações elétricas, quanto à execução dessas instalações. Portanto, na visão da equipe, 

não existiu Responsável Técnico pelas instalações elétricas executadas no Mercado Municipal de 

Pinheiros.  

 

É preciso lembrar que entre as extensas exigências na fase de habilitação do processo licitatório 

havia a obrigação da proponente de apresentar Engenheiro Eletricista, o qual se responsabilizaria 

pelos serviços técnicos afetos ao campo de conhecimento da Engenharia Elétrica. A inexistência de 

ART emitida por Engenheiro Eletricista indica que, na prática, a exigência editalícia desse 

profissional, na fase de habilitação, provavelmente restringiu o caráter competitivo do certame, 

conforme já indicado por essa Coordenadoria de Auditoria Interna nas Notas Técnicas 005/2017, 

014/2017 e 017/2017.  

 

E por fim, mas não menos importante, a inexistência de Anotação de Responsabilidade Técnica 

pode colocar em risco a segurança dos usuários, visto que ela garante que profissionais capacitados 

tecnicamente realizaram o projeto e acompanharam os serviços executados. Em eventual sinistro, 

como incêndios, choques elétricos, a Administração poderá ser responsabilizada por não ter exigido 

a devida ART.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

manifestou-se, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por meio de e-mail de 28 de fevereiro 

de 2018, da seguinte forma:  

 

“Também, em reanálise, ratificamos o equívoco no preenchimento de ARTs. constatado pela 

auditoria e informamos que está havendo consulta junto ao CREA quanto as providências para a 

regularização/retificação das mesmas.” 

 

A SP Obras manifestou-se, através de esclarecimentos realizados através do Ofício nº 

106/SMSO/ATAJ/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, em 01 de março de 2018, da 

seguinte forma: 

 

“Não se aplica ao contrato nº 093/SIURB/NMPME/2016.” 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Fica mantida a constatação acerca das inconformidades nas ARTs. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 
Recomenda-se que a SIURB inclua nos processos 2015-0.147.452-5, 2015-0.147.434-7 e 2015-

0.183.845-4 Anotações de Responsabilidade Técnica que caracterizem adequadamente os serviços 

executados, bem como os contratos a que se referem.  

 

 

CONSTATAÇÃO 010 – Alterações não justificadas no orçamento da UBS Meninópolis, 

serviços em duplicidade e serviços contratados não identificados na vistoria in loco. 

 

No P.A. nº 2015-0.183.845-4 há três versões da Planilha de Orçamento. A primeira (páginas 90 e 

91) possui preços de referência da EDIF/SMSO de julho de 2015 e preços da empresa de setembro 

de 2013. Na segunda versão (páginas 97 e 98), a data de referência dos preços da EDIF/SMSO foi 

atualizada para setembro de 2015. Já a terceira versão (páginas 110 e 111), que foi a utilizada para a 

contratação, há substanciais alterações de quantitativos, tanto para mais quanto para menos, 

inclusão de diversos novos itens à planilha, e atualização da data de referência dos valores, sendo 

janeiro de 2016 para os valores da EDIF/SMSO e outubro de 2015 para os valores da Empresa. 

 

Entretanto, apenas a atualização do preço de referência foi solicitada/justificada. As alterações de 

quantitativo e a inclusão de novos itens à terceira versão da planilha não foram motivadas ou 

justificadas, tampouco possuem assinatura do engenheiro da SMSO/EDIF indicado para o 

levantamento de necessidades.  

 

Além disso, a maioria dos itens incluídos na última planilha orçamentária, não guardam relação 

com a lista dos serviços necessários indicados no Relatório de Vistoria Técnica (p. 84), nem com os 

serviços listados no Memorial Descritivo (pp. 107 e 108), a saber: serviços de impermeabilização na 

cobertura, divisórias, piso cerâmico, troca de esquadrias de madeira, reparo de trincas e rachaduras. 

Tais serviços totalizaram R$ 55.226,01 (19,9% do total do contrato) conforme tabela a seguir. 
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Tabela 002. Itens incluídos na terceira versão da planilha orçamentária  

 
No que diz respeito a duplicidades no orçamento, foi constatado que o item “06-70-12 - 

Recolocação parcial de madeiramento de telhado - vigas”, no valor de R$1.508,00 está em 

duplicidade, uma vez que o item “06-80-16 - Madeiramento de telhado, padrão peroba, vigas 

6x12cm” já contempla em sua composição a mão de obra da instalação. 

 

Na visita in loco realizada no dia 23 de outubro de 2017, não foram identificados os serviços do 

item nº 4 “Esquadrias de madeira”, que somam R$15.153,12 pagos, possível prejuízo ao erário.  

 

 
Tabela 003. Serviços não identificados na visita in loco  

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT
PREÇO    

UNIT
TOTAL

01 COBERTURA 8.123,28R$     

05-50-02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 52,80    2,98R$      157,34R$       

05-01-40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA MÉDIA 30MM
M2 52,80    31,25R$    1.650,00R$     

05-03-13
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA 

COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
M2 52,80    119,62R$  6.315,94R$     

02 FORRO 7.311,93R$     

04-50-15
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE 

ENTARUGAMENTO
M2 69,75    5,95R$      415,01R$       

07-01-17
PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO - 82X210CM
UN 4,00      389,72R$  1.558,88R$     

04-03-52
VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO 

COLMÉIA - PAINEL CEGO
M2 59,49    89,73R$    5.338,04R$     

03 PISO CERÂMICO 2.411,89R$     

13-50-10
DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO
M2 23,92    7,00R$      167,44R$       

05-03-40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA MÉDIA 30MM
M2 23,92    31,25R$    747,50R$       

13-04-05 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 2,00      58,74R$    117,48R$       

13-02-42
PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
M2 23,92    57,67R$    1.379,47R$     

04 ESQUADRIAS DE MADEIRA 23.484,37R$   

07-60-02 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 25,00    40,17R$    1.004,25R$     

07-01-50
EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM 

BANDEIRA
JG 25,00    293,08R$  7.327,00R$     

07-01-07 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 22,00    299,89R$  6.597,58R$     

07-01-32 PM.32 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 82X210CM UN 3,00      688,93R$  2.066,79R$     

07-02-02

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, 

MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 

CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

UN 25,00    205,15R$  5.128,75R$     

07-80-01 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM M 250,00   5,44R$      1.360,00R$     

05 PINTURA 13.894,54R$   

13-02-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 12,00    40,00R$    480,00R$       

11-80-01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 137,00   29,51R$    4.042,87R$     

11-80-05
REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA 1:4/12
M2    231,00  R$   40,57  R$    9.371,67 

55.226,01R$   TOTAL (preços unitários já estão com BDI)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT
PREÇO    

UNIT
TOTAL

04 ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.153,12R$   

07-01-07 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 22,00    299,89R$  6.597,58R$     

07-01-32 PM.32 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 82X210CM UN 3,00      688,93R$  2.066,79R$     

07-02-02

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, 

MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 

CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

UN 25,00    205,15R$  5.128,75R$     

07-80-01 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM M 250,00   5,44R$      1.360,00R$     

15.153,12R$   TOTAL (preços unitários já estão com BDI)
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Na mesma visita foram identificados trechos de calha que não foram substituídos (calha de beiral – 

Imagem 016), descascamento da pintura externa (Imagem 017), manifestação de umidade em teto 

sob a cobertura reformada (Imagem 018) e abaulamento de forro de PVC instalado (Imagem 019).  

 

Ainda, foi constatada falha na instalação de iluminação na parte aberta da UBS e na sala de arquivo 

de prontuário médico (Imagem 020), isso porque 16 luminárias não ligaram, sendo quatro delas em 

local onde estão os prontuários médicos, prejudicando os trabalhos da unidade. Esse problema 

indica falha precoce das instalações elétricas.  

 

  

Imagem 016. Calha coletora no rincão em material 

novo e calha de beiral antiga.  

Imagem 017. Pintura externa descascando.  

 

 

 

Imagem 018. Manchas de umidade em teto sob a 

cobertura reformada. 

Imagem 019. Abaulamento do forro de PVC 

instalado, com deslocamento de luminária.  
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Imagem 020. Sala dos prontuários sem iluminação. 

Quadro 006. Evidências de má qualidade do serviço executados na UBS Meninópolis. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

manifestou-se, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por meio de e-mail de 28 de fevereiro 

de 2018, da seguinte forma: 

 

“Com relação às “Alterações não justificadas no orçamento da UBS Meninópolis, serviços em 

duplicidade e serviços contratados não identificados na vistoria in loco” esclarecemos o que 

segue:  

Devido tempo ocorrido entre os orçamentos, novas necessidades apareceram e, a pedido da 

direção da unidade, incluímos novos itens com a consequente supressão de outros. 

Todavia o valor final do orçamento contratado não sofreu alteração, em relação ao orçamento 

inicialmente apresentado proporcionando assim, o atendimento às novas necessidades da unidade 

sem aumentar o valor previsto. 

Com relação aos itens “06-60-12 – Retirada parcial de madeiramento de telhado – vigas” e “06-

70-12 – Recolocação parcial de madeiramento de telhado – vigas”, informamos que os mesmos 

referem-se ao madeiramento existente que foi reaproveitado e readequado devido a nova 

concepção do telhado. 

Já o item “06-80-16 – Madeiramento de telhado padrão peroba, vigas 6x12cm”, refere-se ao 

madeiramento novo instalado para complementação da estrutura existente. 

Por oportuno, esclarecemos que o item “06-70-12 – Recolocação parcial de madeiramento de 

telhado – vigas”, no valor de R$l.508,00 constou apenas do Orçamento Referencial, tendo sido 

pago na Planilha de Medição apenas R$ 360,75, referentes ao serviço efetivamente executado. 

No que tange aos serviços do item 4 “esquadrias de madeira”, informamos que tratou da 

substituição de portas danificadas, impossíveis de serem reaproveitadas. 

Ratificamos que tais substituições foram executadas e poderão ser verificados no relatório 

fotográfico anexado que mostra a precariedade em que as mesmas se encontravam (fotos de 01 a 

05) e as substituições efetuadas (fotos de 07 a 12). 

Com relação ao verificado na vistoria efetuada, no tocante as calhas metálicas, aclaramos que 

houve apenas a substituição parcial das mesmas e reaproveitamento das que possuíam, na ocasião 

da intervenção, condições de serem mantidas. 

No que tange aos defeitos apontados, informamos que no período de garantia contratual fomos 

instados a acionar a empresa apenas uma vez e, por problemas de entupimento de calhas e 

condutores decorrentes da existência de folhas sobre o telhado. 
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A empresa retornou ao local e procedeu a limpeza dos componentes do telhado citados sendo que 

na ocasião, foi informado à unidade que embora tenha sido executado, tais serviços não eram 

decorrentes da intervenção efetuada, mas sim de zeladoria própria. 

Por oportuno, ratificamos que todos os serviços executados foram os previstos no contrato de 

manutenção por Ata de Registro de Preços vigente à época.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

De acordo com a SIURB, as alterações de itens do orçamento ocorreram em virtude do tempo e a 

pedido da direção da UBS. Entretanto, não foram apresentados documentos que comprovassem tal 

pedido. Além disso, por se tratar de serviços de engenharia, seria necessário que as modificações 

fossem formalmente validadas por engenheiro ou arquiteto. Como isso não ocorreu, o que se 

observa é que parte dos serviços contratados (R$ 55.226,01) não guarda relação com o Relatório de 

Vistoria Técnica (p. 84), nem com os serviços listados no Memorial Descritivo (pp. 107 e 108). 

 

Sobre a duplicidade apontada no Relatório, a Unidade informou que o item “06-60-12 – Retirada 

parcial de madeiramento de telhado – vigas” guarda, na verdade, relação com o item “06-70-12 – 

Recolocação parcial de madeiramento de telhado – vigas”. Informou também que o item “06-80-16 

– Madeiramento de telhado padrão peroba, vigas 6x12cm”, refere-se ao madeiramento novo 

instalado para complementação da estrutura existente. Devido à ausência de desenhos técnicos, não 

foi possível à equipe de auditoria verificar ou medir esses serviços, ou de alguma forma validar a 

informação. 

 
Ainda sobre o assunto, a Unidade esclareceu que o item “06-70-12 – Recolocação parcial de 

madeiramento de telhado – vigas”, no valor de R$l.508,00 constou apenas do Orçamento 

Referencial, tendo sido pago na Planilha de Medição apenas R$ 360,75, referentes ao serviço 

efetivamente executado. Entretanto, essa informação diverge da Planilha de Medição (página 266), 

segundo a qual os itens 06-60-12, 06-70-12 e 06-80-16 foram integralmente executados, razão pela 

qual a equipe de auditoria discorda de tal ponto. 

 

Sobre as 25 esquadrias de madeira apontadas na Tabela 003, a SIURB enviou relatório fotográfico 

onde constam fotos de 3 ou 4 portas bastante danificadas, bem como fotos de 5 substituições que 

foram efetuadas.  

 

Já em relação às calhas, a Unidade esclareceu que houve apenas a substituição parcial das mesmas e 

reaproveitamento das que possuíam, na ocasião da intervenção, condições de serem mantidas. 

Devido à ausência de desenhos técnicos, não foi possível à equipe de auditoria validar tal 

informação, nem os quantitativos. 

 

Sobre os defeitos apontados pela equipe de auditoria aproximadamente um ano após a execução dos 

serviços, informaram que no período de garantia contratual foram instados a acionar a empresa 

apenas uma vez e, por problemas de entupimento de calhas e condutores decorrentes da existência 

de folhas sobre o telhado, e que apesar a Contratada ter executado a limpeza dos componentes do 

telhado, na ocasião, informou que tais falhas não eram decorrentes da intervenção efetuada, mas 

sim de zeladoria própria. Não apresentaram manifestação específica para a pintura externa 

descascando (Imagem 017), as manifestações de umidade no teto sob a cobertura reformada 
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(Imagem 018), o abaulamento de forro de PVC instalado (Imagem 019) e as falhas na instalação de 

iluminação na parte aberta da UBS e sala de arquivo de prontuário médico (Imagem 020). A equipe 

de auditoria entende que tais falhas, um ano após a execução dos serviços indicam má qualidade 

dos serviços executados.  

 

A contratada deve responder pela boa execução do contrato, pela obrigação de entregar serviços 

executados de acordo com a boa técnica e adequados aos fins que se espera. Ressalta-se que tal 

contratação é adesão à ARP nº 021/SIURB/14, e a empresa, para vencê-la, precisou comprovar 

histórico de execuções técnicas, além de possuir em seu quadro, profissionais capacitados que 

deveriam ser os responsáveis pelas execuções dos serviços 

 

RECOMENDAÇÃO 001  

 

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras que verifique a 

possibilidade de promover junto à Projeção Engenharia reparos nos serviços realizados, 

principalmente aqueles indicados, como descascamento de pintura, defeitos nas instalações elétricas 

e abaulamento de forro PVC, tendo em vista a obrigação da empresa de executar serviços de acordo 

com as boas técnicas. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras que realize a restituição de 

serviços pagos e não realizados, como por exemplo as 20 esquadrias de madeira. 

 

 

CONSTATAÇÃO 011 – Possível desvirtuamento do uso da Ata de Registro de Preços de 

Manutenção.  

 

Conforme o já exposto, o Registro de Preços previu o fornecimento de serviços gerais de 

manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações de acordo com o Decreto 

nº 29.929/91 e suas modificações. Segundo o artigo 3º desse Decreto: 

 
“O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado para o fornecimento de materiais em 

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

ou rotineiros, notadamente nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, 

formalizada em um ou mais contratos, ou contratação de serviços remunerados por 

unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 

ser demandado pela Administração.” 

 

Verifica-se que o Decreto nº 29.929/91 é claro quando dispõe que quaisquer serviços habituais e 

rotineiros poderiam ser prestados mediante o Sistema de Registro de Preços. Ocorre que diversos 

dos serviços que foram realizados mediante tal Ata de Registro de Preços, são serviços técnicos 

especializados, tais como reforma completa em extensas instalações elétricas, que demandam 

projeto elétrico prévio, sendo, do ponto de vista técnico, a despeito de qualquer disposição legal, 

não podem ser considerados serviços habituais e rotineiros. Em outras palavras, não são habituais, 

nem rotineiros, pois demandam projetos técnicos especializados, bem como Responsabilidade 
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Técnica. Por exemplo, execução de projeto elétrico e de instalação de transformadores, contratados 

pela Ata aqui analisada, não correspondem a serviços habituais e rotineiros.  

 

Serviços técnicos especializados de engenharia devem ser licitados seguindo obrigatoriamente os 

procedimentos indicados pela Lei 8.666/1993. Consoante a art. 2º da Lei de Licitações:  

 
“As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões 

e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.” 

 

A definição de “serviços” está explícita no art. 6º, inciso II, da mesma Lei: 

 
“Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Não houve manifestação da Unidade. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A equipe entende que o mecanismo de Registro de Preços para manutenção de próprios urbanos 

está sendo utilizado de maneira a burlar exigências da Lei de Licitações, especialmente o de projeto 

técnico, pois está viabilizando a execução de serviços de engenharia que demandariam, pela Lei, 

projeto e anotação de responsabilidade técnica específica para serem executados e, portanto, não 

podem ser classificados como habituais e rotineiros. Observa-se desrespeito ao parágrafo 2º, artigo 

7º da Lei nº 8.666/1983. Sendo assim, mantém-se a constatação apresentada.  

 

 

CONSTATAÇÃO 012 – Divulgação dos contratos realizados por intermédio da Ata de 

Registro de Preços no Portal da Transparência divergente do Sistema de Orçamentos e 

Finanças.  

 

Conforme relatado na introdução deste relatório, o total de recursos pagos para a Projeção 

Engenharia Paulistana, verificado no Sistema de Orçamentos e Finanças da PMSP (SOF), foi de R$ 

10.604.718,30. Todavia, quando se faz uma pesquisa no Portal da Transparência da Prefeitura de 

São Paulo, os contratos lá disponibilizados totalizam um montante de R$ 5.628.683,03, indicando 

que a divulgação dos contratos realizados mediante a Ata de Registro de Preços 021/SIURB/14 não 

está completa.  

 

Conforme o Decreto nº 53.623/2012: 

 
“Art. 10. É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal promover, 

independentemente de requerimento, a divulgação, na Internet, de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º. Serão divulgadas no Portal da Transparência, na Internet, sem prejuízo da 

divulgação em outros sítios dos órgãos e entidades municipais, as informações sobre: 

I - repasses ou transferências de recursos financeiros; 

II - execução orçamentária e financeira detalhada; 
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III - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 

extratos dos contratos firmados.” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Não houve manifestação da Unidade. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não apresentado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não apresentado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A equipe de auditoria ratifica a Constatação 012.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras que disponibilize as 

informações relativas a contratos firmados, em especial, aqueles firmados com a empresa Projeção 

Engenharia, no Portal da Transparência de Prefeitura.  
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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. 

 

 


