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Nota Técnica n.º 04/2019/CGM-AUDI 
 
 
Assunto: Avaliação quanto à adequação aos princípios da Administração Pública, legalidade e boas 
práticas do Edital RDC presencial Nº 001/2018, o qual tem por objeto a contratação de empresa para 
a execução de obras e serviços de reforma e adequação dos boxes e execução de cobertura do 
paddock e do prédio de apoio do Autódromo Municipal José Carlos Pace – Interlagos. 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1. O presente trabalho tem como objetivo analisar o Edital supracitado, levando em conta sua 
adequação à legislação pertinente, à jurisprudência das Cortes de Contas e aos princípios aplicáveis à 
Administração Pública. 
 
2. Nesse sentido, sob a ótica supramencionada, foram avaliados, de forma amostral, os 
seguintes pontos principais: 

i. Pertinência dos requisitos de habilitação técnica profissional e operacional; 
ii. Cumprimento da legalidade quanto aos prazos das publicações oficiais, de modo a 

garantir a transparência e a isonomia do certame; 
iii. Existência de planilha de custos unitários; 
iv. Adequado nível de detalhamento e clareza dos itens que compõem o objeto do certame; 
v. Existência de Projeto de Engenharia adequado ao objeto licitado. 

 
3. Vale ressaltar que a importância do presente trabalho fica evidente quando se leva em 
consideração a relevância do valor previsto para a contratação, estimado em  
R$ 50.609.317,08. 
 

INFORMAÇÃO 
 
4. Visando aprimorar os procedimentos relativos à contratação, ampliar a competitividade e 
prevenir possíveis prejuízos à PMSP, apresenta-se, a seguir, entendimento desta Coordenadoria, com 
relação às exigências necessárias para licitação no Regime Diferenciado de Contratação de empresa 
para a execução de obras e serviços de reforma e adequação dos boxes e execução de cobertura do 
paddock e do prédio de apoio do autódromo municipal José Carlos Pace – Interlagos. 
 
5. Deve-se salientar que as exigências relativas à habilitação das proponentes devem ser 
compatíveis com o objeto e com o serviço a ser contratado, exigindo-se dos gestores bom senso e 
razoabilidade, de modo que a competitividade do certame seja a maior possível. 



 
Coordenadoria de Auditoria Interna 

Av. Libero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
 

      

2 
 

6. É importante mencionar, ainda, que a clareza na definição do objeto é fundamental para a 
realização de um certame. Salienta-se que realizar exigências de maneira objetiva não implica em 
risco ou na falta de garantia para a Administração. Pelo contrário, amplia-se a participação de 
licitantes e permite-se a obtenção da melhor proposta para a Administração: aquela que possui o 
menor custo, garantindo tanto a qualidade quanto o respeito às especificações do edital. 
 
7. Nesse sentido, a presente análise foi realizada em cumprimento à Ordem de Serviço  
nº 026/2019, restando alguns apontamentos desta equipe de auditoria, as quais se encontram a seguir 
discriminadas:  
 

Ausência de limite para subcontratação de serviços, possibilitando a ocorrência de sobrepreço 
e consequente prejuízo à PMSP. 
 
8. O item 15.1 da minuta de contrato, Anexo II do respectivo Edital, ao dispor acerca das 
subcontratações, apresenta a seguinte redação: “Mediante prévia e expressa autorização da Unidade 
Fiscalizadora, observada as condições por esta estabelecidas, poderá ser permitida a 
subcontratação de até 30% (trinta por cento) da execução do objeto do presente contrato, através 
de Termo Aditivo, sendo que a não observância do referido limite percentual acarretará na rescisão 
contratual, por inexecução do ajuste, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”. 
 
9. Com o disposto no item acima transcrito, a SPObras definiu, de forma geral, os limites para 
as subcontratações a serem realizadas ao longo da execução contratual. Não obstante, o item 15.4 do 
mesmo documento apresenta uma disposição que deixa margem para ocorrência de subcontratações 
indiscriminadas, ao arrepio da legislação aplicável. Conforme o disposto no citado item: “Não se 
caracterizará subcontratação quando a prestação for executada diretamente pela Contratada por 
meio de serviços terceirizados”. 
 
10. Da análise do dispositivo acima mencionado, entende-se que as contratações ali previstas não 
configurariam subcontratação, desse modo não seriam consideradas para fins de calculo dos 30% de 
subcontratações expressamente autorizadas no Edital. Contudo, o texto não deixa claro quais tipos 
de serviços se enquadrariam nessa previsão, o que abre a possibilidade para que qualquer tipo 
serviço seja terceirizado, até mesmo as contratações referentes ao objeto principal contratado. 
 
11. É importante ressaltar que as contratações efetuadas pela administração pública, via de regra, 
têm como característica a personalidade. Dessa forma, os contratos administrativos são pessoais, 
celebrados intuitu personae, ou seja, exige-se que o objeto seja executado pelo próprio contratado, 
não se admitindo, em regra, a subcontratação. 
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12. Com efeito, o art. 72 da Lei 8.666/1993 prevê a possibilidade de subcontratação parcial (e 
não total!), desde que esteja prevista no edital, no contrato e dentro do limite admitido, em cada 
caso, pela Administração. Ressalte-se que a Administração deve estabelecer os limites das partes do 
objeto do contrato cuja execução poderá ser subcontratada. 
 
13. Vale mencionar que os limites para a subcontratação definidos no item 15.1 do Anexo II se 
enquadram adequadamente no artigo 72 da Lei Federal 8.666/93. Não obstante, o disposto no item 
15.4 não se enquadra na exceção legal, pois abre possibilidade para terceirização de forma 
indiscriminada, sem qualquer limite, o que contraria a legislação aplicável ao caso. 
 
14. Por fim, vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União – TCU tem apresentado em suas 
decisões um entendimento consoante com o exposto por esta equipe de auditoria, conforme 
apresentado nos acórdãos 14193/2018 e 3776/2017, transcritos abaixo: 

[...] A subcontratação do objeto é admitida apenas parcialmente, desde que motivada sob a 
ótica do interesse público e com os seus limites devidamente fixados pelo contratante, não 
podendo a atuação do contratado transformar-se em mera intermediação ou administração de 
contrato. 
 
[...] A subcontratação deve ser tratada como exceção. Só é admitida a subcontratação parcial 
e, ainda assim, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução 
integral do objeto por parte da contratada, e que haja autorização formal do contratante. 

 
Recomendação 001: Em face do exposto, recomenda-se que a unidade avalie a necessidade de 
supressão do item 15.4 da minuta de contrato, de modo a se garantir a devida delimitação de 
subcontratações permitidas pela vencedora do certame. 
 
Recomendação 002: Recomenda-se, ainda, que, nas contratações futuras, não se incluam 
dispositivos como o 15.4, de modo que se evitem ambiguidades quanto aos limites para 
subcontratações. 
 

Restrição ao caráter competitivo do certame, devido à preferência injustificada para uma 
característica técnica específica: uso do código numérico CFX 
   
15. No “ANEXO I ─ Termo de Referência” do Edital RDC Presencial Nº 001/2018, mais 
especificamente no item “4.1.7 Verificação de desempenho e homologação”, exige-se do licitante, 
consorciado ou individual, a avaliação por meio de fluidodinâmica computacional (CFD, do inglês 
Computational Fluid Dynamics) do conjunto formado por estruturas metálicas e suas respectivas 
coberturas (fabricadas em material compósito tensionado). Com relação a este ponto, há no texto do 
edital uma indicação para utilização do código numérico chamado CFX, o qual consiste de um 
conjunto de softwares proprietários desenvolvidos e fornecidos comercialmente, de forma exclusiva, 
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pela empresa ANSYS, sediada nos Estados Unidos da América e representada no Brasil (também 
com exclusividade) pela empresa ESSS - Engineering Simulation And Scientific Software LTDA. 
 
16. A seleção específica do código numérico ANSYS CFX em detrimento de outras opções, sem 
embasamento técnico para tal decisão, pode limitar injustificadamente o número de empresas que, 
diretamente ou na forma de subcontratação dos serviços de simulação numérica, poderão participar 
do processo licitatório. No caso de simulações numéricas, cujo escopo seja o estudo dos esforços 
dinâmicos resultantes de interações fluido-estrutura, o qual constitui parte dos serviços relacionados 
ao objeto a ser contratado, existem diversas alternativas ao CFX com o mesmo nível de validação 
experimental e robustez dos métodos numéricos (e.g., Fluent, CFD++, OpenFOAM, etc.). 
Configura-se como prática comum no mercado, brasileiro e internacional, que uma determinada 
empresa (Universidade ou mesmo Instituto de Pesquisa) utilize, de forma especializada, apenas um 
dentre os diversos “softwares de CFD” disponíveis, sem que isso signifique, necessariamente, 
qualquer tipo de limitação da capacidade técnica daquela empresa. Portanto, ao se restringir a 
escolha do código numérico ao de um fornecedor específico, poder-se-ia limitar a escolha dos 
potenciais concorrentes deste certame público. 
 
17. Com relação ao exposto acima, a Unidade Auditada respondeu por meio do Encaminhamento 
SEI n° 014994275, informando que:  

[...] poderão ser utilizados outros softwares, disponíveis no mercado, com condições para 
tal simulação. 

 
Contudo, tendo em conta o aspecto da tempestividade da divulgação, a informação acima já deveria 
ter constado do item 4.17 do ANEXO I do Edital RDC Presencial nº 001/2018, pois o edital constitui 
o meio hábil para que todos os eventuais licitantes tomem conhecimento sobre as regras para 
participação na concorrência pública. A ausência de tal informação pode suscitar, por parte dos 
licitantes, a noção de obrigatoriedade do uso do código numérico CFX, não sendo recomendável a 
Administração assumir que, a priori, eventuais dúvidas com relação a este ponto do edital seriam 
dirimidas, pelos eventuais licitantes, através de procedimento de “solicitação de esclarecimento”. 
Neste último caso, admitir-se-ia um risco desnecessário de “direcionamento preferencial” das 
características técnicas do objeto da licitação, o que por sua vez poderia reduzir a possibilidade de 
obtenção da melhor proposta para a Administração. 
 
Recomendação 003: para a licitação pública em tela (RDC Presencial nº 001/2018), avaliar a 
necessidade de inclusão, no item 4.1.7 do ANEXO I, do esclarecimento de que “poderão ser 
utilizados outros softwares similares, disponíveis no mercado”; ou, alternativamente, realizar a 
supressão do termo ”CFX”, de forma a preservar ambos o caráter competitivo da concorrência e a 
possibilidade de contratação da melhor proposta pela Administração. 
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Recomendação 004: para futuros processos licitatórios, deverão ser realizados todos os 
esclarecimentos e ajustes necessários no próprio edital para evitar possível restrição ao caráter 
competitivo da licitação pública. 
 

Fixação de prazo relativamente curto para a etapa de consulta pública, quando considerada a 
complexidade do objeto as ser licitado. 
   
18. Com relação à fase de consulta pública, não há diploma legal que obrigue o atendimento de 
período mínimo e/ou máximo para tal manifestação pública: o Decreto Municipal n° 48.042/2006 
fala apernas na fixação de “prazo razoável para recebimento de sugestões”, cujo termo final deve-se 
dar, pelo menos, sete (7) dias antes de publicação do edital. No caso da consulta pública que 
antecedeu o Edital RDC presencial Nº 001/2018, o período fixado foi de cinco (5) dias úteis (de 
30/11/2018 a 06/12/2018). A publicação do edital ocorreu em 30/01/2019, trinta e sete (37) dias 
úteis após o fim da consulta pública. 
 
19. Além de respeitar determinados limites legais, a consulta pública deve prever prazos 
razoáveis. A avaliação da razoabilidade dos prazos fixados pode ser essencial para que futuros 
licitantes de menor dimensão, os quais em geral dispõem de menos recursos, possam participar do 
processo de chamamento público. Por outro lado, prazos desarrazoados podem levar parte dos 
potenciais licitantes a não cumprir as exigências do futuro certame público. 

 
20. Os prazos devem ser compatíveis com a complexidade do objeto da licitação. Caso contrário, 
admite-se um alto risco de ocorrer uma participação tímida, onde poucos se interessem. No caso da 
consulta pública referente ao Edital RDC presencial Nº 001/2018, a participação restou 
completamente frustrada, sem nenhuma manifestação registrada. 
 
21. As consultas públicas são processos democráticos para construção conjunta entre 
Administração e particulares, de forma a subsidiar a futura licitação. Com a colaboração dos 
particulares, as ações da Administração poderão atingir seus objetivos com base em demandas 
coletivas. Frustrar de plano o objetivo da consulta pública poderia ferir a isonomia do processo 
licitatório e diminuir a possibilidade de obtenção da melhor proposta para Administração. No que 
concerne à fixação de prazos, se não houver regras claras, mesmo que discricionárias (porém, sem 
serem arbitrárias), consultas públicas serão pouco efetivas dentro dos processos de contratação pela 
Administração. Nesta linha de pensamento, a Lei Federal n° 11.079/2004 (“Lei das Parcerias 
Público-Privadas”) observa a necessidade de submeter documentos básicos da licitação (minuta de 
edital e de contrato) à consulta pública, fixando-se prazo mínimo de trinta (30) dias para recebimento 
de sugestões, cujo termo final deve-se dar, pelo menos, sete (7) dias antes de publicação do edital. 
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Recomendação 005: para as próximas licitações públicas, nas quais o objeto da licitação envolva 
valores significativos (nos termos do Decreto Municipal n° 48.042/2006) ou possua alta 
complexidade técnica, recomenda-se que a fixação do prazo para consulta pública seja realizada com 
base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recomenda-se, igualmente, que a 
Administração formalize os motivos que justificaram a escolha de determinado prazo, 
estabelecendo, desta forma, transparência e racionalidade na práxis administrativa. 
 

Fixação de prazos relativamente curtos para a etapa de apresentação das propostas. 
 
22. No que se refere ao prazo para a apresentação das propostas, a Lei Federal 12.462/2011 
define prazos mínimos para a realização do procedimento, a depender do critério de julgamento 
adotado. Para o caso em tela, em que se utilizou como critério de julgamento o maior desconto, a 
citada Lei informa que o respectivo prazo deve ser de 15 (quinze) dias úteis, a partir da publicação 
do Edital, conforme abaixo: 

art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualificação 
disciplinados por esta Lei, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo ser adotados os seguintes 
prazos mínimos para apresentação de propostas, contados a partir da data de publicação do 
instrumento convocatório: 
 
II - para a contratação de serviços e obras: 
 
a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou 
pelo maior desconto; (grifo nosso). 

 
23. Do cotejo entre a data de publicação do edital e a definida para a apresentação das propostas 
(respectivamente, 30/01/2019 e 21/02/2019), percebe-se que foi concedido o prazo de 16 dias úteis 
para a abertura da proposta comercial, o que, em teoria, atende ao disposto na lei. No entanto, a lei 
fala em prazo mínimo, que deve ser definido em consonância com os demais princípios aplicáveis à 
administração pública, mormente o princípio da razoabilidade. 
 
24. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União, que, no Acórdão 682/2006 
Plenário, decidiu que o os prazos entre a publicação do aviso de edital de licitação e a apresentação 
das propostas pelos licitantes devem ser dimensionados em função do tempo efetivamente 
demandado para o exame do edital e redação das propostas pelos interessados em potencial, uma vez 
que os prazos referenciados no art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 representam valores 
mínimos que não excluem a necessidade de sua ampliação se assim o exigir a complexidade do 
objeto da contratação. 
 
25. Embora em sua decisão o TCU tenha feito referencia à Lei Federal nº 8.666/93, o mesmo 
entendimento pode ser aplicado às licitações regidas pela Lei Federal 12.462/2011 (RDC). Desse 
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modo, quando da definição do prazo para apresentação da proposta, o gestor deve considerar outros 
fatores, principalmente o vulto da contratação e a complexidade do objeto, caso contrário, pode-se 
restringir a competitividade da licitação, já que a determinação de um prazo curto, a depender do 
objeto, pode dificultar a análise do edital e a preparação de uma proposta.  
 
26. Do exposto, verifica-se que o caso objeto desta análise se enquadra no raciocínio 
apresentado, de modo que o prazo definido no edital RDC nº 001/2018, de apenas 16 dias úteis, pode 
ter afetado o caráter competitivo da licitação, tendo em vista que a complexidade do objeto a ser 
contratado demandaria estudos e análises prévios à apresentação da proposta comercial, o que não 
seria viável em um prazo curto. 
 
Recomendação 006: Em face do exposto, recomenda-se que nas contratações futuras seja 
determinado, para a apresentação de proposta comercial, um prazo condizente com a complexidade 
do objeto, de modo a garantir a competitividade do processo licitatório. Recomenda-se, igualmente, 
que a Administração formalize os motivos que justificaram a escolha de determinado prazo, 
estabelecendo, desta forma, transparência e racionalidade na práxis administrativa. 
 

Ausência de detalhamento do estudo de engenharia estrutural que compõem o item “4.1.7 
Verificação de Desempenho e Homologação" do Anexo I ─ Termo de Referência. 
   
27. O estudo de engenharia estrutural (o qual faz parte do item “4.1.7 Verificação de 
Desempenho e Homologação" do Anexo I do Edital e que inclui, como parte dos serviços a serem 
entregues, a realização de simulação numérica por meio de CFD) tem como objetivo principal a 
analise estrutural do conjunto formado por estruturas metálicas de suporte e de suas respectivas 
coberturas tensionadas. Tais estudos devem, obrigatoriamente, considerar os esforços dinâmicos que 
resultam da interação fluido-estrutura (ação do escoamento externo de ventos sobre a área superficial 
das tensoestruturas) a fim de verificar se o os elementos constitutivos destas estruturas suportarão os 
carregamentos eventualmente aplicados. 
 
28. Dado que o projeto básico de engenharia, conforme Anexo XVII ─ Projetos do Edital RDC 
presencial Nº 001/2018, fornecido pela SPObras não incluiu os memoriais de cálculo estrutural, a 
intenção arquitetônica, tal como proposta pela própria SPObras e pela empresa Modus Engenharia 
de Estruturas, deverá ser validada por meio de estudos de engenharia estrutural. Estes estudos fazem 
parte, portanto, do escopo de fornecimento da licitante a ser contratada pela Administração, uma vez 
que a analise estrutural (não disponibilizada durante a fase de engenharia básica) não é prescindível, 
constituindo parte indissociável do objeto desta licitação pública. 
 
29. Face ao exposto acima, conclui-se que o item “4.1.7 Verificação de Desempenho e 
Homologação" tem importância crítica, tanto para o estabelecimento do nível de segurança estrutural 
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das edificações que serão construídas ou reforçadas, quanto para a viabilidade técnica do projeto, 
pois, neste último caso, estruturas inseguras não poderão ser instaladas no Autódromo Municipal 
José Carlos Pace. Logo, independentemente do preço total deste item, em comparação a outros de 
maior valor presentes na planilha orçamentaria, os serviços relativos ao item 4.1.7 deveriam ter sido 
discriminados na composição de preços: (i) para permitir o controle mais preciso das entregas do 
contrato (medição e aceitação de serviços realizados); e (ii) para servir como um dos marcos 
principais do cronograma físico do futuro contrato, já que a entrega dos relatórios e dos memoriais 
de cálculo (referentes ao item 4.1.7) pertencem, potencialmente, ao caminho crítico do projeto. A 
validação estrutural dos projetos das tensoestruturas e dos reforços das edificações dos boxes 
existentes constitui condição sine qua non para a execução das obras e serviços objeto da licitação. 
 
30. A Equipe de Auditoria solicitou informações de como fora realizada a composição estimada 
dos custos dos serviços referentes ao item 4.1.7 e a incorporação destes ao preço global do objeto da 
licitação. A Unidade Auditada, através do Encaminhamento SEI n° 014994275, respondeu: 

[...] A realização desta verificação é item integrante dos projetos de fabricação e montagem, 
que compõe o preço do fornecimento e montagem. 

 
Ou seja, a SPObras informou que os serviços de engenharia relativos ao item “4.1.7 Verificação de 
Desempenho e Homologação" estão embutidos nos preços unitários de outros itens, os quais, a 
princípio, seriam os itens 15, 16, 17 e 18 pertencentes ao conjunto “1.4 COBERTURA” da planilha 
orçamentária referencial, cujos preços/custos unitários estão definidos com unidades de 
fornecimento em [m2] e [kg]. Porém, como já apontado nos parágrafos acima, a falta de 
discriminação da composição dos preços dos serviços do item 4.1.7 demostra incompatibilidade com 
a natureza e a importância deste item para o projeto de engenharia como um todo. 
 
31. Há a possibilidade de ter havido duplicação parcial do objeto desta licitação, pois em 
contração já realizada pela SPObras (em Janeiro de 2019), sob o Contrato n° 1481803100, incluiu-se 
um objeto cuja descrição é quase idêntica aquela do item “4.1.7 Verificação de Desempenho e 
Homologação”, conforme item “7.1.2 Modelagem em túnel de vento eletrônico” do Anexo I ─  
Termo de Referência do CONVITE Nº 007/2018 (Proc. nº 1481803100). 
 
32. Vale destacar, finalmente, que a realização de estudos complexos de engenharia estrutural, 
como aquele incluído no objeto da licitação auditada, demandam know-how e experiência prévia dos 
licitantes em trabalhos técnico-profissionais similares. Neste caso, dada a importância deste serviço 
de engenharia, seria recomendável a inclusão, dentre os critérios para habilitação técnica dos 
licitantes, de critério adicional para comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
compatível ao item 4.1.7, seja através da comprovação de capacitação técnico-profissional, seja 
através da comprovação da capacitação técnico-operacional, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, 
em seu art.30, inc. II e § 1° e §10°; e na posição exarada pelo TCU por meio de vários Acórdãos 
(3144/2011–PLENÁRIO; 2748/2018 – PLENÁRIO; 740/2018– PLENÁRIO). 
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Recomendação 007: para as próximas licitações públicas, quando estas tratarem de objetos 
similares ao da licitação analisada nesta Nota Técnica, o memorial de cálculo estrutural deverá 
constar do projeto básico, mesmo que o projeto de engenharia de estruturas não seja definitivo. Este 
memorial terá a função de comprovar a viabilidade técnica da solução adotada.  
 
Recomendação 008: para as próximas licitações públicas, as partes do objeto licitado que se 
revelem parcelas de maior relevância deverão constar da planilha orçamentária referencial, mesmo 
que os respectivos preços não representem valores significativos em comparação ao preço global. 
 
Recomendação 009: para as próximas licitações públicas, as partes do objeto licitado, que se 
revelem parcelas de maior relevância e com complexidade técnica sui generis, deverão ter seus 
próprios critérios para habilitação técnica dos licitantes. 
 
Recomendação 010: avaliar se há duplicação entre os serviços deste Edital com outras contratações 
já realizadas, adequando, quando necessário, os contratos. A possível duplicação parcial de objeto 
em duas licitações distintas revela fragilidade no planejamento e na gestão das necessidades internas 
da Administração. Logo, a Unidade Auditada deverá reavaliar criticamente o seu Programa de 
Qualidade que é utilizado no desenvolvimento de projetos de engenharia e nos processos de licitação 
pública. 
 

Ausência de detalhamento de requisitos regulamentares para determinados serviços de 
engenharia, especificamente aqueles que compõem o item “4.1.7 Verificação de Desempenho e 
Homologação" do Anexo I ─ Termo de Referência. 
 
33. Não há no Edital indicação explicita da necessidade de se realizar ensaios em túnel de vento 
com modelos físicos (em escala) das tensoestruturas durante a fase de projeto. Apesar da norma 
ABNT NBR 6123 não apontar a obrigatoriedade imediata deste tipo de ensaio para estruturas 
metálicas cujas coberturas sejam construídas com membranas tensionadas, existe, todavia, a 
possibilidade de que resultados experimentais obtidos em túnel de vento, simulando as principais 
características do vento natural, precisem ser utilizados em substituição aos coeficientes constantes 
daquela norma. Isto porque tal norma tem alcance limitado quando se trata de estruturas cuja forma 
geométrica e dimensões não se enquadrem dentro dos casos abarcados pela ABNT NBR 6123. Nesta 
situação, a simulação numérica, utilizando fluidodinâmica computacional, não substitui os dados 
experimentais levantados utilizando modelos físicos em túnel de vento. 
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34. No item 4.1.7 há o seguinte excerto:  

[...] também compõe o escopo contratual e obrigação da CONTRATADA a verificação do 
desempenho de cada estrutura [...], demostrando, através da execução de ensaios de 
homologação, a eficiência dos mesmos. 

 
A redação do excerto acima deixa em aberto para que a CONTRATADA decida quais os ensaios de 
homologação serão executados, quando há omissão normativa no caso concreto.  
 
35. Com relação a este ponto de indefinição, uma analise crítica deveria ter sido realizada 
durante a fase de engenharia básica, onde os ensaios mais importantes, tendo relação direta com o 
objeto da licitação, seriam identificados e explicitamente incluídos no Termo de referência do Edital. 
 
Recomendação 011: avaliar a necessidade de se incluir a previsão de ensaios técnicos adicionais 
(e.g., “ensaios em túnel de vento”) no Edital RDC presencial Nº 001/2018. Justificar tecnicamente a 
decisão. 
 
Recomendação 012: para as próximas contratações, a Unidade Auditada deverá avaliar e relacionar, 
de forma suficientemente detalhada e justificada, todos os ensaios técnicos minimamente necessários 
à perfeita entrega do objeto da licitação. Quando a responsabilidade pelo projeto de engenharia 
básica é da Administração, não cabe aos licitantes o livre arbítrio sobre necessidades de projeto que 
foram (ou deveriam ter sido) definidas em etapa anterior. 
 

Inconsistências e informações incompletas na formação de preços dos itens 15 (cód. BOX-015), 
16 (cód. BOX-084), 17 (cód. BOX-017) e 18 (cód. BOX-085) da planilha orçamentária 
referencial. 
   
36. Com relação à planilha de equalização de cotações (doc. SEI n° 014993822) para os itens 
BOX-015, BOX-017, BOX-084 e BOX-085, não há correlação entre os preços individualizados para 
cada um destes itens (apresentados explicitamente na referida planilha) e o valor total informado 
pela empresa fornecedora RECONLOG, através de sua proposta comercial 1483RV02 (doc. SEI n° 
014993908). Esta proposta comercial, com data de 14 de setembro de 2018, apenas informa o 
montante total para o grupo formado pelos quatro itens acima, no valor de R$ 39.910.800,00. Tal 
proposta também apresentou um “valor reduzido” à base de cálculo de uma unidade genérica 
denominada “m2 de cobertura tensionada”, a qual consistiu na divisão do valor total mencionado 
acima dividido pela quantidade do item BOX-017 “fornecimento de membrana para cobertura 
tensionada”. Ou seja, seria uma espécie de valor médio entre itens de natureza diferente 
(fornecimento de materiais versus fornecimento de mão-de-obra), incluindo itens cuja unidade 
básica de preço não é o metro quadrado (m2), mas sim o quilograma (kg) de estrutura metálica. 
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37. Com relação à planilha de equalização de cotações (doc. SEI n° 014993822) para os itens 
BOX-015, BOX-017, BOX-084 e BOX-085, os preços totais de fornecimento da empresa 
RECONLOG, com referência em Agosto/2018 e Setembro/2018, foram dados como R$ 
39.737.275,93 e R$ 39.916,430,36, respectivamente. Porém, nenhum destes dois valores verifica 
aquele informado na proposta comercial 1483RV02 (doc. SEI n° 0 14993908) enviada pela empresa 
fornecedora, de R$ 39.910.800,00, valor que já englobaria o fornecimento de materiais e de mão-de-
obra (fornecimento e montagem de estrutura metálica; e o fornecimento e montagem da lona 
tensionada). Adicionalmente, a proposta não indicou de forma clara se os valores seriam antes ou 
depois de impostos; nem quais seriam os tipos de impostos e as respectivas alíquotas; apenas com 
relação às “despesas de montagem”, há a indicação de que a bonificação foi contabilizada, sem 
apresentar, no entanto, o percentual de bonificação. 
 
38. Com relação ao exposto acima, a Unidade Auditada respondeu por meio do Encaminhamento 
SEI n° 015169957, informando que:  

[...] em 20/09/2018 [...] a empresa informou que seria possível considerar 70% para Material 
e 30% para Mão de Obra em relação aos valores totais apresentados. Quanto ao custo 
relativo à membrana e à estrutura metálica, o fornecedor também informou, através de 
contato telefônico, a proporcionalidade para se chegar à decomposição entre os valores. [...] 
Uma vez que os preços ofertados já contemplam todos os custos incidentes, inclusive 
impostos, postos na Obra. Assim, SPObras não questionou os fornecedores sobre o 
detalhamento quanto aos impostos incidentes nos produtos. 

 
39. A obtenção de parâmetros de pesquisa de preços, através de canal informal e sem 
rastreabilidade documental, revela uma não conformidade grave. Adicionalmente, as informações 
fornecidas pela SPObras no doc. SEI n° 015169957 não constavam dos autos, caracterizando 
desrespeito aos princípios da transparência na Administração Pública e da formalidade dos atos 
processuais. 
 
40. Com relação à planilha de equalização de cotações (doc. SEI n° 014993822) dos itens BOX-
017 e BOX-085, os “preços” unitários de fornecimento para empresa TENSO MEMBRANA, 
conforme proposta comercial s/n (doc. SEI n° 014994009), não condizem com aqueles da referida 
planilha. Para estes itens, a proposta comercial, com data de 14 de Setembro de 2018, informou, 
respectivamente: R$ 735,03 e R$ 241,75.  Já a planilha informou, respectivamente: R$ 921,32 e R$ 
303,03 (valores com referência em setembro/2018). A proposta comercial não indicou se os valores 
seriam antes ou depois de impostos; nem quais seriam os tipos de impostos e respectivas alíquotas. 
 
41. Com relação à planilha de equalização de cotações (doc. SEI n° 014993822) dos itens BOX-
017 e BOX-085, os “preços” unitários de fornecimento para empresa TENSOR ESTRUTURAS, 
conforme proposta comercial s/n (doc. SEI n° 014994092), não condizem com aqueles da referida 
planilha. Para estes itens mencionados acima, a proposta comercial, com data de 05 de Outubro de 
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2018, informou, respectivamente: R$ 1.270,51 e R$ 114,88.  Já a planilha informou, 
respectivamente: R$ 969,72 e R$ 413,88. A proposta comercial informou um valor total de alíquota 
para cada item, mas sem discriminar os impostos componentes de cada “preço” final. 
 
42. Com relação ao exposto nos dois últimos parágrafos acima, a Unidade Auditada respondeu 
por meio do Encaminhamento SEI n° 015169957, informando que:  

[...] Dado que as empresas apresentaram orçamentos com parâmetros divergentes (valor para 
área de projeção x valor para área de desenvolvimento), foi necessária a realização de 
equalização pela área de orçamento da SPObras ajustando os preços para a área de projeção 
de sombra da cobertura e não pela área de desenvolvimento, que seria muito difícil de 
verificar em campo para realização das medições de obra. Portanto, a alteração do Preço 
Unitário deu-se para realização de equalização das propostas. [...] Uma vez que os preços 
ofertados já contemplam todos os custos incidentes, inclusive impostos, postos na Obra. 
Assim, SPObras não questionou os fornecedores sobre o detalhamento quanto aos impostos 
incidentes nos produtos. 

 
43. Para a situação descrita acima, caberia ao próprio fornecedor realizar, com base em 
orientação da Administração, as adaptações necessárias, pois se trata de um processo de pesquisa e 
formação de preços, no qual a ingerência da Administração, no que concerne a ponderação de 
valores e adoção de premissas de cálculo, deve ser exercida com prudência. 
 
44. Na planilha de composição de preços unitários (CPU), a exemplo do doc. SEI n° 014993724 
referente ao item cód. BOX-017, o valor informado para o BDI (16.80%) não verifica a diferença 
entre o “custo” unitário total (R$ 917,50) e o preço unitário total (R$ 1.132,92).  A diferença entre 
estes dois valores condiz com um BDI de 23.48%, o qual confere com o valor a ser utilizado para 
“Obras de Edificações” sem desoneração. Por outro lado, na planilha orçamentaria referencial, o 
preço unitário considerou um BDI de 16.80%, resultando num preço unitário total de R$ 1.071,64, o 
qual foi, neste caso, corretamente informado. 
 
45. Com relação ao exposto acima, a Unidade Auditada respondeu por meio do Encaminhamento 
SEI n° 015169957, informando que:  

[...] Constatou-se um erro de fórmula na Planilha, que será corrigido previamente a 
assinatura do contrato, já contemplando o valor do BDI correto de 16,80%. 

 
46. A inconsistência no planilhamento do preço unitário dos itens BOX-015 e BOX-017, gerando 
ambiguidade entre os documentos “planilha orçamentaria referencial” e “planilha de CPU”, constitui 
irregularidade potencialmente grave, pois o valor de investimento, relativo a estes dois itens 
somados, alcança a cifra R$ 25.899.319,60. Ou seja, aproximadamente 51% do valor global previsto 
para o futuro contrato. A diferença de 16.80% e 23.48% para o fator de BDI a ser considerado 
representaria, portanto, um desvio de R$ 1.401.097,00  no valor de contrato,  montante com 
potencial de causar um desequilíbrio econômico-financeiro no ajuste entre Administração e a 
empresa (ou consórcio de empresas) a ser adjudicada(o) com o objeto da licitação. Ademais, a 
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alteração a posteriori do BDI, na planilha de CPUs, antes da assinatura do contrato, conforme 
resposta da SPObras, estaria em desacordo com o art. 3° da Lei Federal n° 8.666/1993 e o § 1° do 
art. 1° da Lei Federal n° 12.462/2011. 
 
47. Os valores informados nas propostas das empresas, utilizados para pesquisa e formação de 
preço dos itens BOX-015, BOX-017, BOX-084 e BOX-085, representam preços unitários. Porém, 
nas planilhas de CPU (e também na planilha orçamentária) estes mesmos valores foram 
considerados como custos unitários pela SPObras e, sobre eles, aplicado um novo fator de BDI, 
resultando em uma estimativa a maior para a formação para destes preços (i.e., sobrepreço). 
 
48. O sobrepreço dos itens BOX-015, BOX-017, BOX-084 e BOX-085 constitui irregularidade 
grave. A falta de clareza e transparência na base de cálculo, utilizada para diferenciar custo unitário 
do respectivo preço unitário, contribuiu para a inconformidade detectada no processo de formação de 
preço dos itens citados. 
 
49. A documentação referente à pesquisa e formação de preços não constavam dos autos 
(especificamente para os itens BOX-015, BOX-017, BOX-084 e BOX-085; itens cujos custos 
unitários não tiveram origem nem nas tabelas SINAPI, nem nas tabelas da EDIF), em desacordo com 
o inc. VI do parágrafo único do art. 2º da Lei Federal nº 12.462/2011. 
 
Recomendação 012: com relação à inconsistência no planilhamento do preço unitário dos itens 
BOX-015 e BOX-017 (a diferença de 16.80% e 23.48% para o fator de BDI), recomendam-se a 
correção dos erros e a avaliação da necessidade de republicação do Edital RDC presencial nº 
001/2018. 
 
Recomendação 013: com relação ao sobrepreço dos itens BOX-015, BOX-017, BOX-084 e BOX-
085, recomendam-se a readequação do processo de formação de preços e a avaliação da necessidade 
de republicação do Edital RDC presencial nº 001/2018. 
 
Recomendação 014: com relação a processos de pesquisa e formação de preços, conforme exposto 
no parágrafo 42, recomenda-se à Unidade Auditada que, nas contratações futuras, não realize de 
forma arbitrária ajustes ou alterações de preços que modifiquem as condições da proposta comercial 
apresentada, sem anuência da empresa fornecedora. Se os ajustes forem estritamente necessários e 
justificados tecnicamente, estes deverão ser acompanhados dos memoriais descritivos completos, 
demostrando como os valores finais foram obtidos. 
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Ausência de previsão de custos para a etapa denominada Operação Assistida  
   
50. Não há na planilha orçamentária referencial previsão detalhada dos custos para a execução 
(sob demanda) dos serviços identificados como Operação Assistida, apesar destes serviços terem 
sido descritos no Anexo I ─ Termo de Referência e incluídos na planilha de Critérios de Medição, 
sob o código BOX-081, conforme Anexo XIV - Arquivos Técnicos.  
 
51. Conforme Anexo I ─ Termo de Referência, a Operação Assistida visa atender ao sistema 
formado pelas tensoestruturas e pelo respectivo sistema de drenagem (responsável pela coleta de 
águas pluviais nas coberturas). Ainda conforme o Anexo I, a Operação Assistida deverá 
compreender um período mínimo de 180 dias, contados a partir da Ordem de Serviço (e depois de 
concluída a fase de obras). Apesar de não estar claro no Edital qual o critério (“demanda”) que será 
utilizado para ordenar a execução de tais serviços, entende-se que a Operação Assistida tem como 
objetivo a prestação de suporte técnico no caso de uma eventual falha de operação e/ou de 
funcionamento dos sistemas fornecidos.  
 
52. No Anexo XIV - Arquivos Técnicos há a omissão da unidade de fornecimento/medição do 
serviço “Operação Assistida” e a seguinte descrição: 

[...] O serviço será pago por unidade de tenda instalada. O custo unitário remunera o 
fornecimento e instalação das tendas. 

 
53. A partir do excerto acima, tem-se o entendimento de que o serviço de Operação Assistida 
será remunerado pelo preço unitário do item BOX-084 e/ou do item BOX-085, o que, por si só, 
configura uma situação inconsistente, dada a natureza (e temporalidade) distinta entre os serviços 
envolvidos (serviços de montagem versus serviço de operação assistida). 
 
54. Mesmo que se aceitasse o entendimento acima (ou seja, de que os custos para a execução da 
Operação Assistida estivessem previstos no item, por exemplo, BOX-085), ainda assim não haveria 
previsão real, pois as propostas comerciais utilizadas para a formação de preços dos itens BOX-084 
e BOX-085 não incluíram, em seus respectivos escopos, a execução de serviços adicionais além 
daqueles já previstos (fornecimento e montagem de estrutura metálica; e o fornecimento e montagem 
da lona tensionada), conforme doc. SEI n° 014994009, n° 014994092 e n° 0 14993908. 
 
55. Além de possuírem naturezas distintas com relação à base unitária de remuneração e de 
execução, os serviços “de montagem” e “de operação assistida” são extemporâneos, ou seja, estão 
previstos para ocorrem em fases diferentes do cronograma de projeto. Logo, sobre este ponto de 
vista, a remuneração de um destes serviços através do outro (“embutindo o preço de um no outro”) 
representaria o pagamento antecipado pela Administração sem que haja (i) condições excepcionais 
que justificassem essa prática e (ii) sem que haja a prestação de garantias que assegurem o pleno 
cumprimento do objeto. Este fato configuraria irregularidade na gestão dos recursos públicos, pois 
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estaria em desacordo com os artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/1964 e art. 65, II, “c”, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
Recomendação 015: avaliar o impacto dos custos não previstos associados ao serviço de Operação 
Assistida e verificar a necessidade de se elaborar um plano de contingenciamento e replanejamento 
de gastos. Avaliar a necessidade de se readequar a planilha orçamentária referencial de forma a sanar 
as irregularidades mencionadas acima. 
 
Recomendação 016: para as próximas licitações públicas, a Unidade Auditada deverá separar itens 
que sejam incompatíveis; (i) com relação às características da entrega parcial do objeto; e (ii) do 
ponto de vista dos critérios de medição e aceitação de serviços/obras a serem realizados. O nível de 
granularidade, tanto das planilhas orçamentárias quanto dos critérios de medição/aceitação, deve ser 
compatível com a natureza das obras e serviços de engenharia que compõem o objeto da licitação: 
deve-se evitar embutir custos de determinados serviços em outros, quando esta decisão aumenta o 
risco de prejuízo ao erário. 
 

Alto risco de inexequibilidade (inviabilidade técnica) do objeto desta licitação, devido ao prazo 
exíguo de execução das obras em comparação ao prazo de fornecimento das membranas para 
cobertura tensionada. 
   
56. Conforme Anexo I ─ Termo de Referência, o prazo total para execução das obras e serviços 
de engenharia (excetuando-se a Operação Assistida) é de 120 dias, já considerado o período 
atribuído à aprovação dos projetos de engenharia. As propostas comerciais enviadas pelas empresas 
TENSO MEMBRANA, RECONLOG e TENSOR ESTRUTURAS (vide doc. SEI n° 014994009, n° 
014994092 e n° 0 14993908) não informaram um prazo total para a entrega (fabricação, importação 
e  transporte) do material referente ao item BOX-017. Informou-se apenas o prazo para execução das 
obras: 180 dias, admitindo os materiais já postos no canteiro de obras (os três fornecedores 
informaram o mesmo prazo). 
 
57. As especificações técnicas, constantes do Anexo I para o item BOX-017, estabelecem 
características que, a princípio, apenas membranas compósitas importadas poderiam satisfazer (e.g., 
membrana TX30 Precontraint, fabricada pela empresa Serge Ferrari). Assumindo que para a 
quantidade requerida deste material (mais de 14000 m2 de área em projeção de sombra do conjunto 
das tensoestruturas) será necessário um período de fabricação, então, uma estimativa otimista para o 
prazo total de entrega, considerando o caso de importação, seria de cinquenta (50) dias, sendo quinze 
(15) dias para fabricação e trinco e cinco (35) dias para o transporte via marítima (já incluindo o 
período de desembaraço alfandegário, o qual dependerá do canal de conferência aduaneira). Destaca-
se que o custo do frete para o transporte aéreo poderia inviabilizar financeiramente o futuro contrato, 
com base na previsão orçamentária atual. 
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58. Verifica-se, portanto, que, para o cenário descrito acima, cerca de 40% do prazo total para 
execução das obras e serviços seria “consumido” pelo prazo de entrega do item BOX-017, prazo este 
não considerado no cronograma físico-financeiro do Edital RDC presencial nº 001/2018. Este 
cenário mostra-se ainda mais agudo quando se considera o tempo necessário para aprovação, pela 
Administração, dos projetos de engenharia a serem enviados pela futura contratada: neste caso, o 
prazo total de referência de 120 dias deveria ser diminuído de acordo, pois a ordem de compra dos 
materiais, pela futura contratada, seria feita somente após a aprovação destes projetos. 
 
Recomendação 017: reavaliar os prazos previstos no Edital RDC presencial nº 001/2018, tendo em 
vista o alto risco de inexequibilidade do objeto desta licitação dentro do tempo inicialmente previsto. 
Ademais, a flagrante inexequibilidade dos prazos previstos no cronograma físico-financeiro, o qual 
compõe o edital de licitação, desrespeitaria as condições estabelecidas pelos incisos do §1° do art. 
57° da Lei Federal n° 8.666/1993. 
 

Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no caso de obras realizadas com 
verbas federais. 
   
59. Com base na Solicitação de Informação doc. SEI n° 015178789 e na resposta da Unidade 
Auditada (doc. SEI n° 15196783), não há, nos autos, evidência do recolhimento de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) com relação às planilhas orçamentárias e ao projeto básico. 
 
60. O TCU, em sua Súmula n° 260, assevera: 

[...] É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, 
com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações 
técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças 
técnicas. 

 
61. Ademais, a RESOLUÇÃO nº 361/1991 do CONFEA diz, em seu art. 7°: 

[...] Os autores do Projeto Básico, sejam eles contratados ou pertencentes ao quadro técnico 
do órgão contratante, deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
instituída pela Lei Federal nº 6.496, de 07 DEZ 1977. 

 
62. Com base na jurisprudência do TCU para obras executadas com recursos de orçamentos da 
União (Súmula n° 260; Acórdão 2449/2012 - Plenário; Acórdão 3051/2009 - Plenário), deveria 
constar do projeto básico (ao qual se refere o art. 6°, inc. IX, da Lei Federal n° 8.666/1993) a ART 
do(s) autor(es) das planilhas orçamentárias, expressando a responsabilidade deste(s) quanto à 
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os valores do 
projeto de engenharia. Considerado que os serviços relativos ao Edital RDC presencial nº 001/2018 
serão remunerados com recursos federais, conforme Termo de Compromisso nº 0412.722-41/2013-



 
Coordenadoria de Auditoria Interna 

Av. Libero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
 

      

17 
 

SP, o não recolhimento de uma ART, específica para orçamento, poderia ser considerado vício 
insanável por aquela Corte de Contas, gerando nulidade de todo processo licitatório. 
 
63. Mesmo que a Lei Orçamentária Anual da União não inclua, desde o ano de 2014 
(LDO/2014), diretrizes com relação ao recolhimento de ARTs para obras e serviços de engenharia, o 
entendimento do TCU sobre a questão não se alterou. Adicionalmente, consoante à Súmula n° 260 
do Tribunal, o Decreto Federal n° 7.983/2013 regulamentou a necessidade de recolhimento da ART 
em seu art. 10°; e, no que for específico, a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços 
de engenharia, nas contratações regidas Lei Federal nº 12.462/2011, obedecerá às normas 
estabelecidas no Decreto Federal n° 7.581/2011. 
 
Recomendação 018: recolher ART referente à elaboração do orçamento-base, composições de 
custos unitários, especificações técnicas e do cronograma físico-financeiro, antes da adjudicação do 
objeto da licitação e da homologação do procedimento licitatório. 
 

CONCLUSÃO 
 
1. Diante do exposto, conclui-se que a licitação em análise possui fragilidades em relação aos 
princípios da administração pública, visto que esta poderia restringir a competitividade e diverge do 
entendimento das Cortes de Contas, da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Federal 12.462/2011, 
podendo acarretar, assim, a contratação de propostas menos vantajosas à administração e, 
potencialmente, prejuízo ao erário. 
 
2. Tendo em vista o previsto no inciso XIII, do artigo 138º da Lei Municipal nº 15.764/2013, 
sugere-se o encaminhamento desta nota técnica para o Gabinete da Controladoria Geral do 
Município de São Paulo e a SPObras, visando avaliação quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
 
 
À consideração superior. 
 
São Paulo, 18 de março de 2019. 


