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Nota Técnica 16/2018 – OS N° 73/2018/CGM/AUDI 
 
Assunto: Análise preventiva quanto à conformidade e legalidade do edital relativo à 
Concorrência nº 01/AMLURB/2018. 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Em atendimento à Ordem de Serviço nº 073/2018/CGM-AUDI, trata-se de análise quanto à 
adequação, legalidade e boas práticas do edital da Concorrência nº 01/2018, da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, objetivando realizar licitação na modalidade 
“Concorrência” pelo regime de “empreitada por preço global mensal” do tipo “menor preço por 
lote”, para a execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública urbana no Município de São 
Paulo, conforme disposições e demais elementos que integram o edital. 
 
 

INFORMAÇÃO 
 
Após análise do edital de licitação 01/AMLURB/2018, esta equipe de auditoria identificou as 
fragilidades e respectivos potenciais de melhoria descritos abaixo: 
 
1.        Duplicidade na contratação dos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros e 
bocas de lobo, roçada e capina de vias, e pintura de meio fio, cujos objetos, com 
características similares e que somam o montante de R$ 406.393.045,54, são contratados 
também pela Secretaria Municipal das Subprefeituras.  
 
1. A equipe de auditoria observou que a os serviços, a serem contratados, de “Limpeza e 
desobstrução de bueiros e bocas de lobo, Roçada e capina de vias, Pintura de meio fio, postes e 
remoção faixas e propaganda em postes e muros”, possuem características semelhantes a alguns 
dos serviços de Zeladoria Urbana, cuja contratação é feita pela Secretaria Municipal das 
Subprefeituras, com competência de fiscalização atribuída às Subprefeituras. 
 
2. Conforme tabelas abaixo, observam-se semelhanças entre as características dos serviços 
licitados pela AMLURB e os já contratados pelas Subprefeituras, como por exemplo, a 
duplicidades entre o serviço de “Pintura de Guias,” previsto na Concorrência nº 
01/AMLURB/2018, e o serviço de “Conservação de Logradouros” contratado pela SMSUB.  
 
3. Ademais, note-se que, apesar da diferença quantitativa das equipes abarcadas nos serviços 



pelos diferentes órgãos, os profissionais que as compõem são semelhantes, conforme apresentado 
na Tabela 02. 
 
 



Tabela 01–Descrição dos serviços licitados pela AMLURB e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, para o mesmo objeto. 

Serviço AMLURB Descrição Serviço 
Subprefeituras Descrição 

Pintura de meio fio, 
postes e remoção 

faixas e propaganda 
em postes e muros 

1.3.       Pintura de meio fio, postes, muros e demais elementos Conservação de 
Logradouros 

3.17. Os serviços da equipe deverão se restringir à seguinte natureza: 3.17.1. conservação de guias, 
sarjetas e sarjetões; 3.17.2. conservação de passeios em áreas públicas; 3.17.3. conservação de 
calçamento em paralelepípedos ou em artefatos de concreto; 3.17.4. conservação de floreiras, 
muretas e similares em áreas públicas; 3.17.5.pintura de guias, postes, gradis de pontes e 
viadutos; 3.17.6. conservação de bocas - de - lobo; 3.17.7. remoção do material excedente e restos 
de entulho; 3.17.8. medição dos serviços executados, para constar na ficha de produção diária – 
Anexo XII do Edital, acompanhada de relatório diário discriminando todas as atividades 
desenvolvidas da equipe 

Limpeza e 
desobstrução de 

bueiros e bocas de 
lobo 

3.26.1.   Inspeção das condições funcionais do sistema de 
drenagem, apontados em relatório; 3.26.2.  Conservação de 
galerias de águas pluviais, seus ramais e serviços correlatos, e 
demais dispositivos de drenagem superficial junto a córregos 
e canais, excluindo a conservação de sarjetas e sarjetões em 
vias públicas; 3.26.3.  Conservação de poços de visita; 3.26.4.  
Conservação de bocas de lobo e bocas de leão; 3.26.5. 
Recomposição da vala até a estrutura da base, de acordo com o 
estabelecimento nas normas da PMSP; 3.26.6.  Remoção do 
material excedente e restos de entulho 

Conservação de 
Galerias 

1.3.       Limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo e bocas de leão: 1.3.1.  Compreende 
a limpeza e desobstrução manual e automatizada de bueiros, bocas de lobo e bocas de leão, 
garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos; 

Roçada e capina de 
vias 

1.3.1.  Os serviços de capinação de vias e logradouros públicos 
compreendem a capina do mato, grama e vegetação rasteira de 
sarjetas, calçada, calçadões, pontos e abrigos de ônibus, outros 
mobiliários urbanos nos passeios públicos, canteiros laterais, 
passarelas, passagens subterrâneas, escadarias, passeios 
públicos de áreas comerciais, túneis, pontes, viadutos e vias 
pertencentes à rede viária estrutural, com remoção de resíduos 
e transporte para a destinação final ambientalmente adequada e 
devidamente licenciada 

Conservação de 
áreas urbanizadas, 

ajardinadas, 
praguejadas 

 
1.2. Os serviços serão prestados no Município de São Paulo, nas áreas geográficas que compõem os 
agrupamentos descritos no ANEXO I-F, observadas as especificações técnicas contidas neste 
anexo. 
1.1.1.   Consiste na retirada de detritos em geral através de varrição, lequeamento, rastelamento, 
catação e escavação, inclusive o recolhimento e remoção dos detritos resultantes da execução de 
todos os serviços de limpeza, o adequado acondicionamento dos detritos assim recolhidos e seu 
transporte até o local definido pela fiscalização.  
1.1.2.   Os serviços de limpeza geral, aqui considerados deverão ser executados em toda a área 
objeto do serviço, inclusive nos trechos das calçadas perimetrais, de modo que todas essas 
áreas sejam mantidas convenientemente limpas, recolhendo-se, acondicionando-se e 
removendo-se todos os detritos indesejáveis depositados nos pisos e áreas livres em geral, 
sejam elas pavimentadas ou não, inclusive nos canteiros ornamentais, nos gramados e nos 
bosques e matas de acesso público livre ou restrito. 
1.4.     Despraguejamento manual de canteiros: 1.4.1.   Consiste na eliminação por arrancamento 
da parte aérea e do sistema radicular de pragas e plantas invasoras localizadas em canteiros, 
utilizando-se de ferramentas manuais como sacho, firmino, enxada, enxadão, entre outros. 
1.8.     Refilamento: 1.8.1.   Consiste no corte da vegetação contígua a passeios, muros, 
edificações, muretas e demais elementos construtivos, sempre que for realizado o corte de 
grama. 
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Tabela 02 – Comparativo entre as equipes contratadas pela SMSUB e as licitadas pela AMLURB 

COMPARATIVO: MÃO DE OBRA SMSUB X AMLURB 
FUNÇÃO SMSUB AMLURB 

Ajudante de jardinagem 05 03 
Operador de roçadeira 05 03 

 
4. Desta forma, uma vez que os serviços e equipes possuem características semelhantes, 
questiona-se a real necessidade da licitação dos serviços previstos na Concorrência nº 
01/AMLURB/2018, pois caso se concretize da forma prevista, prejudicar-se-á a eficiência da 
contratação, ao se prever o mesmo serviço em contratos distintos, com fiscais diversos, o que 
dificultará, inclusive, a separação dos serviços executados pelas empresas contratadas 
correspondentes. Ou seja, há óbice à adequada mensuração da parte executada atribuível a cada 
prestadora. 
 
5. Ainda é possível que tal prática resulte em dificuldade de ganho ao se contratar em escala, 
situação esta que geralmente ocorre quando são agrupados serviços equivalentes e contratados de 
uma única vez, buscando-se, em regra, a redução dos preços praticados pelas empresas contratadas 
ao se diluir os custos indiretos, como Administração Central, por uma maior prestação de serviço. 
 
6. Corroborando com o acima exposto, elenca-se jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União, emitida por meio do Acórdão 2080/2005: 
 

“REPRESENTAÇÃO. SOBREPOSIÇÃO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM 
AQUELES OBJETO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. 
DETERMINAÇÃO. 1. Considera-se procedente representação para determinar à entidade 
que se abstenha de dar continuidade à licitação, uma vez que não foi justificada a 
sobreposição de serviços já contratados com aqueles objeto da licitação em andamento e 
que alguns desses serviços sobrepostos já foram executados pela contratada, o que sinaliza 
um potencial prejuízo ao erário, ante a hipótese de pagamentos em duplicidade. 2. Mesmo 
que sejam relevantes os motivos para não-continuidade ou rescisão de contrato já firmado, o 
que se admite apenas por hipótese, deve a Administração justificá-los de modo a possibilitar 
ao contratado a defesa de seus direitos, não sendo possível simplesmente desconsiderar a 
avença e realizar novo certame. (...) 4. Quanto ao mérito, observo que, após instada a se 
manifestar, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente não trouxe respostas satisfatórias para 
a questão. Não foram explicitados os motivos da não-continuação do contrato já firmado, 
nem foi justificada a sobreposição de 1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 90. serviços já contratados com 
aqueles objeto da licitação em andamento. Ademais, a unidade técnica constatou que alguns 
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desses serviços sobrepostos já foram executados pela contratada, o que sinaliza um 
potencial prejuízo ao erário, ante a hipótese de pagamentos em duplicidade.”. (Grifo nosso) 

 
7. Adicionalmente, após análise do Processo Administrativo que originou o certame ora 
analisado, observa-se que a contratação dos serviços em tela, apesar de previstos na Lei Municipal nº 
13.478/2002, não foi amplamente justificada, e, diante da possibilidade de duplicidade, questiona-se 
a real necessidade da contratação de tais serviços, uma vez que, conforme previsão editalícia, 
custarão cerca de R$ 406 milhões ao longo dos 03 primeiros anos de execução contratual, conforme 
apresentado na tabela abaixo: 
 

Tabela 03 – Valor total dos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, roçada e capina de vias, 
pintura de meio fio, postes e remoção faixas e propaganda em postes e muros, licitados na Concorrência em análise por 

esta Controladoria. 
TOTAL 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE dias/mês 

TODOS OS LOTES 
Quantidades ORÇAMENTO REFERÊNCIA  

Por dia Mensal Período 
Contratado 

CUSTO 
UNITÁRIO TOTAL R$ 

(1) (2) (3)=(2)x36m (4) = (5)/(3) (5)= Ʃ Lote 

2.5. 

Limpeza e 
desobstrução de 

bueiros e bocas de 
lobo 

equipe x dia 26,09 92,00 2.400,28 86.410,08 R$ 1.502,65 R$ 129.844.106,71 

4.1. Roçada e capina de 
vias. equipe x dia 25,17 151,00 3.800,67 136.824,12 R$ 1.424,93 R$ 194.964.793,31 

4.2. 

Pintura de meio fio, 
postes e remoção 

faixas e propaganda 
em postes e muros. 

equipe x dia 25,17 40,00 1.006,80 36.244,80 R$ 2.250,92 R$ 81.584.145,22 

  Valor Total R$ 406.393.045,24 
 
8. Desta forma, este equipe de auditoria entende ser necessário que a AMLURB, em conjunto 
com o Gabinete da SMSUB, reavalie a real necessidade de contratação dos serviços apontados no 
achado 1 desta Nota Técnica como duplicidades, de modo a buscar a maior eficiência possível na 
gestão contratual e no dispêndio de recursos públicos e evitar eventuais prejuízos ao erário. 
 
 
2.  Redução da competitividade do certame pela junção de objetos de naturezas diversas, 
cuja prestação de serviços, em regra, é feita por empresas distintas. 
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9. Conforme citado no achado anterior, os serviços de pintura de guia, roçagem e limpeza de 
galerias, por possuírem características distintas, costumam possuir também responsáveis técnicos 
diferentes (como por exemplo: para roçada, o responsável técnico geralmente é engenheiro 
agrônomo ou ambiental). Por isso, conforme ocorrem nas contratações realizadas pelas 
Subprefeituras, tais serviços raramente são executados pela mesma empresa, vez que é comum 
existir empresas especializadas para cada serviço, exigindo-se a separação dos objetos e licitações 
diversas. 
 
10. Contudo, da maneira que se encontra no edital, as empresas interessadas em participar do 
certame terão que possuir experiência na realização de serviços de construção civil, como pintura de 
guias, limpeza pública, varrição da cidade, roçada de grama, dentre outros. 
 
11. Sabe-se que o rol de empresas especializadas na execução conjunta dos objetos listados no 
certame é bastante reduzido, se comparado ao rol de empresas que realizam os serviços quando 
contratados separadamente, vilipendiando o princípio da competitividade. Por isso, tal união de 
objetos, além de diminuir a quantidade de empresas participantes, encontra-se em desacordo com o 
inciso I, § 1º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993: 
 

“§ 1 o É vedado aos agentes públicos: 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;”. 
(Grifo nosso) 

 
12. Corroborando com o tema de separação de objetos de naturezas distintas, o Tribunal de 
Contas da União - TCU já se posicionou sobre o assunto, por meio do Acórdão nº 1.753/2008, no 
qual foi observada a mesma falha:  
 

“9.1.5. oriente os órgãos/entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais a: I – absterem-se de licitar serviços de instalação, manutenção ou aluguel 
de equipamentos de vigilância eletrônica (alarmes, circuito fechado de TV, etc) em conjunto 
com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico;”. 

 
13. E por fim se posicionou sobre a importância da ampliação da competitividade, por meio da 
Súmula TCU nº 247: 
 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
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divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”. (Grifo nosso) 

 
14. Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui decisão acerca da 
ilegalidade da prática: 
 

“TJ-SP – LICITAÇÃO – Requisitos – Mandado de segurança, impetrado por empresa 
impedida de participar de procedimento licitatório, ora agravante, com pretensão de se 
suspender os efeitos de pregão licitatório que tem por objeto dois serviços distintos: o de 
monitoramento eletrônico à distância, com instalação de equipamentos nas dependências 
das unidades do Conselho Regional de Saúde Norte, e o de vigilância patrimonial 
desarmada; serviços, esses, licitados de forma conjunta – Hipótese – Circunstância em que 
não se pode vincular no edital, à mesma empresa licitante, a prestação de serviços que, 
malgrado complementares, são totalmente distintos nas suas características e na 
especialização que exigem para o seu desempenho, restringindo, demasiadamente, o 
número de licitantes, contrariando o interesse público – Ocorrência – Recurso provido. 
(Agravo de instrumento n° 635.534-5/0-00 – São Paulo – 4a Câmara de Direito Público – 
Relator: Thales do Amaral – 29.03.07 – V.U. – Voto n° 6.142)”(Grifo nosso) 

 
15. Portanto, diante do exposto, entende-se que a realização da licitação, que exige da empresa 
licitante capacidades técnicas de naturezas distintas, no caso construção civil e roçada de áreas 
verdes, encontra-se em desacordo com inciso I, § 1º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
poderá reduzir o número de participantes da licitação, ao vilipendiar o Princípio da Competitividade.  
 
16. Por todo o exposto, esta Controladoria sugere que a Unidade, caso opte pela manutenção da 
contratação dos serviços mencionados neste achado 2, realize, se for o caso, a licitação individual 
dos objetos distintos. 
 
 
3.  Prejuízo à ampla competitividade entre os licitantes ao se determinar o tempo máximo 
de uso dos veículos em 05 anos. 
 
17. O Anexo I do edital estabelece a idade máxima dos veículos a serem utilizados na prestação 
dos serviços licitados, conforme disposto abaixo: 
 

“6.1. Para a execução do Contrato e durante a sua vigência, nenhum veículo poderá ter 
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tempo de uso superior a 05 (cinco) anos. As alterações de veículos automotores no cadastro 
somente serão autorizadas pela CONTRATANTE, desde que atendida à exigência constante 
neste;” (Grifo nosso) 

 
18. Isto significa que os veículos – caminhões (leves ou médios, com ou sem tanque, 
basculantes, com carroceria, com poliguindaste, com roll-on/roll-off, coletor com caçamba), veículos 
urbanos de carga,  minivan e demais veículos considerados no instrumento convocatório – desde que 
devidamente cadastrados junto à licitante, deverão ter idade máxima de 05 anos para serem 
utilizados pelas empresas contratadas nas prestações dos serviços.  
 
19. Por outro lado, o artigo 10 do Decreto Municipal nº 45.668/2004, que regulamenta a Lei 
Municipal nº 13.478/2002, expressamente dispõe a respeito da idade dos veículos a serem utilizados 
nos serviços de limpeza urbana no regime privado, qual seja 10 anos, conforme disposto abaixo: 
 

“Art. 10. Para a obtenção da autorização prevista no artigo 5º deste decreto, a empresa 
deverá apresentar, além dos documentos referidos nesse dispositivo e nos artigos 6º e 9º 
deste decreto, declaração, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada por seu 
representante legal, de que possui os equipamentos automotores nas condições a seguir 
discriminadas, necessários para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares, Classe 2, que excedam a 200 l. (duzentos litros) diários: 
I - os veículos deverão ser do tipo coletor compactador, contendo dispositivo mecânico ou 
hidráulico que possibilite a distribuição e compressão dos resíduos no interior da carroceria 
e sua posterior descarga, conforme especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, com 
capacidade volumétrica mínima de 6 m3 (seis metros cúbicos), dotado de sistema coletor de 
chorume e sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo "roll-on/roll-off" ou poliguindaste; 
II – a idade dos veículos do tipo coletor compactador, inclusive dos equipamentos, deverá 
ser de, no máximo, 10 (dez) anos, observado o disposto no § 1º deste artigo;(Redação dada 
pelo Decreto nº 46.004/2005) 
III - os demais veículos e equipamentos deverão ter idade inferior a 10(dez) anos; [...]”. 
(Grifo nosso) 

 
20. Destaque-se que, no edital ora analisado, há previsão de utilização de caminhões 
poliguindaste e equipados com roll-on/roll-of, os quais são mencionados no inciso I acima citado. 
 
21. Note-se das disposições acima que, embora considerados em regimes diversos (regime 
público e regime privado), os tempos máximos de uso dos veículos (05 e 10 anos, respectivamente), 
conforme dispostos acima, são controversos, e influenciam consideravelmente a proposta a ser 
apresentada pelas empresas licitantes. 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

6 
 

22. Importante citar que, nas condições do edital ora analisado, as empresas contratadas 
incorrerão em duas possibilidades: procederão à aquisição de veículos novos para iniciar os 
trabalhos, ou utilizarão veículos seminovos, próprios ou alugados, que deverão ser substituídos por 
outros mais novos no decorrer da execução do contrato, por alcançarem o tempo de uso máximo 
estipulado no edital em voga, qual seja 05 anos.  
 
23. Isto implica que as licitantes deverão proceder a elevados investimentos no início e/ou ao 
longo da vigência do contrato, que será ainda suscetível de prorrogação, nos termos da Lei nº 
8.666/1993. E grandes aplicações, para a aquisição ou renovação da frota veicular em um curto 
período de tempo, pressupõem pronto acesso a créditos no mercado. 
 
24. Assim, embora aplicável às prestações de serviços no regime privado, esta equipe entende 
não haver óbice na replicação dos dispositivos do Decreto nº 45.668/2004, referente ao tempo 
máximo de utilização dos veículos e equipamentos, aos imobilizados a serem igualmente utilizados 
nas prestações de serviços públicos de limpeza urbana.  
 
25. Por consequência, ao adotar-se 10 anos como a idade máxima dos veículos no procedimento 
licitatório e voga, ampliar-se-ão as oportunidades de competitividade, reduzindo-se os custos dos 
imobilizados considerados quando da composição das respectivas planilhas de custos, uma vez que a 
aquisição de veículos depreciados será menor. É o que preza a Carta Magna, dentre outros 
dispositivos legais, no inciso XXI do art. 37: 
 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.”. (Grifo nosso) 

 
26. Por todo o exposto, em detrimento dos princípios da economicidade e da ampla concorrência 
no procedimento licitatório, resta prejudicada a ampla competitividade entre os licitantes ao se fixar 
o tempo máximo de uso dos veículos em 05 anos. 
 
27. Ademais, esta equipe propõe que a Unidade proceda à retificação do tempo máximo de uso 
dos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços indivisíveis de limpeza urbana do Edital nº 
001/2018, adotando-se o prazo de 10 anos em substituição ao de 05 anos, atualmente considerado no 
instrumento convocatório. 
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4. Fragilidade ao se adotar o regime de contratação “menor preço global”. 
 
4.1. Aparente incompatibilidade do pagamento vinculado à medição dos serviços 
executados. 
 
28. A licitação ora analisada se dará na modalidade Concorrência e pelo regime de empreitada 
por preço global mensal do tipo menor preço por lote. 
 
29. Por definição, o inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/1993 apresenta os regimes de 
empreitada a serem adotados no caso da execução indireta: 
 

“VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 
seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo e total; 
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas; [...]”. (Grifo nosso) 

 
30. Na contratação por preço unitário há unidades de medidas estabelecidas para se aferir a 
execução, por meio de medição, e se proceder ao respectivo pagamento, de acordo com o executado. 
Neste tipo de regime, o pagamento deve ser realizado por unidades feitas; ou seja, os contratantes 
receberão pelo que efetivamente realizarem. É o que dispõe trechos do Acórdão TCU nº 1.977/2013: 
 

“18. A remuneração da contratada, nesse regime (empreitada por preço unitário), é feita em 
função das unidades de serviço efetivamente executadas, com os preços previamente 
definidos na planilha orçamentária da obra. Assim, o acompanhamento do empreendimento 
torna-se mais difícil e detalhado, já que se faz necessária a fiscalização sistemática dos 
serviços executados. Nesse caso, o contratado se obriga a executar cada unidade de serviço 
previamente definido por um determinado preço acordado. O construtor contrata apenas o 
preço unitário de cada serviço, recebendo pelas quantidades efetivamente executadas.”. 
(Grifo nosso) 

 
31. Já no regime por preço global, importa a definição clara e objetiva do objeto a ser licitado, 
restando o pagamento atrelado ao atendimento do todo contratado, não se aplicando, em regra, a 
verificação da execução item a item. É o que consta do mesmo Acórdão supramencionado: 
 

“12. O artigo 47 da Lei 8.666/1993 exige que, nas contratações por preço global, a 
Administração disponibilize, junto com o edital, todos os elementos e informações 
necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e 
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completo conhecimento do objeto licitado. Em outras palavras, deve haver projeto básico 
com alto grau de detalhamento, com o objetivo de minimizar os riscos a serem absorvidos 
pela contratada durante a execução contratual, o que resulta, por conseguinte, em menores 
preços ofertados pelos licitantes. A contratada poderá arcar com eventuais erros ou 
omissões na quantificação dos serviços, situação em que, em regra, não teria direito a 
aditivos contratuais de quantidades em caso de quantitativos subestimados por erro que 
pudesse ter sido detectado durante o processo licitatório.  
13. Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução 
de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de 
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o 
percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já que 
esse critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos 
quantitativos dos serviços executados.”(Grifo nosso) 

 
32. Importante destacar que, além dos serviços regulares de limpeza urbana, o edital em voga 
também contempla a execução de serviços que serão executados apenas quando demandados, a 
exemplo dos chamados “serviços regulares demandantes”, que compreendem:  
- a remoção de animais mortos de proprietários não identificados em vias e logradouros públicos;  
- a remoção de faixas e propagandas irregulares de postes, muros e demais elementos e pintura dos 
mesmos;  
- a coleta e transporte de entulho e grandes objetos depositados irregularmente nas vias, logradouros 
e áreas públicas; e 
- o fornecimento, instalação e reposição de papeleiras e outros equipamentos de recepção de 
resíduos.  
 

33. Note-se que, apesar de tais serviços serem realizados apenas quando solicitados, seus preços 
estão inclusos nos orçamentos que compõem o preço global dos lotes a serem licitados. 

 
34. Questionada por ocasião de reunião na Entidade, a AMLURB informou que, após realizadas 
as medições e as certificações das execuções de todos os serviços previstos no edital, sejam eles 
regulares (escalonados, demandantes ou próprios) ou não regulares, os serviços não realizados ou 
realizados com menos recursos do que o previsto serão devidamente glosados dos pagamentos a 
serem realizados nos meses subsequentes. É o que dispõe o Anexo XVIII (Minuta do Contrato) do 
edital: 
 

 “9.6. O valor da medição dos serviços, será obtido a partir do equivalente ao preço 
global mensal, sobre o qual incidirá os percentuais relativos a avaliação de 
desempenho definidos no Anexo X,  além da verificação da efetiva execução, através 
relatórios de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços. 
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 [...] 
9.24.Para pagamento dos serviços será considerada a Avaliação de Desempenho da 
CONTRATADA - ADC, conforme Anexo X, verificado no mês da prestação dos 
serviços. 
9.24.1.Os resultados auferidos nos índices do item anterior poderão ensejar glosas na 
medição”. (Grifo nosso) 

 
35. Com relação à mencionada glosa, que se refere ao respectivo abatimento de valores (de 
serviços não realizados) nos pagamentos subsequentes, há aqui relevantes considerações a destacar: 
 
a) Esta previsão vai de encontro ao próprio conceito de contratação por preço global, já exposto 
anteriormente, e ao entendimento desta equipe de auditoria, no que tange à possibilidade de glosas 
por inexecuções contratuais. Se o regime de empreitada por preço global pressupõe pagamento total 
do valor ajustado, desde que entregue o objeto previsto, a eventual entrega do objeto nas condições 
estabelecidas em edital, com a utilização de recursos em quantitativos inferiores ou superiores ao 
licitado, não gera direito de restituição ou complementos financeiros.  
 
36. Citem-se dispositivos contidos no Acórdão TCU nº 1.977/2013 sobre a incompatibilidade da 
aplicação de glosas com o regime de empreitada por preço global: 
 

“14. Além disso, cabe ao fiscal assegurar a execução da obra em absoluta conformidade 
com o projeto e as especificações técnicas. Nesse sentido, não podem ser admitidos 
pagamentos por serviços executados em desconformidade com o estipulado, ensejando 
superfaturamento por serviços não executados ou por qualidade deficiente. 
 
110. Nos contratos celebrados no regime de preço global, quando executados com pequenas 
variações de quantitativos em seus serviços, paga-se exatamente o preço global ajustado, 
nem mais nem menos.” (Grifo nosso) 

 
b) Adicionalmente, no entendimento desta Controladoria, eventuais descumprimentos 
contratuais, a exemplo das inexecuções dos serviços previstos no edital ou no plano de trabalho, 
devem ser tratados como infrações ao instrumento pactuado, passíveis de aplicações de multas por 
inexecuções, e não de glosas. 
 
37. A minuta do contrato (Anexo XVIII), no item 14, prevê a aplicação de multas para 
inexecuções parciais dos serviços, incluindo “inexecução de serviços objeto do Contrato com equipe 
incompleta ou guarnição em desacordo com o Plano de Trabalho em vigor” e “execução parcial ou 
inexecução de serviço demandados pela Prefeitura Regional ou AMLURB”, por exemplo. Isto 
significa que haverá a aplicação de penalidades para tais situações, por caracterizarem infrações ao 
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ajuste, sujeitas ao rito processual típico de cominação de sanções, observados, quando da não 
concordância de uma das partes, o contraditório e a ampla defesa, a apresentação de provas 
inequívocas e as etapas recursais, especialmente. Sabe-se que estes processos sancionatórios 
demandam longo tempo, no mais das vezes, para serem definitivamente decididos, restando-se 
morosos. 
 
38. Portanto, esta equipe de auditoria entende que a aplicação de possíveis glosas por 
inexecuções, além de incompatível com o regime de empreitada global, se mostra mecanismo de 
morosidade e de difícil realização. Ademais, o que se espera de um contrato é a execução adequada 
dos serviços, com economicidade na contratação, aplicação eficiente dos recursos e efetividade nos 
resultados, em prol da supremacia do interesse público e da boa aplicação do capital municipal. 
 
39. Pelo exposto no item 4.1, por entender incompatível a medição do serviço e o respectivo 
pagamento com o regime de empreitada por preço global, esta Controladoria conclui ser o regime de 
empreitada por preço unitário mais adequado ao certame em voga. 
 
 
4.2.  Fragilidade no controle da mão de obra efetiva. 
 
40. A execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública compreende a alocação de recursos 
humanos e equipamentos necessários à efetivação dos trabalhos. Para alcançar tal resultado, o edital 
ora analisado estabelece, no Anexo VIII, a composição mínima da equipe para cada serviço cotado, a 
ser considerada na proposta das licitantes. Assim, embora o edital não defina os locais exatos a 
serem asseados ou as frequências das limpezas, requer recursos em quantidades mínimas para o 
cumprimento do contrato. 
 
41. Adicionalmente, há no edital expressa previsão de contratação de sistema de monitoramento 
e gerenciamento, por parte da AMLURB, para acompanhar a execução dos serviços por meio da 
integração de dados constantes das informações digitais a serem instaladas nos equipamentos 
contratados.   
 
42. Neste sentido, partindo do pressuposto de que o sistema de monitoramento entrará 
tempestivamente em operação, os equipamentos teriam seus deslocamentos monitorados e 
devidamente registrados em bancos de dados específicos, o que subsidiaria o controle e a 
fiscalização da execução dos serviços.  
 
43. Entretanto, não há, no certame ora analisado, previsão de ferramentas para controle dos 
recursos humanos aplicados na realização dos serviços, item este ausente inclusive nos Relatórios 
Mensais de Atividades (RMA – Anexo IX), para efeito de ateste do respectivo pagamento. A título 
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exemplificativo, pela descrição apresentada no Anexo IX, não há obrigatoriedade de se informar os 
nomes dos colaboradores que participaram dos trabalhos executados no mês de referência do 
pagamento. 
 
44. Insta destacar que a análise das planilhas de composição de custos (Anexos III) revela que a 
contratação de mão de obra representa, no mínimo, 75% do custo global. Isto significa que a maior 
parcela do valor a ser pago pela execução do contrato não se sujeita a sistemas ou procedimentos 
efetivos de controle, contradizendo trecho do Acórdão TCU nº 1.330/2008 - Plenário: 
 

“9.4.19. Nos contratos de prestação de serviço em que haja disponibilização de mão-de-
obra deve ser exercido um controle efetivo da frequência e das horas trabalhadas pelos 
colaboradores, exigindo-se dos fiscais desses contratos exames detalhados e prévios ao 
atesto das informações contidas nos controles de frequência exercidos pelas empresas, 
somente devendo ser efetuados pagamentos dos períodos efetivamente trabalhados.”. 
(Grifo nosso) 

 
45. Em síntese, ao realizar o certame em questão, a Unidade pretende vincular o pagamento dos 
serviços prestados às respectivas medições, estabelecendo a composição mínima para as equipes e 
requerendo o monitoramento dos deslocamentos dos equipamentos (ambos susceptíveis a multas por 
inexecuções), mas não dispondo de ferramentas de controle da mão de obra para certificar o 
atendimento da restrição estipulada, o que soa controverso a esta equipe de auditoria. 
 
46. À vista disso, por um lado esta Controladoria entende necessária a implantação de 
ferramentas para igualmente monitorar os recursos humanos empregados nas atividades, de forma a 
evitar eventuais duplicidades, incorreções ou desvios que possam prejudicar a boa execução do 
serviço público e resultar em possíveis enriquecimentos indevidos.  
 
47. Entretanto, de outro modo, considerando todo o exposto anteriormente, considera 
questionável o controle da utilização dos recursos na consecução dos serviços para efeitos de 
aferição e pagamento, frente à incompatibilidade inerente neste procedimento (vinculação do 
pagamento à medição) em relação ao regime de contratação em voga, qual seja empreitada por preço 
global. É o que também se encontra mencionado no Acórdão TCU nº 10.413/2016 – 2ª Câmara, 
abaixo reproduzido: 
 

“28. Frise-se ainda que contribui para o acatamento parcial dos elementos de defesa 
apresentados o fato de que o objeto da licitação foi contratado mediante o regime 
de empreitada por preço global, regime pelo qual falhas no registro e controle de mão de 
obra e insumos, sem que haja notícia de prejuízos ao atingimento do objeto contratado, 
não tem o condão de transformar o contrato em regime de empreitada por preço unitário 
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para fins de glosa parcial.” (Grifo nosso) 
 
48. Ou seja, no regime de empreitada por preço global, desde que a empresa contratada entregue 
o objeto conforme pactuado no contrato (por exemplo, logradouros, viadutos e monumentos 
devidamente limpos e higienizados, resíduos transportados aos Ecopontos etc), não há que se falar 
em glosas vinculadas à execução com equipe em quantidade inferior ao previsto se não houver 
quaisquer prejuízos à execução do objeto. 
 
49. Importante apontar que a inspeção, a comprovação e o ateste dos serviços executados devem 
se dar de maneira eficiente, independentemente do regime adotado, com o controle efetivo e a 
dedicação exclusiva dos fiscais do contrato, visto que a fiscalização da execução do objeto em voga 
demanda diligência e responsabilidade, especialmente em razão do valor agregado aos serviços. 
 
50. Pelo exposto no Item 4.2, por se entender incompatível a viabilidade de controle de recursos 
com o regime de empreitada por preço global, esta Controladoria conclui ser o regime de empreitada 
por preço unitário mais adequado ao certame em voga, mediante o qual seriam naturalmente 
capturados os ganhos de eficiência pela redução do pagamento de ociosidades. Na mesma linha, o 
regime de preço unitário motivaria a contratada, em virtude do pagamento proporcional à execução, 
a executar adequadamente o objeto pretendido. 
 
4.3. Fragilidade no controle da execução dos serviços regulares demandantes para efeito de 
pagamento. 
 
51. O Anexo IX dispõe a respeito dos procedimentos para atestação dos serviços objeto da 
licitação em voga, descrevendo, inclusive, as informações que devem constar dos Relatórios 
Mensais de Atividades, direcionados aos fiscais designados pelas Subprefeituras, e que instruirão a 
atestação dos serviços realizados. 
 
52. No referido documento, consta a determinação da emissão de Ordens de Serviços (OS) 
apenas para a execução dos serviços não regulares, quais sejam os destinados a atender necessidades 
de eventos, enchentes ou outras ocorrências emergenciais, que, ao entender desta equipe, são 
dotados de certo grau de imprevisibilidade. 
 
53. Todavia, note-se que outros serviços, como os serviços regulares demandantes, são 
igualmente inesperados, não se lhes aplicando a regularidade da execução, mas tão somente quando 
demandados pelos munícipes, em casos específicos.  
 
54. Nestes casos, não há a mesma previsão de emissão de OS, restando a execução do serviço ao 
crivo do monitoramento eletrônico e das informações constantes dos relatórios a serem elaborados 
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pela própria contratada, que não estão obrigadas a comunicar, de acordo com o Anexo IX, a 
composição, a identificação da equipe e os equipamentos utilizados, nem o horário de execução do 
serviço, em prejuízo aos princípios da eficiência, transparência, controle e boa gestão e aplicação dos 
recursos públicos. 
 
55. Pelo exposto no Item 4.3, por se entender que os serviços regulares demandantes sejam tão 
imprevisíveis quanto os não regulares, e que requeiram instrumentos adequados ao acompanhamento 
da execução, seria coerente a extensão do uso das Ordens de Serviços para estes serviços, em total 
compatibilidade com a adoção do regime de empreitada por preço unitário. 
 
56. Analisando conjuntamente os achados 4.1, 4.2 e 4.3 desta Nota Técnica, resta incompatível o 
uso do regime de empreitada por preço global com a vinculação do pagamento à respectiva medição 
e controle de frequência da aplicação dos recursos envolvidos. Ademais, pela essencialidade do 
serviço, pelos valores envolvidos e pela fragilidade na fiscalização e controle, e em prol dos 
princípios da eficiência, do controle, da devida aplicação dos recursos públicos e da transparência, 
defende esta equipe de auditoria pela substituição do regime de empreitada por preço global para 
empreitada por preço unitário. Desta forma, os serviços a serem executados passariam a dispor de 
maior efetividade e controle, com a autorização e consequente emissão de Ordens de Serviços para 
cada serviço a ser realizado, sejam eles regulares escalonados ou demandantes, próprios ou não 
regulares.  

 
57. Tal instrumento de medição, controle e pagamento torna-se viável por estarem contemplados 
no orçamento de cada equipe básica, para cada serviço em cada lote, os recursos destinados à mão-
de-obra indireta, especificamente os cargos de supervisores, encarregados, dentre outros. Tal efetivo, 
além de acompanhar o desempenho detalhado da equipe em campo, poderá emitir os referidos 
instrumentos (Ordens de Serviço), descrevendo os recursos, locais e objetos a serem realizados, o 
que poderá ser feito, em papel ou eletronicamente, ocupando o tempo de no máximo 10 minutos 
destes profissionais. 
 
58. Salienta-se que as Ordens de Serviços são, de fato, a implementação real do plano de 
trabalho, e constituem elementos imprescindíveis para a correta fiscalização da execução, seja pelos 
fiscais do contrato ou pela própria população, dando-se a devida publicidade aos documentos. Isto é, 
a Ordem de Serviço se apresenta complementar ao plano por representar mais fielmente a realização 
do serviço no curto prazo, como, por exemplo, adaptações de frequências por necessidade ou 
flutuações na produtividade. Considerando que o plano tem horizonte anual, é adequado que as 
Ordens de Serviço tenham periodicidade diária ou, no máximo, semanal. 
59. Por todo o exposto no achado 4, abordados acima, recomenda-se que a AMLURB substitua o 
atual regime de licitação de empreitada por preço global para empreitada por preço unitário, com a 
implementação de ferramentas e/ou procedimentos que atribuam aos contratados a responsabilidade 
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de identificar, para efeitos de fiscalização e consequente ateste, os colaboradores que executarem os 
serviços a serem pagos. Como exemplo, cita-se a implantação de um sistema de emissão de Ordem 
de Serviço (OS), a ser gerada diária ou semanalmente, contendo a identificação de todos os 
colaboradores que executarão cada serviço, bem como as informações referentes às 
ruas/monumentos limpos e os horários/turnos do trabalho. Desta forma, pagar-se-á apenas pelos 
serviços efetivamente prestados, com os recursos humanos e equipamentos que lhes forem devidos. 
 
60. Sugere-se, ainda, que a AMLURB e as Subprefeituras designem, como fiscais dos contratos, 
servidores, preferencialmente do quadro efetivo das Unidades, para dedicação exclusiva à 
fiscalização e ao controle da execução dos instrumentos contratuais em questão, de modo a garantir 
pleno cumprimento do objeto, nas condições determinadas no edital. 

 
61. Por ocasião de auditoria já realizada por esta mesma Controladoria, consubstanciada no 
Relatório da O.S 54/2017, sabe-se que o quadro de fiscalização das Subprefeituras (agentes vistores) 
é insuficiente, considerando que estes profissionais devem atuar sobre mais de 4.000 leis como 
fiscais de posturas, e ainda acumularão a função de fiscal do Contrato em voga, cuja característica é 
de elevada abrangência e diversificação de serviços. Ademais, o elevado valor contratual de 
aproximadamente 1 bilhão de reais por ano justifica a designação exclusiva de profissionais 
dedicados à efetiva fiscalização da execução, sendo este um dos pontos mais sensíveis quando se 
trata de um objeto pulverizado como o em análise. 
 
62. Por fim, com a adequada especificação do objeto, discutida no achado 6 deste relatório, a 
equipe de auditoria recomenda que a AMLURB garanta o devido foco à fiscalização quanto à 
realização dos serviços previstos em um plano de trabalho padrão, contendo todo o detalhamento de 
ruas, passarelas, escadarias etc, e respectivas frequências, excluindo do edital os requisitos de 
equipes mínimas e capacidade operacional padrão dos equipamentos. Dessa forma, a empresa 
contratada teria incentivo para otimizar os recursos, repassando os benefícios ao município por meio 
de menor preço unitário. 
 
 
5. Intempestividade na contratação da empresa responsável pelo sistema de 
monitoramento e gerenciamento dos serviços. 
 
63. Conforme já informado anteriormente, nos equipamentos a serem utilizados pelas empresas 
contratadas no certame em voga deverão ser instalados dispositivos de geolocalização, pelas próprias 
contratadas, para que se faça o devido rastreamento dos deslocamentos das máquinas, sendo 
integrados ao sistema de monitoramento contratado pela AMLURB. Ademais, os relatórios 
resultantes instruirão o processo de pagamento das contratadas, aliados à fiscalização dos serviços. É 
o que dispõem o edital e o seu Anexo I: 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

15 
 

 

Edital – “4.5. O preço global mensal poderá sofrer reduções, pois será considerada a 
Avaliação de Desempenho da Contratada - ADC, conforme Anexo X, verificados no mês da 
prestação dos serviços, além da verificação da efetiva execução, através relatórios de 
monitoramento e fiscalização da execução dos serviços.”. (Grifo nosso) 

 
Anexo I - “5.3.2.1.Todos os dispositivos de geolocalização instalados nos veículos, 
lutocares e demais equipamentos, que constam na Composição de Custos Anexo III, deverão 
ter sua conexão disponibilizada a CONTRATANTE para utilização no Sistema de 
Monitoramento dos Serviços;”. (Grifo nosso) 

 
Anexo I - “5.2.5.2.A plataforma de geolocalização e monitoramento dos veículos e 
lutocares fornecido pela CONTRATADA, deverá ser integrada com a plataforma da 
CONTRATANTE e, deverão possibilitar o envio de informações atualizadas durante a 
execução dos serviços prestados. Os aparelhos instalados deverão enviar as informações no 
mínimo a cada 10 minutos durante o horário de execução dos serviços;”. (Grifo nosso) 
 

64. Cabe lembrar que o edital prevê a contratação, por parte da Unidade ora auditada, de empresa 
que gerencie todos os dados disponibilizados pelas contratadas no certame em análise, de modo a 
integrá-los para a produção de informações necessárias e suficientes à instrução dos respectivos 
pagamentos. Vide Item 4.3.1 abaixo: 
 

Edital -“4.3.1 Será contratada pela AMLURB empresa que propicie o monitoramento e 
gerenciamento dos serviços, em processo específico; a partir da integração e cruzamento de 
dados entre Planos de Trabalho e as informações digitais constantes da cláusula 5.2 do 
Termo de Referência (Anexo I – Especificações Técnicas).”. (Grifo nosso) 

 
65. Note-se que a contratação de tal empresa se dará em processo específico e separado do edital 
ora analisado, apresentando-se cabível porque é desejável a não confusão de objetos, apesar de 
complementares. 
 
66. Entretanto, em pesquisa realizada no site municipal E-negócios (http://e-
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/), não consta, até 02/10/2018, aberta licitação para contratação 
do referido sistema de monitoramento, por parte da AMLURB. Tal fato representa fragilidade em 
virtude do risco de contratação intempestiva, considerando que os pagamentos às prestadoras de 
serviços indivisíveis de limpeza urbana estarão vinculados ao relatório de monitoramento dos 
equipamentos monitorados utilizados. 
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67. O eventual atraso de contratação implica riscos ao controle de execuções e pagamentos 
vinculados ao referido software, em especial no início da vigência do contrato ora licitado.  
 
68. Quanto ao modelo de controle escolhido, qual seja utilização pulverizada de equipamentos de 
monitoramento por GPS e tratamento da informação por software, acrescenta-se que o modelo ainda 
estará sujeito a riscos associados à qualidade da implementação e de constantes 
quebras/vandalizações dos equipamentos em campo. 
 
69. Assim, em virtude do exposto, a fim de se evitar possíveis atrasos na implantação e no 
correto funcionamento do sistema, torna-se imprescindível a contratação oportuna e eficiente da 
empresa responsável pela integração do sistema de monitoramento e gerenciamento dos serviços. 
 
70. Portanto, urge à Unidade proceder à contratação tempestiva da empresa responsável pela 
integração do sistema de monitoramento e gerenciamento dos serviços indivisíveis de limpeza 
urbana. 
 
 
6. Falhas na determinação das informações quantitativas e qualitativas dos serviços que 
compõem as planilhas de custos. 
 
71. O art. 47 da Lei Federal n 8.666/1993 dispõe que, nas empreitadas por preço global, quando 
da execução indireta de serviços, devem-se disponibilizar aos licitantes todas as informações 
necessárias – totais e completas – do objeto a ser licitado, para a elaboração das respectivas 
propostas: 
 

“Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a 
modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer 
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para 
que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação.”. (Grifo nosso) 

 
72. Todavia, tal obrigatoriedade não se restringe apenas aos regimes de empreitada por preço 
global, sendo requerida igualmente às execuções por preço unitário. É o que consta do trecho do 
Acórdão TCU nº 1.977/2013:  
 

“15. Segundo a Lei de Licitações e Contratos, a empreitada por preço unitário consiste na 
contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. É 
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos com 
grande precisão.  
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16. Portanto, em que pese não ser necessário um grau de detalhamento de projeto no 
mesmo nível das empreitadas por preço global, o conceito de projeto básico definido no art. 
6º da Lei 8.666/1993 deve ser respeitado com rigor.” (Grifo nosso) 

 
73. Complementando a informação acima, segue definição de projeto básico, de acordo com a 
Lei nº 8.666/1993: 
 

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexode obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares,que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 
dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: [...]”. (Grifo 
nosso) 

 
74. Note-se que, independentemente do regime adotado, se empreitada por preço unitário ou 
global, as especificações técnicas e operacionais do objeto licitado devem estar claras e precisas o 
suficiente para que os licitantes possam prontamente compreendê-las e nelas se basearem para 
elaborarem as suas propostas.  
 
75. Entretanto, no processo ora analisado, não há observância fiel aos estudos técnicos 
preliminares, pelos motivos fundamentados a seguir: 
 
6.1. Serviços regulares escalonados - conservação e limpeza pública dos bens de uso comum 
do Município: 
 
76. De acordo com a classificação dos serviços constantes do Termo de Referência (Anexo I 
Especificações Técnicas), reproduzida nas planilhas de custo do Anexo III do edital, a presente 
categoria é composta pelos três seguintes elementos: 
 

Tabela 04 – Anexo III do edital, referente ao serviço de Conservação e limpeza pública dos bens de uso comum do 
Município. 

1. Conservação e limpeza pública dos bens de uso comum 
Unidade 

1.1 Lavagem especial de equipamentos públicos 

1.1.1. Lavagem especial de escadarias, passarelas e logradouros públicos equipe x turno x dia 

1.1.2. Lavagem mecanizada de calçadões equipe x turno x dia 

1.2. Limpeza e conservação de monumentos públicos equipe x turno x dia 
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77. Em regra, o custo total orçado dos serviços, para o período contratual de 36 meses, é obtido 
nas planilhas do Anexo III pelo seguinte procedimento, realizado em duas etapas: 
 

(i) Inicialmente, o custo unitário de cada serviço é calculado por meio de metodologia 
individualizada em cada uma das planilhas (abas) do Anexo III - Composição de Custos 
dos Serviços; e 
 

(ii) A seguir, nos 06 arquivos denominados “Anexo III A Lote I”, “Anexo III B Lote II”, 
“Anexo III C Lote III”, “Anexo III D Lote IV”, “Anexo III E Lote V” e “Anexo III F 
Lote VI” (um arquivo para cada lote), os custos unitários são multiplicados pelo período 
total do contrato (36 meses) ou pela quantidade total estimada para o período, a depender 
da unidade utilizada no custo unitário. 

 
78. Para os três serviços em questão (1.1.1, 1.1.2 e 1.2) foi utilizada, no custo unitário, a unidade 
“equipe x turno x dia”, isto é, o custo de uma equipe padrão em um turno de trabalho diário. 
 
79. Constatam-se as seguintes falhas de quantificação: 
 
ü não há qualquer menção à produtividade das equipes em termos de número de escadarias ou 

monumentos que uma equipe pode lavar por dia; consequentemente, há indicio de que o 
número de equipes orçadas para estes serviços esteja apontado de forma arbitrária;  

 
ü nos serviços 1.1.1 e 1.1.2 não foram indicados os equipamentos públicos a serem limpos e as 

respectivas frequências de limpeza; 
 
ü no serviço 1.2, embora tenham sido relacionados os monumentos, não foram definidas as 

frequências de limpeza necessária para cada um. 
 
80. A ausência destas informações no edital pode acarretar os seguintes problemas: 
 
ü risco à qualidade de execução dos serviços contratados em virtude da falta de especificação 

dos equipamentos públicos a serem limpos e respectivas frequências de limpeza; 
 
ü risco de dimensionamento indevido de recursos. Como não foi aplicada produtividade no 

cálculo do número de equipes, pode ocorrer a falta ou a ociosidade dos recursos previstos; 
 

ü não há memória de cálculo que justifique a composição e os quantitativos mínimos das 
equipes padrão. 
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6.2. Serviços regulares escalonados - varrição manual e mecanizada de vias e logradouros 
públicos: 
 
81. Estes serviços são compostos pelos seguintes elementos, extraídos, a título de exemplo, do 
modelo de custo da Subprefeitura da Sé, que inclui as quantidades orçadas de quilômetros e metros 
quadrados: 
 

Tabela 05 – Anexo III do edital, referente ao serviço de varrição e asseio de vias e logradouros públicos. 

2. Varrição e asseio de vias e logradouros públicos 
Unidade Quantidades 

por dia 2.1. Varrição manual de vias e logradouros públicos  

2.1.1. Varrição manual de vias e logradouros públicos - sarjetas km (eixo) 925,330 

2.1.2. Varrição manual de vias e logradouros públicos - sarjetas e calçadas km 231,333 

2.1.3. Varrição manual de calçadões m2 1.735.495,419 

2.1.4. Varrição manual de calçadões tipo Av Paulista Diurno m2 28.800,000 

2.1.5. Varrição manual de calçadões tipo Av Paulista Noturno m2 28.800,000 

2.2. Varrição mecanizada de vias públicas km (eixo) 24,282 

 
82. Embora a unidade de medida esteja definida em termos objetivos na forma de quilômetros 
(km) e metros quadrados varridos (m2), existem os seguintes problemas no modelo de custo: 
 
ü não há demonstrativo da origem da quantidade total de quilômetros e metros quadrados para 

cada Subprefeitura e lote, sugerindo que o número esteja apontado de forma arbitrária; 
 

ü não foram indicados os equipamentos públicos a serem limpos e as respectivas frequências 
de limpeza; e 
 

ü não há memória de cálculo que justifique a composição e os quantitativos mínimos das 
equipes padrão. 

 
6.3. Serviços regulares escalonados - coleta programada de objetos volumosos e de entulho 
(cata-bagulho): 
 
83. Neste serviço o custo unitário é orçado mediante a unidade “R$ / equipes x dia”, estimando-
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se uma equipe com 03 ajudantes, 01 motorista e um caminhão com guindaste.  
 
84. Na planilha de custo dos lotes, são solicitadas equipes para a determinação do custo mensal e 
total ao longo de 36 meses. 
 
85. Constatam-se as seguintes falhas de quantificação: 
 
ü não foram indicados os pontos de coleta e as respectivas frequências de recolhimento; 

 
ü risco de dimensionamento indevido de recursos. No cálculo do número de equipes, não 

houve a fundamentação com base no número de pontos de coleta e volume coletado, 
podendo ocorrer a falta ou a ociosidade dos recursos previstos; e 
 

ü não há memória de cálculo que justifique a composição e os quantitativos mínimos das 
equipes padrão. 
 

6.4. Prejuízo ao controle e à transparência ao se atribuir à Contratada a definição do escopo 
da execução dos serviços: 
 
86. Aliado aos fundamentos apresentados no item anterior, cabe destacar que a licitação corrente 
atribui aos próprios contratados a responsabilidade em definir, nos planos de trabalho por eles 
mesmos elaborados, o escopo da execução dos serviços. É o que dispõe o Item 4.1 do edital: 
 

“4.1. O regime de trabalho será o de execução indireta, na modalidade de empreitada por 
PREÇO GLOBAL MENSAL para cada Lote, sendo a respectiva CONTRATADA 
responsável pelo plano de trabalho aprovado pela CONTRATANTE contendo o 
planejamento, organização e disposição dos recursos necessários para a execução e gestão 
dos serviços e manutenção do nível de limpeza de todas as áreas, bens, vias e logradouros 
públicos dentro de seu Lote pela duração do Contrato.”. (Grifo nosso) 

 
87. Importante lembrar que, conforme já mencionado anteriormente, não há, descrito no processo 
em voga, exceto quanto à lista de monumentos, qualquer rol indicativo dos lugares e das construções 
específicos a serem limpos, nem as respectivas frequências de limpeza a serem executadas. Em 
outras palavras, ainda que susceptível à aprovação da contratante, e embora o Anexo I traga os pré-
requisitos a constarem dos planos de trabalho, caberá às empresas vencedoras do certame definir 
quais ruas, calçadões, passarelas, passagens subterrâneas, escadarias, passeios públicos de áreas 
comerciais, túneis, pontes, viadutos e afins, deverão ser abarcados no escopo da execução. Para 
mais, incumbirá às mesmas contratadas estabelecerem a periodicidade da limpeza. Vide exemplos 
das disposições editalícias a respeito: 
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Anexo I – “1.5.7. Os serviços de lavagem de vias deverão ser executados após o término das 
feiras-livres, desocupação completa do local por parte dos feirantes e após a realização da 
varrição dos resíduos resultantes da atividade, de acordo com as frequências e horários 
determinados no Plano de Trabalho aprovado;”. (Grifos nosso) 
 
“1.10.2. A pintura de meio-fio, postes, muros e afins é de responsabilidade da 
CONTRATADA e ocorreráde acordo com o plano de trabalho aprovado;”. (Grifos nossos) 
 
“1.12.1. A limpeza das áreas externas e internas de núcleos habitacionais de difícil acesso 
(assentamento urbano informal) é de responsabilidade da CONTRATADA e ocorrerá 
periodicamente de acordo com o plano de trabalho, que deverá conter uma periodicidade 
média de pelo menos uma a cada 60 (sessenta) dias”. (Grifos nosso) 

 
88. Ora, os serviços de varrição e limpeza urbana são prestados diariamente no Município de São 
Paulo, há anos, o que permite a coleta de dados para construção de um histórico de demandas e 
repetições. Logo, é de se esperar que a Administração Pública Municipal conheça os locais que 
requerem tais trabalhos, bem como a respectiva frequência média de limpeza, em razão da sujidade 
característica da região. À vista disso, não haveria pessoa jurídica mais capacitada para listar e 
determinar a necessidade municipal pelos serviços licitados do que o próprio órgão ou entidade 
pública, já que conhecedor da área a ser considerada, e detentor da responsabilidade de contratação, 
execução e controle dos ajustes firmados, utilizando-se, para tal, de planos de trabalho padronizados, 
os quais englobassem todos os nomes das ruas, calçadões, monumentos, passarelas, viadutos e 
demais objetos da licitação, bem como a frequência de limpeza demandada nos respectivos locais e 
outros requisitos importantes para a execução dos serviços.   
 
89. Ademais, deixar a cargo das empresas contratadas a definição do escopo da limpeza 
demonstra prejuízo à ampla competitividade, por restringir a participação de empresas que, ainda 
que aptas a prestarem os serviços, necessitariam habilmente proceder ao levantamento de todas as 
informações, que já são do conhecimento dos atuais ou anteriores prestadores. 
 
90. Por todo o exposto no achado 6 deste trabalho, considerando a ausência de estudos 
preliminares que justifiquem as quantidades licitadas, gerando imprecisões nos quantitativos 
considerados; a inexistência de rol descritivo claro e objetivo dos passeios e construções públicas a 
serem limpos; e a restrição de participação a potenciais licitantes, restam prejudicados os princípios 
da transparência, controle, eficiência e ampla competitividade. 
 
91. Por conseguinte, esta Controladoria orienta que a Unidade proceda à compilação de todas as 
informações referentes às áreas a serem mantidas limpas (guias, sarjetas, monumentos públicos, 
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Ecopontos, Pátios de Compostagem, calçadões, passarelas, passagens subterrâneas, escadarias, 
passeios públicos de áreas comerciais, túneis, pontes, viadutos, faixas de serviço, pontos e abrigos de 
ônibus, postes e outros itens do mobiliário urbano nos passeios públicos), com o auxílio das 
Subprefeituras, e elabore um plano de trabalho padrão, que abarque todas as descrições necessárias, 
precisas e claras dos serviços a serem realizados, bem como os recursos a serem utilizados e as 
frequências demandadas, envidando esforços para que se garanta suficiente compatibilidade com a 
realidade do Município, para que os licitantes possam concorrer em igualdade de condições e 
oferecer propostas mais vantajosas para a administração pública. 
 
92. Propõe-se ainda, à AMLURB, uma vez concluída a elaboração do citado plano de trabalho, a 
substituição de todas as unidades de custo unitário “equipes x turno x dia” e “equipes x dia” pelo 
item específico a ser executado, por exemplo, número de passarelas, número de monumentos, 
número de pontos de coleta etc. ponderadas pelas respectivas frequências. 
 
93. Consoante os apontamentos anteriores, sugere-se a apresentação de orçamento de custo 
unitário por equipamento público (passarelas, escadarias, monumentos, viadutos, pontos de coleta 
etc.) de acordo com as novas unidades especificadas, que servirão de base tanto para a medição 
quanto para o pagamento no regime de preços unitários. 
 
7. Inconsistências de informações constantes dos anexos do edital. 
 
7.1. Controvérsia na exigência de equipe mínima para a execução dos Serviços Não 
Regulares. 
 
94. O edital abrange a execução dos denominados “Serviços Não Regulares”, que são aqueles 
destinados a atender as necessidades decorrentes de eventos realizados no município (shows, 
manifestações, eventos populares), ocorrências de enchentes e outras emergências. 
 
95. O Anexo VIII do edital apresenta a relação da composição mínima das equipes e 
equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços, por parte da contratada. Neste 
documento, consta a constituição da equipe de eventos especiais e operações de emergência, 
conforme disposto abaixo: 
 

“1.17.1. A equipe para execução dos serviços emergenciais será composta pelas equipes 
existentes nas Prefeituras Regionais e serão acionadas conforme a demanda, sem prejuízo 
nas suas atribuições. Serão composta por 03 (três) motoristas, 10 (dez) ajudantes e provida 
de 01 (um) caminhão médio com tanque irrigador (pipa), com capacidade mínima 6.000 
(seis mil) litros de água, com bomba para alta vazão, acionada por dispositivo mecânico, 
hidráulico ou motor térmico, deverá apresentar ponto dianteiro para encaixe do mangote 
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com bico de lavagem, além de mangueira para irrigação, 01 (um) caminhão equipado com 
carroceria basculante com capacidade mínima de 5 (cinco) m3 e cabine suplementar, 01 
(um) caminhão médio com carroceria de madeira equipado com guindaste hidráulico tipo 
Munck, bem como, as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das 
funções.”. (Grifo nosso) 

 
96. Já no Anexo XVI-A do mesmo edital, há expressa disposição de não exigência de equipe 
mínima, contradizendo o disposto no Anexo anterior: 

“1.3.2.1. Para execução dos serviços não regulares, mediante emissão de Ordem de Serviço- 
OS pela AMLURB, não será exigido equipe mínima, devendo a Contratada dimensionar e 
definir a equipe necessária para cumprimento das mesmas, observados os níveis de 
qualidade e prazos estabelecidos. Sem deixar de executar os serviços previamente 
apresentados em Plano de Trabalho, por remanejamento de pessoal.” (Grifo nosso) 

 
97. Cabe destacar que, pela redação do Anexo VIII, os serviços não regulares em questão serão 
executados pelas equipes já existentes nas Subprefeituras. Corrobora com tal situação o fato de os 
custos destes serviços não constarem das Planilhas de Custos; ou seja, trata-se de serviços previstos 
na licitação em voga, mas que serão realizados por colaboradores próprios das Subprefeituras, sendo 
os custos por estas arcados, por não constarem da composição do preço global. 
 
98. Entretanto, no Anexo XVI-A há expressa atribuição à empresa contratada na licitação em 
comento para definir a equipe que executará tais serviços, contradizendo o disposto no Anexo VIII. 
Neste caso, não há previsão de recursos para pagamento destes serviços, se executados pela empresa 
contratada. 
 
99. Ademais, entende-se que, a fim de não haver interferências nas atribuições rotineiras, as 
Subprefeituras ou as empresas contratadas na licitação devem manter equipes à disposição para 
atender aos chamados, quando demandadas, o que, ao entendimento desta equipe, geraria 
determinado custo de prontidão, já que vedado o remanejamento de pessoal, consoante item 1.3.2.1 
do Anexo I do edital. 
 
100. Resta então, dadas as controversas disposições editalícias, incerteza quanto ao responsável 
pela execução dos serviços não regulares, incluindo a origem de recursos para o respectivo 
pagamento, se prestados, fato que traz prejuízo aos princípios da transparência, da objetividade e da 
vinculação ao instrumento convocatório. 
 
101. Frente ao exposto, esta equipe de auditoria sugere que a AMLURB resolva a divergência da 
responsabilidade pela execução dos serviços não regulares, atribuindo-a às empresas contratadas ou 
às Subprefeituras, considerando que, caso a AMLURB atribua tal responsabilidade às primeiras, o 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

24 
 

valor para a execução dos serviços devem constar das Planilhas de Custo que compõem o preço a ser 
licitado. Em quaisquer dos casos, sugere-se que a Unidade: 
 
a) proceda à retificação das disposições do edital, naquilo que for lhe controverso; 
b) preveja a possibilidade de remanejamento de pessoal, a fim de evitar a ociosidade da equipe e, 
consequentemente, custos adicionais desnecessários. 
 
7.2. Inconsistência no prazo de atendimento dos serviços demandantes. 
 
102. O Anexo XVI-A do edital, que dispõe a respeito dos procedimentos de fiscalização, tem por 
objetivo orientar a atuação dos servidores municipais responsáveis, da AMLURB e das 
Subprefeituras, pela fiscalização concorrente da execução dos serviços indivisíveis de limpeza 
urbana, por meio de rotinas transparentes, voltadas à consecução da melhoria contínua de sua 
prestação. 
 
103. No referido documento, no Item 7.9, há a indicação do prazo máximo para a execução dos 
serviços demandantes, para um nível de Qualidade A, conforme apresentado abaixo: 
 

Tabela 06 – Prazo para execução dos serviços demandantes, conforme Anexo XVI-A 

Serviço Demandante Prazos de Execução 
dos Serviços 

Remoção de animais mortos 12 horas 
Remoção de entulho 24 horas 
Remoção de grandes objetos 24 horas 
Remoção de faixas e propagandas irregulares 48 horas 
Instalação e reposição de papeleiras e outros 
equipamentos 48 horas 

 
104. Já o Anexo XVI-D, que trata das demandas recebidas dos munícipes por meio do SAC (canal 
156), dispõe que, recebida a solicitação via WEB, a contratada terá o prazo de 05 horas para 
apresentar o prazo de execução dos serviços demandantes, que seguirá os seguintes limites: 
 
 
 
 
 

Tabela 07 – Prazo para execução dos serviços demandantes, conforme Anexo XVI-A 

Solicitação de Serviços Prazo 
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Remoção de Animais Mortos 12 (doze) horas 
Remoção de Entulho 120 (cento e vinte) horas 
Remoção de Grandes Objetos 120 (cento e vinte) horas 
Remoção de faixas e propagandas irregulares 120 (cento e vinte) horas 
Reposição de papeleiras e outros 
equipamentos 120 (cento e vinte) horas 

 
105. Destaque-se que, exceto a remoção de animais mortos, cujos prazos coincidem, os demais 
serviços divergem demasiadamente, a depender do recebedor da demanda, se o próprio fiscal 
AMLURB/Subprefeitura ou se o SAC. 
 
106. Cabe citar que esta equipe de auditoria considera os prazos apresentados na Tabela 07 
desmedidamente elevados, quando comparados aos prazos da Tabela 06, sendo ambos, no mérito da 
demanda, igualmente solicitados por munícipes. Ademais, para que um serviço atenda ao prazo 
estabelecido na Tabela 06, torna-se necessário o controle efetivo e regular dos agentes designados à 
fiscalização dos contratos, que é o que se espera desses servidores nestas funções. 
 
107. Logo, restam inconsistentes e relevantemente divergentes os prazos em questão para a 
execução dos serviços regulares não demandantes, em prejuízo ao princípio da eficiência e 
transparência. 
 
108. Por todo o exposto, torna-se necessário que a Unidade proceda à alteração dos prazos de 
atendimento das demandas referentes aos serviços regulares demandantes, constantes dos Anexos 
VIII e XVI-A, baseada na real urgência e relevância do serviço a ser executado, adotando-se prazos 
padrões não diferenciados em razão da origem da demanda, de modo a atender à demanda do 
munícipe no menor tempo razoável possível. 
 
 
8. Ausência de previsão de penalização para infrações aos dispositivos constantes do 
edital, que não constantes da minuta do contrato. 
 
109. A cláusula décima quarta da minuta do contrato, constante do Anexo XVIII do edital 
analisado, apresenta as penalizações aplicáveis às infrações cometidas pela empresa contratada, no 
decorrer da execução do contrato. 
 
110. Trata-se de uma lista taxativa, que abarca principalmente os descumprimentos ao instrumento 
contratual e ao disposto nas especificações técnicas do edital: 
 

“1.1.Para efeito de aplicação de multa fica estabelecido, conforme o quadro abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

14.3.1 

Utilização de veículos, contêineres ou equipamentos, sem padronização visual, 
sem cadastro, cadastro irregular, falta de identificação (prefixo operacional) ou 
acima da idade máxima de 05 (cinco) anos, após os prazos contratualmente 
previstos. 

4 Por ocorrência e por dia 

14.3.2 Uso de veículos sem condições de limpeza e conservação, ou veículos que 
causem o derramamento de detritos no trajeto. 3 Por ocorrência e por dia 

14.3.3 Recebimento/solicitação de vantagens indevidas, uso de bebidas alcoólicas ou 
drogas, falta de urbanidade do pessoal em serviço.  2 Por ocorrência 

14.3.4 Pela execução de serviços ou recolhimento de resíduos que não constem no 
objeto do presente Contrato. 2 Por ocorrência 

14.3.5 Impedimento do acesso da fiscalização às oficinas e a outras dependências 
utilizadas pela CONTRATADA. 4 Por ocorrência 

14.3.6 Não atendimento de adequação, reparo das instalações, equipamentos e 
veículos da CONTRATADA após determinação pela Fiscalização.  2 Por ocorrência 

14.3.7 Pelo não fornecimento de informações, relatórios mensais e planilhas dentro do 
prazo estabelecido pela CONTRATANTE. 2 Por ocorrência e por dia 

de atraso 

14.3.8 No caso de não atendimento, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da 
determinação de substituição de empregado. 2 Por ocorrência 

14.3.9 Funcionamento do ECOPONTO/PATIO DE COMPOSTAGEM com equipe ou 
guarnição incompleta. 2 Por ocorrência e por dia 

14.3.10 Não cumprimento dos horários estabelecidos para funcionamento do 
ECOPONTO/PATIO DE COMPOSTAGEM. 5 Por ocorrência e por dia 

14.3.11 Por serviços de limpeza e manutenção do ECOPONTO/PATIO DE 
COMPOSTAGEM não realizados ou incompletos. 5 Por ocorrência e por dia 

14.3.12 Não instalação do aparelho de monitoramento nos veículos e tags em 
equipamentos, decorrido o prazo contratualmente previsto para instalação. 1 Por veículo ou 

equipamento por dia 

14.3.13 
Uso de sacos plásticos para recolhimento de detritos de varrição sem a cor 
determinada pela AMLURB e/ou sem logotipo de identificação da 
CONTRATADA. 

1 Por ocorrência 

14.3.14 Não ensacar os resíduos coletados 2 Por ocorrência 

14.3.15 Não recolhimento dos sacos provenientes da varrição até o término do 
respectivo turno em que foram executados os serviços. 2 Por ocorrência e por 

setor 

14.3.16 Inexecução de serviços objeto do Contrato com equipe incompleta ou guarnição 
em desacordo com o Plano de Trabalho em vigor. 2 Por pessoa faltante 

14.3.17 Execução parcial ou inexecução de serviço demandados pela Prefeitura 
Regional ou AMLURB. 2 Por ocorrência 

14.3.18 Não cumprimento de Ordem de Serviço para execução de serviços de eventos, 
operações emergenciais e serviços diversos, emitida pela CONTRATANTE. 5 Por ocorrência 

14.3.19 Por atraso na entrega do plano de trabalho, nos termos da Cláusula Terceira 
deste Contrato. 5 Por ocorrência e dia de 

atraso 
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14.3.20 
Alteração do plano de trabalho sem prévia aprovação da AMLURB e/ou sem 
prévia comunicação aos munícipes dos serviços e horários em que serão 
realizados ou da alteração dos mesmos. 

5 Por ocorrência 

14.3.21 
Não disponibilizar a entrega de 95% de informações via sistemas de 
conectividade para abastecer o Sistema de Monitoramento dos Serviços da 
AMLURB  

5 Por serviço a ser 
executado sem conexão 

14.3.22 Falta de cumprimento de determinação para controle de tara de veículos. 2 Por ocorrência 

14.3.23 
Por estacionamento de veículo em local impróprio, por obstrução desnecessária 
ao trânsito e outras infrações graves no trânsito, que comprometam a imagem 
da Prefeitura. 

2 Por veículo e por 
ocorrência 

14.3.24 Falta de uniforme, equipamentos de segurança e utensílios de trabalho. 3 Por ocorrência 

14.3.25 Por dia de atraso na implantação de qualquer um dos serviços. 3 Por ocorrência 

14.3.26 
Por serviços de varrição não realizados, incompletos, falta total ou parcial dos 
números de varrição determinadas em vias ou logradouros públicos, não 
cumprimento dos horários determinados nos Planos de Varrição. 

2 Por ocorrência 

14.3.27 Em razão de inconformidade na manutenção favorável do ADC – Avaliação de 
Desempenho da CONTRATADA. 5 Por ocorrência 

14.3.28 Não comparecimento nos horários e locais estipulados. 1 Por ocorrência 

14.3.29 Por fraude ou tentativa na pesagem dos resíduos ou pela descarga em local não 
licenciado. 5 Por ocorrência 

14.3.30 Por não apresentar no prazo documentos/garantia estipulado em Contrato. 5 Por ocorrência 

14.3.31 Pela não execução do Plano de Trabalho 5 Por ocorrência 

14.3.32 Por falta da apresentação da documentação exigida pela Portaria SF nº 
92/2014, sobre o valor decorrente da medição. 5 Por ocorrência 

14.3.33 Por falta de higienização, esvaziamento e reposição de sacos nas papeleiras. 2 Por ocorrência 

14.3.34 Por falta de higienização e esvaziamento nos PEV’s 2 Por ocorrência 
 
111. Todavia, note-se que não está inclusa no rol acima a punição para a inobservância aos demais 
itens, constantes do edital e seus anexos, não nele descritos. 
 
112. É o caso, por exemplo, da ausência de penalidade em caso de inobservância dos prazos 
fixados para os serviços demandantes, mencionados anteriormente no subitem 9.2. Estas 
circunstâncias não estão descritas na tabela acima, e esta equipe de auditoria entende que, se há a 
estipulação de prazos e condições para a realização dos serviços, e estes devem ser devida e 
tempestivamente executados, ensejando, consequentemente, sanção no caso de eventual 
descumprimento. 
 
113. Cabe destacar que, na minuta do contrato, há expressa determinação ao pleno cumprimento 
do instrumento convocatório e respectivos anexos, conforme apresentado abaixo: 
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Anexo XVIII do edital-“Todos os serviços deverão ser executados nos termos do contido no 
Edital e seus Anexos, em toda área do Município de São Paulo representada pelo 
Lote...........,correspondendo à área da circunscrição das Subprefeituras acima especificadas. 
1.2.Passam também a integrar o Contrato, além da proposta da CONTRATADA, o Edital 
que regeu o certame licitatório Concorrência Pública nº 01/AMLURB/2018, com todos os 
seus Anexos, e ainda quaisquer alterações contratuais autorizadas que venham a ser 
celebradas, durante a vigência deste, mediante termo de aditamento.”. (Grifo nosso) 

 
114. Desta forma, esta Controladoria entende que todas as disposições contratuais e editalícias 
devam ser atendidas, sendo os respectivos descumprimentos totais ou parciais passíveis de aplicação 
de sanção por parte do poder contratante. 
 
115. Por todo o exposto, resta prejudicado o acompanhamento e a fiscalização das atividades não 
incluídas no rol de infrações penalizáveis, em detrimento do princípio do controle, transparência, boa 
gestão dos recursos públicos. 
 
116. Assim, propõe-se que a Unidade proceda à inclusão de penalidade para descumprimento aos 
demais dispositivos infringidos, que não inclusos na tabela apresentada na Cláusula Décima Quarta 
do Anexo XVIII (Minuta do Contrato). Como sugestão, tem-se a proposta da seguinte redação: “Por 
infração a quaisquer dos dispositivos constantes do Edital Concorrência 01/AMLURB/2018, seus 
anexos e do presente Contrato, não citados anteriormente.”. 
 
 
9. Fragilidade na descrição do objeto por ausência de definições específicas a serem 
aplicadas a determinados serviços. 
 
117. O edital e seus respectivos anexos apresentam os locais nos quais serão realizados os serviços 
indivisíveis de limpeza em voga. 
 
118. Entretanto, note-se que há determinados requisitos, impostos pela contratante, a serem 
observados pela contratada, que não se apresentam suficientemente claros e definidos no 
instrumento convocatório, ou em seus anexos, fragilizando a atuação da detentora do contrato e a 
própria fiscalização por parte da administração pública. 
 
119. Como exemplo, citem-se: 
 

Anexo I do edital –“DOS LOCAIS A SEREM LIMPOS: As áreas a serem mantidas limpas 
são as guias, sarjetas, monumentos públicos, Ecopontos, Pátios de Compostagem, calçadões, 
calçadas (com grande fluxo de pessoas), passarelas, passagens subterrâneas, escadarias, 
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passeios públicos de áreas comerciais, túneis, pontes, viadutos, faixas de serviço, pontos e 
abrigos de ônibus, postes e outros itens do mobiliário urbano nos passeios públicos, 
conforme definições dispostas no Decreto Municipal nº 45.904/05.”. (Grifo nosso) 
 

120. Questiona-se: que número mínimo de pedestres define o termo “grande fluxo de pessoas”? 
 

Anexo I do edital–“DO RESULTADO DO SERVIÇO: Caberá a CONTRATADA garantir 
que, após a prestação deste serviço, as vias, viadutos, elevados, túneis, escadarias, 
passagens, vielas, abrigos, monumentos e demais logradouros públicos e lugares nele 
descritos estarão limpos, livres de sujeiras ou resíduos, de odores desagradáveis e 
higienizados quando necessário, em condições adequadas de uso e com os seus resíduos 
devidamente acondicionados para a coleta e destinação final ambientalmente adequada e 
devidamente licenciada.”. (Grifo nosso) 
 

121. Questiona-se: qual o parâmetro para se decidir pela necessidade de higienização? Qual a 
definição de “condições adequadas de uso”? 
 

Anexo I do edital–“Os Serviços Regulares Escalonados compreendem: [...] Pintura de meio 
fio, postes, muros e demais elementos; Coleta programada e transporte de resíduos 
volumosos e entulhos; Limpeza de áreas externas e internas de núcleos habitacionais de 
difícil acesso (assentamento urbano informal).”. (Grifo nosso) 

 
122. Questiona-se: quais muros estão abarcados no serviço de pintura? Quais são os “demais 
elementos” inclusos? Quais seriam as áreas externas aos núcleos habitacionais, se não as vias e 
logradouros existentes? 
 
123. Conforme já exposto no achado 9, é de essencial importância a descrição pormenorizada do 
objeto a ser licitado, com o grau de detalhamento adequado e suficiente para que as licitantes possam 
entender o objeto e elaborar suas propostas. Reforça-se aqui a utilidade da adoção, por parte da 
AMLURB, de planos de trabalho padrão (Recomendação do Item 6.4 desta Nota) com todo o escopo 
do trabalho pré-definido, de modo a evitar eventuais incertezas ou interpretações equivocadas, por 
quaisquer das partes do negócio jurídico em questão. 
 
124. Logo, a presença de descrições genéricas aos componentes do objeto a ser licitado dificulta a 
clareza e a objetividade inerentes aos serviços prestados, em prejuízo ao princípio da transparência e 
da eficiência. 
 
125. Por todo o exposto, sugere-se a adequação e o maior detalhamento dos termos, constantes do 
edital e seus anexos, que, como os exemplos supracitados, possam apresentar interpretações 
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imprecisas ou ambíguas, dessa forma, conferir-se-á ao instrumento convocatório mais transparência 
e objetividade, facilitando sua interpretação pelas eventuais empresas interessadas e possibilitando, 
assim, aumento na participação do certame. 
 
 

CONSIDERAÇÕES 
 
126. Diante do exposto neste trabalho, conclui-se que o procedimento licitatório em voga apresenta 
potencial prejuízo ao erário, encontrando-se em desarmonia com a Lei Federal nº 8.666/1993 e com os 
princípios da administração pública, por não observância aos princípios da eficiência, economicidade, 
da ampla competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. 
 
127. 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 ao Gabinete da Controladoria Geral do Município de 
São Paulo, visando avaliação quanto aos procedimentos cabíveis. 
 
128. Ademais, à vista do apresentado, recomenda-se à AMLURB: 
 
Recomendação 001: De modo a buscar a maior eficiência possível na gestão contratual e no 
dispêndio de recursos públicos, e a evitar eventuais prejuízos ao erário, recomenda-se que a 
AMLURB, em conjunto com o Gabinete da SMSUB, reavalie a real necessidade de contratação dos 
serviços apontados no Achado 1 desta Nota Técnica (limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de 
lobo, roçada e capina de vias, pintura de meio fio) dada à possibilidade de já comporem escopo de 
contratos da SMSUB e Subprefeituras. 
 
Recomendação 002: Recomenda-se que a Unidade, caso opte pela manutenção da contratação dos 
serviços mencionados no Achado 2 (pintura de guia, roçagem e limpeza de galerias), os quais 
exigem, da empresa licitante, capacidades técnicas de naturezas peculiares, realize, se for o caso, a 
licitação individual dos objetos distintos de modo que, em respeito ao que prevê o inciso I, § 1º do 
Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 e em aderência ao Princípio da Competitividade, se permita o 
aumento no número de participantes da licitação,  
 
Recomendação 003: Recomenda-se que a Unidade proceda à retificação do tempo máximo de uso 
dos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços indivisíveis de limpeza urbana do Edital 
Concorrência nº 001/2018, adotando-se o prazo de 10 anos em substituição ao de 05 anos, 
atualmente considerado no instrumento convocatório. 
 
Recomendação 004: Por todo o exposto no Achado 4, recomenda-se que a AMLURB substitua o 
atual regime de licitação de empreitada por preço global para empreitada por preço unitário, com a 
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implementação de ferramentas e/ou procedimentos que atribuam aos contratados a responsabilidade 
de identificar, para efeitos de fiscalização e consequente ateste, os colaboradores que executarem os 
serviços a serem pagos. Como exemplo, cita-se a implantação de um sistema de emissão de Ordem 
de Serviço (OS), a ser gerada diária ou semanalmente, contendo a identificação de todos os 
colaboradores que executarão cada serviço, bem como as informações referentes às 
ruas/monumentos limpos e os horários/turnos do trabalho. Desta forma, pagar-se-á apenas pelos 
serviços efetivamente prestados, do modo compatível com os recursos humanos e equipamentos que 
lhes forem devidos. 
 
Recomendação 005: Recomenda-se que a AMLURB e as Subprefeituras designem, como fiscais 
dos contratos oriundos deste certame, servidores, preferencialmente do quadro efetivo das Unidades, 
para dedicação exclusiva à fiscalização e ao controle da execução dos instrumentos contratuais em 
questão, de modo a garantir pleno cumprimento do objeto, nas condições determinadas no edital.  
 
Recomendação 006: Com a adequada especificação do objeto, discutida no Achado 6 desta Nota 
Técnica, recomenda-se que, do modo a fortalecer adequadamente o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços,  a AMLURB proceda à elaboração/implementação do plano de trabalho 
padrão, excluindo do edital os requisitos de equipes mínimas e capacidade operacional padrão dos 
equipamentos, os quais passarão a ser propostos por cada empresa participante do certame. Desta 
forma, a contratada teria incentivo em otimizar os recursos, repassando os benefícios ao município 
por meio de menor preço unitário. 
 
Recomendação 007: Recomenda-se à Unidade proceder à contratação tempestiva da empresa 
responsável pela integração do sistema de monitoramento e gerenciamento dos serviços indivisíveis 
de limpeza urbana, dada sua relevância para a correta fiscalização/pagamento dos serviços. 
 
Recomendação 008: Recomenda-se que a Unidade, com o auxílio das Subprefeituras, proceda ao 
levantamento e à compilação de todas as informações referentes às áreas a serem mantidas limpas 
(guias, sarjetas, monumentos públicos, Ecopontos, Pátios de Compostagem, calçadões, passarelas, 
passagens subterrâneas, escadarias, passeios públicos de áreas comerciais, túneis, pontes, viadutos, 
faixas de serviço, pontos e abrigos de ônibus, postes e outros itens do mobiliário urbano nos passeios 
públicos), para embasamento na elaboração do plano de trabalho padrão (Recomendação 006). 
Procedendo desta forma, possibilitar-se-á a descrição completa, precisa e clara dos serviços a serem 
realizados, bem como a identificação dos recursos necessários e das frequências demandadas. Ao 
terem acesso a tais dados, mediante consulta ao almejado plano de trabalho padronizado, um maior 
número de licitantes poderá concorrer em igualdade de condições e oferecer propostas mais 
vantajosas para a administração pública. 
 
Recomendação 009: Consoante informações a serem levantadas para atendimento às 
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recomendações anteriores (plano de trabalho padronizado), recomenda-se a substituição de todas as 
unidades de custo unitário “equipes x turno x dia” pelo item específico a ser executado, como, por 
exemplo, número de passarelas, número de monumentos, número de pontos de coleta etc. 
ponderadas pelas respectivas frequências. 
 
Recomendação 010: Recomenda-se apresentar orçamento de custo unitário por equipamento 
público (passarelas, escadarias, monumentos, viadutos, pontos de coleta etc.) de acordo com as 
novas unidades especificadas, que servirão de base tanto para a medição quanto para o pagamento no 
regime de preço unitário. 
 
Recomendação 011: Recomenda-se que a AMLURB defina, de forma clara, a quem caberá a 
responsabilidade pela execução dos serviços não regulares, atribuindo-a às empresas contratadas ou 
às Subprefeituras, considerando ainda que, caso a AMLURB atribua tal responsabilidade às 
empresas, o valor para a execução dos serviços deve constar das Planilhas de Custo que compõem o 
preço a ser licitado. Em quaisquer dos casos, sugere-se que a Unidade: 
 
a) proceda à retificação das disposições do edital, naquilo que for lhe controverso; e 
b) preveja a possibilidade de remanejamento de pessoal, a fim de evitar a ociosidade da equipe e, 
consequentemente, custos adicionais desnecessários. 
 
Recomendação 012: recomenda-se que a Unidade proceda à uniformização dos prazos de 
atendimento das demandas referentes aos serviços regulares demandantes, constantes dos Anexos 
VIII e XVI-A, baseada na real urgência e relevância do serviço a ser executado, adotando-se prazos 
padrões independentemente da origem da demanda, de modo que se atenda à demanda do munícipe 
no menor tempo razoável possível. 
 
Recomendação 013: Recomenda-se que a Unidade proceda à inclusão, no edital, de penalidade para 
descumprimento aos demais dispositivos infringidos, que não inclusos na tabela apresentada na 
Cláusula Décima Quarta do Anexo XVIII (Minuta do Contrato). Como sugestão, tem-se a proposta 
da seguinte redação: “Por infração a quaisquer dos dispositivos constantes do Edital Concorrência 
01/AMLURB/2018, seus anexos e do presente Contrato, não citados anteriormente.”. 
 
Recomendação 014: Recomenda-se a adequação e o maior detalhamento dos termos, constantes do 
edital e seus anexos, que, como os exemplos constantes do Achado 009 desta Nota, possam 
apresentar interpretações imprecisas ou ambíguas. Desta forma, conferir-se-á ao instrumento 
convocatório mais transparência e objetividade, facilitando sua interpretação pelas eventuais 
empresas interessadas e possibilitando, assim, aumento na participação do certame. 
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São Paulo, 10 de Outubro de 2018. 
 


