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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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Avaliação da Gestão.
2009.
18294/10-43.
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
396006.
SANTOS/SP.
10/2010.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

.~

Senhor Coordenador-Geral,

Mediante a determinação contida na Ordem de Serviço n° 21/2010, e consoante o f

estabelecido na Seção I, Capítulo II da Instrução Normativa SFC n° OI, de 6/4/2001, apresentamos
os resultados dos exames efetivados na gestão da CODESP, referentes ao exercício de 2009.

1- ESCOPO DOS EXAMES

2. Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da CODESP, em Santos/SP, no
pcriodo de 14 a 25/612010, por meio de testes, análises e consolidações de informações, em estrita
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, atendendo aos itens
relacionados no Anexo IV - "Conteúdo do Relatório de Auditoria de Gestão" - da Decisão
Normativa-TCU n° 102, de 2/12/2009, alterada pela Decisão Normativa-TCU nO103, de 10/2/2010,
exceto os de números 10 (dez) e I I (onze), não aplicáveis à Entidade, de acordo com o quadro A2
do citado Anexo.

11- RESULTADO DOS TRABALHOS

3. A partir dos itens relacionados no Anexo IV da Decisão Normativa- TCU supra
mencionada, das ações de controle desenvolvidas ao longo do exercício em comento e da análise do
processo de contas apresentado pelo CODESP, realizamos avaliações e exames que resultaram nas
constatações e informações, consignadas, respectivamente, nos Anexos I - "Demonstrativo de
Constatações" e II - "Demonstrativo de Informações", que dão suporte às avaliações conclusivas a
seguir relacionadas, fundamentadas nos papéis de trabalho arquivados nesta Secretaria de Controle
Intemo/CC-PR, incluindo os respectivos esclarecimentos e justificativas da Entidade sob análise:
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4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATlV
DA GESTÃO, QUANTO À EFICÀCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO ~I~
OB.JETIVOS E METAS PLANE.JADOS: ;lSo

Com base nos dados obtidos do Sistema de Informações Gerenciais ~ I
Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN, verificou-se que, no ano de 2009, foram destinados
valores à CODESP, por meio da sua Unidade Gestora 396006, nos seguintes Programas/Ações de i

,

Governo contemplados na Lei Orçamentária Anual - LOA 2009:

Quadro I - Programas/Ações de Governo

Prograrn.a AçAo ProdUIO Frsico FinancC'iro
Previsto Realizado ~.Previslo Rtalizado %

115G revcnção e preparação para l.'I1frcntamentoa
35.000,00 . OPandemia de innuenza no Porto de Santos. (SP).

I22T estudos e projetos da infra-estrutura de acesso
4.000.000,00 Oerrest.res do Porto de Santos (SP). .

1461 IC67 "mplantação da AVenida PcIimetral Portuária no Porte
14.400.000,00 14.400.000,00 100%e Santos no Municíoio de Santos (SPl .

IC66 .mplantação da Avenida Pcrirnl.'1ral Portuária no Porte
20.000.000,00 . Ode Sanlos - no Municínio de Guaruiá (SPt

IOVR .mplantação de sistema de segurança portuária (lSPS-
500.000,00 . OrODE) no Porto de Santos (SP).

Total 38.935.000,00 14.400.000 00 37-/.
FonlC': Slgplan.

Importante observar que, com exceção da Ação IC67, com 100% de execução e a
Ação 122T, sem execução em 2009, as demais o foram com recursos reinscritos e autorizados por
meio de Créditos Suplementares e Especiais. Ademais, não há o registro das metas fisicas das
Ações no SIGPLAN. A análise detalhada da execução financeira das Ações de Governo
supracitadas encontra-se na Informação I do Anexo 11.

4.2 AVALIAÇÃO DOS
MEDIR O DESEMPENHO
MENSURABILlDADE:

INDICADORES
DA GESTÃO,

DE GESTÃO
QUANTO

UTILIZADOS PARA
À UTILIDADE E

Consoante o detalhado na Informação 2 do Anexo 11, a CODESP elaborou um
sistema de indicadores de gestão dividido nas perspectivas de finanças, clientes, meio-ambiente,
processos e pessoas.

Esse sistema está sendo reavaliado até que as orientações decorrentes da consultoria,
efetuada pela empresa De/oiUe TOllche Tohmatsll. para a elaboração de plano de reorganização
estratégica, de gestão e de processos da Companhia, sejam implantadas. Nesse sentido, a Diretoria
criou Comitê, pela Resolução DP nO 17.2010, que já apresentou à Diretoria Executiva um
cronograma de trabalhos a serem realizados, e cuja efetividade atestaremos oportunamente.

4.3 AVALIAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO:

A Companhia está desenvolvendo, em seu âmbito, um plano de reorganização
estratégica, aprimoramento da gestão c a revisão dos processos internos, com o intuito de obter a
modernização de toda a estrutura administrativa, operacional e de transações c o aumento de
competitividade, englobando, ainda, a adequação de seu sistema de controles internos.
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componentes de ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, i
comunicação e monitoramento.

4.4 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E
RECEBIDAS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO,
AUXÍLIO OU CONTRIBUIÇÃO:

a) Observância às normas legais e regulamentares pertinentes, em especial às exigências para
a realização de transferência voluntária estabelecidas nos artigos 11 e 25 da Lei Complementar n°
101, de" de maio de 2000:

A CODESP não realizou, em 2009, transferências voluntárias, entendidas como "a
entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio
ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde", nos termos do Artigo 25 da Lei Complementar n° 10 1/2000.

b) Demais recursos repassados/recebidos, convênios celebrados e o alcance dos objetivos e
melas colimados, parciais e/ou totais;

No exerCÍcio em voga a CODESP rccebeu R$ 117.445.620, por meio de Ordens
Bancárias - OB's, da Secretaria de Portos para atender os Programas de Governo dos quais é
responsável, sendo contabilizados na Companhia como créditos para aumento de capital.

Além disso foram recebidos de outros Órgãos Públicos valores relativos a
ressarcimentos salariais e taxas portuárias, como se/,'Ue:

Quadro 2 - on's recebidas.
CEDENTE ValorRS

CAPrrANIA DOS PORTOS. SP 93.582,8
GR/IIMT )29.840,74
OMANDO DA FOR A DE SUBMARINOS 173,8C
OMANDO DO I ES UADRAO DE APOIO 7.241.36

,-,OMANDO DO 2 ES UADRAO DE ESCOLTA 595,9C
IDNIT 5.1 nl04,4
IfUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 730.4

Tor.1 . 5.409.269.5-
Fonte: SIAFI.

4.5 AVALIAÇÃO, DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
REALIZADOS, INCLUINDO OS ATOS RELATIVOS À DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE:

No exerCÍcio dc 2009, a Companhia formalizou os processos a seguir:

Quadro J - Processos de Iicitacão.
Modalidade Qtde de Procrssos 'li. Valor Homol02ado .;' V.lor audilado %

Convites 9 9,780/. 635.858,93 0,670/. - 0,000/.
oncorrências 8 870"1. 50.503.35307 53370/. 45.832.%3,33 48440/.

romada de Preços I3 14130/. 5.734.898,8\ 6,06% . 0,000/<
regão (.) 22 23,91o/c 31.327.441,44 33,110/< 30.350.000.()( 32,080/.
ispensa 28 30,430/. 5.310.318.89 5,610/. - 0,00"1.

Inexigibilidade 12 13,040/. 1.108.421,5 1,I7o/c . 0.00"1.
I Tolal 92 1()()e./c 94.620.292.72 100 OOO/c 76./82.%3,33 80",).;,
(.) Incluso o Pregão ElctrúllICo n- 1212008 (ISPS-CODE) IIcllado em dezJ2008 e eJlecutado 2009.
Fonte: CODESP.
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Os processos analisados, referentes às Concorrências n° 11/2008, 1/2009, 9/2009,
11/2009, e Pregão Eletrônico n° 12/2008, foram selecionados observando os critérios de
materialidade, relevância e criticidade, representando cerca de 80,51% do valor total homologado
das licitações.

b

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:

A força de trabalho da CODESP, em 31/12/2009, apresentava o segumte

4.6

quantitativo:

Quadro 4 - ComDOSicão da fon;a de tra alho
I CARGO Qtd. 1 CARGO Qld. CARGO Qld.
L-\DMINISTRADOR 26 ~NCZELADO 2 P EMP 11HIDRO 4
L-\GT-AGENTE 3 IENfERMEIR 11I I P INST INC611 1
L-\RR-ARRAIS 1 IENGENHEIRO 67 PPAINELCOM 3
f\STEC ADM 17 ~PI-AS SOCIAL 3 PERCOMPUT I
f\STECOPER I IEPI-MED TRAB 3 PERGUlND 3
SS DlRPRES 3 IEPI-TEC COMUN 3 ROGRAMADO 11 3
SSESSORDlR 2 1EP2-ADVOGADO 8 ROJETlSTA 2
SSIST ADM 11 5 ~-ANALSIST 9 ONDANTE I
SSIST OPE 11 3 ~-ECONOMIST ) ON-RONDANTE )
UJ(MAN PORT 11 TAGIARIO 114 SED-SEC DlR P I
UXOPER PORT 14 'IEL ARMAZ 11 9 SMP-SUP M POR 22

f\ux TEC PORT 24 ER-GERENTE 3 SOLDADOR 2
f\X M C M IIIDR ) ,UARDA PORTUARlO 399 UPMANFERR I
K;ALDEIREIRO I GP I UH I GPOR 17 UP-SUPERlNT 6
'-CMM MEC HIDR I ARINCONVES 3 IrEC AGRIME 11 I
-MMANMEC I MARIN FLUV MO I ECCONTAB 6
ONFCAPATAZ I MAR-MAR CONV 8 EC ELETRNII I
ONTADOR 23 MEC MANUTENC 2 EC INFORMAT )
OPElRO I ECANICO MAN I ECMANPORT 131

DESENHISTA 2 ESTMAN ELET I EC OPERPORT 174
DIR-DIR PRES I EST MN MEC 110 I lrEC RADlOLOG I
IDIR-DIRETOR ) ESTOBRCONS I ECSERV PORT 214
lEI ET MANUTEN I Mp.MESM POR 84 ~CSISTPORT I
~BAREECL 4 'lOC-MOCO CONV 2 C VIAS NAV )

C NAVIO 6H ) 'lOT VIATURA I RABCAPATAZ I
COPDRAG I 'lOTOR VIATURA I RABPORTUAR 14
COPTRCT I aPBAR EECL 8 ST-TSEGTRA 11

Old. TOTAL 2009 1526
• FOnlt: CODESP

•

Observamos que a idade média dos funcionários da CODESP é de 49 anos,
indicando a necessidade de renovação dos quadros. Com essa intenção foi realizado um concurso
público em 20 IO, sem o preenchimento, no entanto, da totalidade de vagas, o que condiciona a
realização de novo concurso.

Em 2009, foram realizadas, aproximadamente 1.434.212 horas extras (I-IE's) pelos
empregados da CODESP com a ocorrência de horas inexistentes e/ou habituais , conforme
detalhamento na Constatação 1 do Anexo 1.

4.7 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL OU TOTAL DAS
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCU E CISET/CC-PR:

O Tribunal de Contas da União emitiu, no exercicio de 2009, diversos Acórdãos,
resultando em determinações à Companhia, como disposto na In/ormação 5 do Anexo lI. Já as
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4.8 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PROG
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS:

Não ocorreram execuções de projetos c/ou programas financiados com recursos
externos.

4.9 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INTERVIR PREVIAMENTE SOBRE
AS CAUSAS QUE ENSEJARAM A OCORRÊNCIA DE PASSIVOS SEM A
CONSEQUENTE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS.

Não ocorreram situações dessa natureza em 2009 na Companhia.

4.10 FALHAS CONSTATADAS QUE NÃO RESULTARAM EM DANO OU
PREJUízo:

As impropriedades abaixo não resultaram em dano ou prejuízo e encontram-se
detalhadas no Anexo I - "Demonstrativo de Constatações ":

Quadro 5 - COtl.\1alaÇÕCS.

Perlodo
Nexo de Considerações sobre a

Constatação Responsável Potencial de
causalidade responsabilidade do

exercício a2ente
Indefinição quanto

2. Não elaboração de Diretor de Administração às medidas para a

inventário fisico anual há e Finanças 2009 rcalização de Anexo I, constatação 2,

longa data. CPF: 064.243.508-10 levantamento e item 2.1.
inventário fisico dos
bens da Cia.
Não adoção de

3. Bens não patrimoniados Diretor de Administração mecanismos e
Anexo I, constatação 3,

em uso na Companhia. e Finanças 2009 rotinas tempestivas
item3.1.CPF: 064.243.508-10 para os bens

adquiridos.
Falta de

4. Sistemas de lecnologia Diretor de Planejamento desenvolvimenlo/aq.
uisição de sistemas Anexo I. constatação 4,da informação (TI) não Estratégico e Controle 2009
integrados, item 4.1.integrados e ultrapassados. CPF: 733.570.308-53 apesar
dos avanços
tecnológicos atuais.

Diretor de Administração Elaboração de
e Finança"i orçamentos sem

5. Ausência de pesquisa CPF: 064.243.508-10 comprovação da Anexo I, constataçào 5,de mercado para cotação de
Diretor de Planejamento

2009 fonte/pesquisa
item 5.1.preços.

Estratégico e Controle utilizada para
detenninação dosCPF: 733.570.308-53 I preços.

6. Falhas nas Diretor de Administração
Concorrências ~ 1/2009 e FinançasIr
(projeto executivo das obras de CPF: 064.243.508-10 Ausência de
melhoria no sistema viário da

2009 medidas para a Anexo I, constatação 6,
margem esquerda do Porto de Diretor de Infra-Estrutura adequada lisura das item6.1.
Santos) e 11/2009 (sistema e Execução de Obras Concorrências.
viário da margem direita do CPF: 729.265.898-91
Porto de Sanlos).
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4.11 RELAÇÃO DAS IRREGULARIDADES QUE RESULTARAM EM
PREJUÍZO:

A irregularidade abaixo resultou em prejuízo potencial para a Companhia e cncontra-
se detalhadas no Anexo I - "Demonstrativo de Constatações":

Quadro 6 - Irrq,'tdaridadc

Periodo Considerações

Constataçilo Responsável Potencial de Conduta Nexo de sobre a
causalidade responsabilidadeexercicio

do aeente
Diretor de Administração e
Finanças.

I. Inexistência de CPF: 064.243.508-10.
Omissão Confirmaçãocontrole de ponto com Diretor de Planejamento
dolosa de horasa ocorrência e Estratégico e Controle.
(assumiu Anexo I,

pagamento de horas CPF: 733.570.308-53. 2009 o extras
constatação I, item

extras inexistentes. em Diretor de Desenvolvimento risco de inexistentes e 1.1.
bases abrangentes Comercial. produzir o acima doe

resultado) limite legal.contínuas. CPF: 006.925.060-04.
Diretor Presidente.
CPF: 279.630.041-20.

4.12 AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELOS
IRREGULARIDADES APURADAS:

E CONCLUSIVA
RESPONSÁ VEIS

SOBRE
SOBRE

AS
AS

As justificativas apresentadas para a Constatação 1 acima estão devidamente
registradas no Anexo I.

11I - CONCLUSÃO

5. Uma vez abordados os pontos requeridos pela legislação e normas aplicáveis,
submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do
competente Certificado de Auditoria, a partir das constatações levantadas pela equipe, que estão
detalhadamente consignadas no Anexo "Demonstrativo das Constatações" deste Relatório.

Brasília, .#-1 de :5er=/V&<o de 20 IO.

.~~WJtoJraV
MARCtl) RODRIGO GUERRA REIS

AFC/COAUD/CISET/CC-PR

TRA RIBEIRO
ET/CC-PR
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA

ANEXO I AO RELATÓRIO N° 1012010
DEMONSTRATIVO DE CONSTATAÇÕES

I. CONSTATAÇÃO: Inexistência de eontrole de ponto eom a ocorrência e pagamento de
horas extras inexistentes, em bases abrangentes e contínuas.

Os funcionários da CODESP não são submetidos a controles de registro de ponto,
• tanto manuais como eletrônicos.

Diante disso, realizamos testes e identificamos divergências ao confrontar os
Registros de Acesso Eletrônico dos funcionários à Companhia (registro de segurança implantado
em decorrência das exigências do Código Internacional de Segurança de Navios e Instalações
Portuárias - ISPS-Code) e os registros das "Partes Diárias" (documento próprio de registro de horas
extras (HE's) pelos empregados e assinado pela chefia imediata, bem como pelos superintendentes).

•

Como amostra, foram selecionados cinco empregados da CODESP que registraram
horas extras durante o ano de 2009. As premissas adotadas para a seleção dos empregados e para a
validação dos dados foram: i) empregados que trabalham em prédios da CODESP que possuem o
sistema de controle de acesso; ii) desconsiderados dias em que não foram registradas todas as
entradas e saídas dos empregados; iii) período compreendido entre 1°/7/2009 ao 31/12/2009. Logo,
foi possível apurar R$ 44.197,74 pagos indevidamente a título de horas extras, conforme se!,'Ue:

Quadro 7 - Anuracão das HEs oa2a'i a maior.
Dia! stm Di.s com 11£0 11£5 lançadu na

IIE, ls~ldod.lm saldo de IlEJDi., todas as todas as registradas "parte diári." IEslançad.5CPFlEmpregado analisados inrormaçOt iorormaçÕ( no controle (dias com toou a, a maior laoÇldas a lançada a lançado a
de acesso informaç6ts) r .; rntnor maior maiorf'm RS, ,

12.269.718-90 135 16 119 69:41:00 400:00:00 342:40:00 12:21 :00 330: I 9:OC 17.54391
0.468.958-29 III 24 89 10:39:00 330:00:00 319:54:00 00:33:00 319:21:00 7.664,40
18.254.73-889 134 24 110 250:36:00 47800~ 233:34:00 06:10:00 227:24:00 4.598,03
18.184.198-31 138 39 99 198:47:00 416:00: 228:46:00 11:33:00 217:13:00 4.556,62
87.542.508-20 150 34 116 112:45:()( 457:00:00 346:08:00 OI :53:()( 344:15:00 9.831,78

TOTAL 1471:02:00 32:J0:0( 1438:32:00 44.194,74
MÉDIA MENSAL POR EMPREGADO 49:02:04 1:05:00 47:57:04 1.473,16

Fonle: partes diârias e regIstros do controle de acesso fornccldos pela CODES?

Tomando por base, em um cálculo de projeção, a quantidade média de empregados
que realizam horas extras e o valor médio das horas extras lançadas a maior, chega-se a um prejuízo
potencial anual de R$ 21.425.639,04, calculados da seguinte forma:

{
1.212 empregados (mbJia mensal de cmpregadot

que realizam HE's conforme Quadro 8) f { 1 f RS 1.473,16 } _ { }
X 12mescsJX ~valor médio mensal das HEs lançadas a maior) - lU 21.425.639,04.
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•

•

Acrescenta-se que, aproximadamente, 1.200 dos cerca de 1.400 funcionários da
Companhia (excetuando os estagiários) perfizeram 1.434.212 horas extras no exercicio de 2009, o
que representa, aproximadamente, R$ 29 milhões e 41,83% do total de horas trabalhadas por todos
os empregados da empresa, de modo que cada funcionário computou a média mensal de 98,65 HE's
em 2009, descaracterizando a extraordinariedade, uma vez que os registros dos serviços são
realizados com habitualidade:

Quadro 8 - Qtd Horas Extras

Mfs Empregados que Total de ][E, Média de
rulizanrn IIEs realizadas HEsltmDrt~ado

JAN 1.218 110.020 90.33
FEV 1.225 113.328 92.51
MAR 1.219 101.32 83.12
ABR 1.220 120.351 98,65
MAl 1.208 123.974 102.63
JUN 1.198 121.788 101,61
JUL 1.196 119.908 100,26
AGO 1.201 120.633 100,44
SIIT 1.200 129.754 108,13
oUT 1.218 128.762 105,72
NOV 1.220 126.033 103,31
DEZ 1.215 118.332 97,39

TOTAL t.434.2t2 ;,.:-

MEDIA I I.lJ2 119.518 98,65
Fonte: CODE$P

1.1. .Justificativa da Unidade:

Questionamos, por meio da Nota de Auditoria-COAUD n° 1/2010, de 24/6/2010,
sobre o fato, ao que a Companhia informou, por meio do expediente DP-GD/218.201O, de
151712010, que:

"O pagamento de horas extras se dá através de autorizações por escrito. aprovadas pelos
Superintendentes c/ou Diretor. com base cm relatórios ondc constam os serviços realizados.

Em busca do aperfeiçoamento e melhoria dos controles intcmos. encontra-se em fase de
conclusão o Termo de Referência (TR) para abertura de licitação e contratação do Sistema
de Ponto Eletrônico com o fornecimento dos equipamentos necessários à sua
implementação. nos moldes definidos pela Portaria nO1.510/2009 - Ministério de Estado
Trabalho e Emprego, onde estão estabelecidas as novas regras para registro de marcação de
ponto, que até então só eram reconhecidos pela Justiça do Trabalho os pontos registrados por
folha de presença assinados pelos empregados ou cartão de ponto por registro mecânico, face
às inconsistências dos softwares disponíveis no mercado e sem homologação do TST.

o registro de aeesso eletrônico existente atualmente, não é ferramenta de registro de entrada
e saida de empregados (Ponto Eletrônico). Diz respeito ao accsso de pessoas, sejam
empregados ou não, devidamente cadastradas e autorizadas para terem acesso às áreas
definidas no Plano de Segurança aprovado para o ISPS-Codc. Assim, existem áreas de
acesso somente de empregados, aonde não existem o Registro de Acesso Eletrônico, como
por exemplo os prédios da D1ROP e da Guarda Portuária. Desta forma, entendemos que a
divergência apontada não pode ser caracterizada como pagamento dc horas extras não
realizadas, pois se O cmpregado se desloca de uma área onde existe o Registro de Acesso
Eletrônico para uma área onde não exista tal registro, o sistema irá identificar apenas a saída
da área de origem ficando em aberto a área de destino, podendo ocorrer também o inverso, o
que também causa distorção no cruzamento das informações. Portanto, mesmo que o
empregado esteja em serviço será considerado - pelo sistema - como ausente ou como
praticando hora extra (quando só houver o registro na área de destino). Dcsta forma, ambos
os fatos não são verdadeiros.
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Esclarecemos ainda, para a melhor equação do apontamento das horas extr
planejamento geral c integrado da Companhia.

•

Como é sabido, foi lançado neste mês o Programa Incentivado de Desligamento Voluntário _
PIDV, bem como cstá sob análises para aprovação a extensão da complementação de
aposentadoria e estudos voltados ao desenvolvimento e implantação de um novo plano de
cargos e salários. Dessa forma, qualquer tentativa neste momento de solucionar o pagamento
das horas extras (indenização, ajustes da tabela salarial).[sic]

Outro ponto que merece destaque, e que também proporcionará a redução das horas extras, é
o fato da realização do concurso público contribuir para os ajustes quali-quantitativos
necessários, pois muitas árcas necessitam, a longo tempo, dessa reposição da força de
trabalho. "

1.2. Análise da Equipe de Auditoria

A informação de que o pagamento de horas extras se dá por meio de autorizações por
escrito, aprovadas pelos Superintendentes elou Diretores, com base em relatórios onde constam os
serviços realizados, é parcialmente procedente. Durante os trabalhos de campo foram solicitadas
essas autorizações por escrito, chamada~ de "parte diária", onde foi possivel constatar que as
justificativas apresentadas são demasiada sucintas, como exemplo: "a serviço da Diretoria de
Planejamento e Controle", "preparação de Editais de Licitações e Contratos e demais serviços
administrativos" e "gestão de contratos". Ou seja, não há um relatório específico que comprove a
necessidade de prestação dos serviços, conforme exige a Resolução DP N° 97/2005, de 1°/9/2005,
que regulamenta as HE's na Companhia, tampouco a motivação para a realização das horas extras,
conforme o art. 2° da Lei 9.784/1999:

De fato, conforme descrito na Constatação 1, procedem as informações de que o
acesso eletrônico não é a ferramenta de registro de entrada e saída de empregados e de que não
existe controle de acesso em todas as dependências da CODESP. Entretanto, esses fatores não
inviabilizaram e nem prejudicaram nossa análise, porquanto restringimos nossos exames aos
empregados que: realizaram atividades administrativa~; estavam lotados em unidades cujos
escritórios se encontram em prédios que possuem o Controle de Acesso Eletrônico; e executaram
HE's no 2° semestre de 2009.

Ressalta-se, também, que o "Relatório de Controle de Acesso" diferencia a
movimentação de pessoas realizada através das catracas (movimento do empregado a pé) daquela
realizada através das cancelas (movimento do empregado em um veículo), sendo que, em nossa
análise, não foram considerados os registros realizados em um curto período de tempo ou os
incompletos (dias em que foi registrada apenas a entrada ou a saída do empregado), como
exemplificado a seguir:
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USUÁRIO CARGO

LUIZ AUGUSTO CEZAR DE ENGENHEIRO
L"OOESPANDRADE IV

LUIZ AUGUSTO CEZAR DE £NGENI4[]RO
LUOI:SPANDRADE IV

LUIZ AUGUSTO CEZAR DE ENGENHEIRO
CODESPANDRADE IV

LUIZ AUGUSTO CEZAR Df ENGENHEIRO
COOE~PANDRADE IV

LUIZ AUGUSTU CEZAR DE ENGENHEIRO
COOESPANDRADE IV

LUIZ AUGUSTO CE7J\R DE ENGENHEIRO
COOESPANDRADE IV

OU.269.718-90

LOCAL EVENTO CPF
SAIOA PERHITIDotI 01.1..169.118-90

núDJ
(MJlAl)oIl.

Oll,L69./18-90
Pi:RHIl"ID'"

G14CPlC01 5"11)" P£RHff1DA 011.1:69.718-90

G13C1nOJ ENTRA0<' 011.269.718-90PtoRHnlt)oll

SAJD,tto PERMITIDA 011.269.710-90
12/12/2009
12:49:55v

:U/12/2009
9:0.1:17v

12/12/2009
12:56:18",

22/12/1009
14:56:06V

n/l1/J009
19:19:29v

11./11/1009
11:51:28v

DATAjUORA

Enlredl\ll (cancela 1)
11 n!du (canceh,
7) regp.sl.r'lldas

Registros na'
cauaCllll

d"eonsiden.do.

li •••• die.torMll ngi.l.rll.d-u: na parte d.iúiaboru utl'1l.$
no periodo de 12:00 U 1400 hs e de 1800 U 21loo h,.
ped'uendo um totlll de 41lEJ11,

Na r•• .hd-ade.o empregado lrabe.Ihou8:16 h.. tendo
lrabll1hado 16 minutol a mais do que o 115Ubel,cido
pua tua jornada dtúia, ou 'ej, epromnadamente O,2j HE.

Condutlo, no dia 22f1212209. (I empregad(l lançou
).7' HE. a meU do que efetivamente realizou

05/09/2009
G1'1CPdJl SAlDA

018.154.738.89 NILTON ASSISTENTE T CHICO
11:43:17 ~RHITlDA MODESTO FlLUO ADMINISTRATIVO t CODESP

05/09/1009 GllCATOl EHn<A"" 018.254.738.89 NILTON ASSISTENTE TECNtCO
COOESPI1:J9:56 Pf:JlH1JlDo\ MODESTO FILHO ADMINISTRATIVO I

05/091>009 GJ:3CAT1) SAlDA
018.254.738-89 NIlTON ASSISTEtHI TÉCNICO

COOESP11:37:21 ..•"""'" MO[)[STO FIlHO AOMINISTRATIVO I

05/091>009
G1JCPC01

EHlRA(M
018.254.738-89 NILTON hSSISTENTE TECNJCO

CODESP10.:.'57:11 •••• " ITIDA MODESTO FlLIIO ADMINISTRATIVO I

En!.reda (cancela 2)
e saída (cancela I)
regjstradas

Re&:rtl"(ls nas
cauacu
desconsiderados

N use dia fOt"ll.mregisuad.6.s na parte c1i.ériahoras txtlas
no ptriodo de 07 00 As 1300 hs. perfaundo
um total de 6 HEs.

Na reahdade o empregado trabalhou 46 minuto,. como
trat6-u da um sábado. realttou na práticll O.lS HE.

Conclusão. no dia 519f1fJ)9. o empregado lzulIjoU

5,2} HEs a rnll1S do que efetivamente reali:zou

• Tal situação expõe a fragilidade dos controles internos da Companhia, consoante
detalhado no item 403 do Relatório de Auditoria, exigindo medidas resolutórias por parte da
administração da CODESPo

Em relação à quantidade elevada de horas extras por funcionário, vale lembrar que o
capu/ do arto 59 da CLT assevera:

"A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não
excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante
contrato coletivo de trabalho"

A própria Resolução DP N" 97/2005, de I°/9/2005, que regulamenta as HE's na
Companhia, afiança, em sua exposição de motivos, que "o pagamento de horas extraordinárias
mantém-se num patamar extremamente elevado".
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2. CONSTATAÇÃO: Não elaboração de inventário físico anual há longa data: \ 4 -- .-.
Verificamos que a Controladoria-Geral da União (CGU-PR) abordou o assunto sobre

inventário físico de bens móveis, no âmbito da CODESP, nos Relatórios de Auditoria de Avaliação
da Gestão nQJ!140897 e 160445, relativos, respectivamente a 2003 e a 2004. Aquele menciona uma
comissão nomeada pela resolução DP n° 41.02, de 14/5/2002, para levantamento físico dos bens,
sendo que tal atividade não foi concluída. Esse narra que a parcela do trabalho que chegou a ser
realizada, pela referida comissão, mostrou existir uma divergência elevada entre os registros de
controle de bens e a sua respectiva contagem física. Em 2005 e 2006 não há abordagem sobre o
tema.

o assunto foi reexposto no Relatório de Auditoria nO 31/2008-
COAUD/CISET/CC/PR Gestão 2007, oportunidade na qual a Cia. afirmou que a direção da
Companhia promoveu a Concorrência Pública n° 0212007 para seleção e contratação de empresa
especializada para execução de serviços técnicos de engenharia, levantamento patrimonial e
avaliação de bens móveis e imóveis, que integrassem o patrimônio da CODESP. Tal concorrência
foi posteriormente cancelada, com a justificativa de não comprometer o equilíbrio orçamentário de
não estar alinhada, naquela oportunidade, com os objetivos da Companhia, além de não atender ao
interesse de sua Administração. Informou ainda:

"[ ...] que existe um inventário fisicl>-financeiro dos bens móveis da CODESP,
constantemente atualizado quando dc novas aquisições, bem como pelas transferências c
baixas dos mesmos [sic], enquanto que em relação aos bens imóveis, de propricdade da
União Federal, esta Companhia mantém o controle através de cadastro também atualizado,
inclusive com as baixas que são controladas por uma Comissão Permanente. designada
especificamente para tal finalidade, cujas informações são fornecidas ao Serviço de
Patrimônio da União - SPU, sempre que solicitadas." (gn)

Nos trabalhos de Monitoramento da gestão 2009, em resposta à Diligência-COAUD
n° 51/2009, de 25/8/2009, a CODESP infonnou, em 25/9/2009, que "não foi efetuado o Inventário
Anual- 2008, em razão da grande quantidade de itens tombados, [...], aliado à falta de mão-de-obra
para realização de um serviço de tal magnitude". Por conseguinte, realizamos uma reunião na sede
da Cia. com o responsável pela área patrimonial, que nos informou que o Inventário Anual de bens
"nunca" fora realizado e que com a equipe atual - I (um) Gerente e 3 (três) Técnicos - essa
atividade ficaria inviabilizada.

2.1. Justificativa da Unidade:

Questionamos, por meio da Nota de Auditoria-COAUD n° 1/2010, de 24/6/2010,
sobre o fato, ao que a Companhia informou, por meio do expediente DP-GD/218.201O, de
15/7/20 10, que:

"Para sanear, de vcz, tal situação, a Dirctoria Executiva já detcrminou a elaboração dc Tcrmo
de Referência e, Edital para contratação do levantamcnto físico dos bens máveis, como
também para o proccsso de licitação de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP-
Enterprisc Rcsource Planning). Ambos já cm elaboração pela Diretoria de Administração c
Finanças e Diretoria de Plancjamcnto Estratégico c Controle, respectivamente".
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Informou ainda que:

"Quanto a não realização do inventário fisico anual de bens móveis, esclarecemos que tal
fato decorre da inexistência de um levantamento geral, em razão das diversas mudanças
significativas na estrutura da Companhia nos últimos anos, sendo que as tentativas de
realização desse serviço não lograram o êxito desejado, quer pela falta de mão de obra
qualificada, quer pelo valor orçado por empresa especializada (concorrência revogada pela
Diretoria-Executiva), levantamento este de suma importãncia para compor a base de dados
para integraç.'iodas áreas patrimonial, financeira e contábil, a ser realizada em 20I0/20 11".

2.2. Análise da Equipe de Auditoria

A despeito das informações prestadas pelo gestor, a Instrução Normativa-SEDAP/PR
n° 205, de 8/4/1988 estabelece o conceito de inventário:

"S. Inventário fisico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques
nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no
órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros:
[...]
d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas
necessidades de manutenção e reparos; e
e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade".

Diante disso, as boas regras de gestão exigem que, no final de cada exercício, órgãos
e entidades procedam a um inventário fisico das existências, elaborado de forma a proporcionar
informação fidedigna das quantidades, valores e variações, e, bem assim, do custo dos bens
patrimoniais, possibilitando a apuração do resultado do exercício.

Percebe-se o empenho da Diretoria em solucionar a fragilidade no controle
patrimonial da Companhia, porém até que as medida~ aludidas acima sejam totalmente implantadas
deve-se manter a constatação, observando eventuais prejuizos e respectivas responsabilizações
advindas do levantamento fisico dos bens.

3. CONSTATAÇÃO: Bens não patrimoniados em uso na Companhia.

Nos trabalhos de Auditoria de Monitoramento em 2009, in sito, realizamos inspeção
fisica sobre equipamentos de informática, constatando que não haviam sido tombados, nem
apresentavam os respectivos números patrimoniais, o que aumenta o risco de furtos, extravios e
gera a impossibilidade de imputação de responsabilidade sobre danos que venham a ocorrer.

3.1. Justificativa da Unidade:

Questionamos, por meio da Nota de Auditoria-COAUD n° 1/2010, de 24/6/2010,
sobre o fato, ao que a Companhia informou, por meio do documento DP-GD/218.2010, de
151712010, que:

"A solução para a constatação em voga, também depende da aquisição de um Sistema
Integrado de Gestão Empresarial (ERP), que possibilite maior gestão desses bens num menor
tempo, bem eomo uma reestruturação do modelo de bens a serem tombados, que deve
obedecer a legislação fiscal em vigor",
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"A inspeção fisica realizada sobre os bens adquiridos, inclusive equipamentos de
informática, constatou a existência e registros dos mesmos que somente ainda não haviam
sido fixados nos bens as plaquetas de identificação dos tombamentos em tempo hábil;
convém salientar que a Gerência de Suporte ao Usuário - GES e a Gerêneia de Compras e
Serviços - GFS (almoxarifado) possuem controles paralelos imediatos à entrega dos
referidos bens ao requisitante, através de assinaturas de recibos, responsabilizand0-4
responsável pela área e inibindo o desaparecimento e danos aos citados eqUiPamen~'I" --\\"'"\

ClSt.1

3.2. Amílise da Equipe de Auditoria ~ 1
A justificativa apresentada pela COOES? corrobora a constatação, eXigind~

saneamento, medidas corretivas por parte da administração da Companhia.

4. CONSTATAÇÃO: Sistemas de tecnologia da informação (TI) não integrados e
ultrapassados.

o sistema atualmente utilizado na Companhia para controle de seu patrimônio é
bastante antigo e funciona na plataforma maitiframe. O sistema é operado pela área de informática
da Companhia, não possuindo integração entre as áreas patrimonial, financeira e contábil.

Quando da aquisição de bens, a área de contas a pagar recebe a fatura,
posteriormente, a contabilidade registra o bem que é recebido pelo almoxarifado e repassado aos
respectivos centros de custo. Quando os bens já estão em uso/instalados, a área patrimonial os
registra em "fichas" manuscritas e envia os dados para a área de informática inserir no sistema
patrimonial, no entanto, não existe previsão de prazos para que isso ocorra.

Durante a Auditoria de Monitoramento nos foi fornecida a relação de aquisições
ocorridas no ano de 2009, porém tal listagem não contempla informações essenciais como, o nome
do fornecedor, a localização física dos bens, o número do processo que deu origem às compras,
tampouco a discriminação entre os bens pertencentes à União e os bens próprios da COOES?

Isso ocorre em função da empresa não contar com um sistema eficiente de gestão
patrimonial, além de não existir um controle efetivo do processo de aquisições.

4.1. Justificativa da Unidade:

Questionamos o fato, por meio da Nota de Auditoria-COAUO n° 1/2010, de
24/6/2010, ao que a Companhia afirmou, por meio da carta D?-GD/218.201O, de 15/7/2010, que
alb'llmaS informações, por ocasião da Auditoria de Monitoramento realizada em 2009, não foram
prestada~ de forma apropriada e que:

"os sistemas atualmente utilizados foram totalmente desenvolvidos pela área de informática
da CODESP, há mais de 30 anos. Funcionam na plataforma mainframe e são constituidos de
sistemas independcntes (Ativo Fixo, Tombamento, Correção Monetária e Depreciação) com
uma integração parcial entre estes sistemas".

Quanto ao processo de cadastramento de bens, informou que "ocorre da forma
descrita, no entanto, concordamos que há morosidade no processo de registro do bem no sistema".

Quanto aos relatórios existentes, asseverou que:

DOCS/2409/201001244.doe PAgo 13 de 30

~ SECRETARIA DECONTROI.[ INn;R.~O - PALAclO 00 PL1'.NAt,TO- ANEXO111-8, SALA212 - BRASíLIA-DF _ CE(>; 10.150-900
~ TEL.: (OXX611 3411-2681, 3411-2682 - fAX: tOXx61l 3J21-015~ - E-MAU: CJSETPR@PLANALTO.GOY.BR



••Esta informação é parcial, uma vez que, existem os relatórios (Relação contáb. as
aquisições e Invcntário fisico-financeiro), não intcgrados" e que "com relação aos bens da
União, que são exclusivamente cdificios e terrenos, a CODESP mantém desde sua instalação
em 1980, controle especifico sobre estes bens com relações e cadastros, onde constam
tombamento, descrição, área e valor, controlando também a depreciação dos cdificios".

Por fim, quanto à inexistência de um controle efetivo do processo de aquisições,
informou que:

"Existe controle efctivo contábil e fisico das aquisições, mas ainda não totalmente integrado.
Esta integração dar-se-á quando da implantação do Sistema de Ativo Fixo. que atualmentc
encontra-se na fase inicial de inclusão dos dados complementares, manuscritos em ficha
patrimonial, ao banco de dados, via digitação pela área de patrimônio. Após este
cadastramento, os dados serão consolidados para implantação da primeira fasc do sistema,
prevista para o final de 2010. Este desenvolvimento terá como finalidade principal a
qualificação dos dados cadastrais dos bens, preparando-os para migração ao novo ERP".

4.2. Análise da Equipe de Auditoria

Como descrito, as justificativas apresentadas pela CODESP corroboram a
constatação de que seus sistemas de tecnologia da informação, incluindo o sistema de controle
patrimonial, são ultrapassados c não possuem integração entre as áreas patrimonial, financeira e
contábil da Companhia, provocando fragilidades na estrutura de controles internos, conforme
comentado no item 4.3 do Relatório de Auditoria.

o Control Objeclives jiJr Information and related Technology 4.1 (COBlT 4.1),
adotado como referência para boas práticas em Tecnologia da Informação pelo TCU, estabelece no
item P03 que:

"As Diretrizes da Tccnologia dcvem satisfazer os seguintes requisitos do negócio para a TI:
ter sistemas aplicativos. recursos e capacidades padronizados, integrados, estáveis. com boa
relação custo-beneficio, que atendam os requisitos atuais e futuros do negócio."

Diante disso, entendemos que o desenho da arquitetura de um sistema de
informações e a aquisição de tecnologia são aspectos importantes da estratégia da Companhia que
deve atualizá-los, com vistas à atingir seus objetivos e reforçar a estrutura de seus controles
internos.

S. CONSTATAÇÃO: Ausência de pesquisa de mercado para cotação de preços.

Examinamos o processo n° 14053/08-01 que trata da Concorrência n° 11/2008
(elaboração do plano de reorganização estratégica, de gestão e processos) e verificamos a
inexistência de pesquisas de mercado, conforme exigido pelo art. 7°, li 2°, Inciso lI, c/c art. 43,
Inciso IV, da Lei n° 8.666/93.

Ao indagar sobre o assunto nos foi informado, por meio da Carta SEE-AUD/I 1.10,
de 18/612010, que tal pesquisa havia sido realizada de forma verbal, procedimento não aceito pela
legislação vigente.
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5.1. Justificativa da Unidadc:

Questionamos o fato, por meio da Nota de Auditoria-COAUD n° 1/2010, de
24/6/2010, ao que a Companhia sustenta, por meio da carta DP-GD/218.201O, de 15/7/2010, que:

"As informações anteriormente enviadas deverão ser desconsideradas. Ocorreu, sim a
pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo, como podem ser verificadas na
consulta realizada às empresas - FGV 1FIPE 1 PRICE e Deloitte - que anexamos, bem como
os preços de referência praticados na Tabela do DERSA. Para atribuinnos o preço médio da
hora dos consultores, que viriam estar envolvidos no escopo do trabalho; elaboramos a
Tabela do valor médio, contemplando os dados disponíveis nas consultas mais a Tabela do
DERSA."

5.2. Análise da Equipe de Auditoria

Apesar dos esclareeimentos, não localizamos a documentação pertinente à pesquisa
de preços, conforme refereneiado aeima, senão a Carta SEE-DE/13.201O, de 2516/2010, emitida
pela Superintendêneia de Planejamento Estratégico da CODESP, comentando que a pesquisa de
preços "foi realizada com consulta a empresas de consultoria do ramo, cujo resultado foi apurado
conforme pág. 64 e 65 do Processo" n° 14053/08-01. Analisamos as páginas citadas, porém não há
a pesquisa de preços, apenas a planilha com o resultado consolidado de tal pesquisa, elaborada pela
CODESP.

Ademais, essa prática vem ocorrendo nos últimos anos, conforme se verifica nos
itens 3.1.4.2 e 3.1.4.3 do Relatório-CGU de Auditoria de Avaliação da Gestão 2006, n° 190538, e o
item I, Anexo I do Rclatório-COAUD/CISET-PR de Auditoria de Avaliação da Gestão 2007, nO
31/2008, o que vai de encontro ao art. 7°, S 2°, Inciso II e o art. 43, Inciso IV, da Lei nO8.666/93.

6. CONSTATAÇÃO: Falhas nas Concorrências nl!! 1/2009 c 1112009.

Concomitantemente à Auditoria de Avaliação da Gestão 2009, foi realizada uma
ação de controle de fiscalização, em cumprimento à Ordem de Serviço COFIP/CISET/CC-PR nO
065/2010, com o objetivo de avaliar os aspectos legais e técnicos das Concorrêneias CODESP nilli

O1/2009 (projeto executivo das obras de melhoria no sistema viário da margem esquerda do Porto
de Santos) e 11/2009 (sistema viário da margem direita do Porto de Santos).

Por conseguinte, a Coordenação-Geral de Fiscalização de Programas de Governo e
de Atos de Pessoal (COFIP) elaborou o Relatório de Fiscalização n° 18/2010 COFIP/CISETICC-
PR, com a identificação de falhas graves nos editais das Concorrências, e, ainda, de indícios de
sobrepreço e superfaturamento nos contratos resultantes de ambas licitações, com prejuízo provável
de, aproximadamente, R$ 4 milhões, eonforme as "constatações relevantes" sintetizadas a seguir:

• Não adoção das referências de preços do SINAPI 1 SICRO na elaboração dos orçamentos-base
da CODESP referentes às Concorrências 11/2009 e 01/2009;

• Ausência, nos editais das concorrências CODESP nos 01/2009 e 11/2009, de critérios de
aceitabilidade dos preços unitários propostos pelos lieitantes e, ainda, autorização, no edital n°
11/2009, para que os preços globais das propostas dos licitantes pudessem superar em até 10% o
valor orçado pela Administração;

DOCS/2409/201001244.doc Pág. 15 de 30

~ SH."R£TARlA OECONTROL.E 11'TER.~O - rA.l.AclO 00 PLANALTO- Afl£XO IU-B. SALA 212 - BRASíLIA-DF" - CEP: 70.150-900
~ fEL.: IOXX611 3411-2691. 3411-2692 - rAA: IOxx611 3321-01S5 - E-MAIL: ClSF.TPR@PLAtlALTO.GOV.BR



•

•
•

•

Presença de itens correspondentes a "Administração Local" na taxa de BDI da pr01X!
vencedora da Concorrência CODESP n° 11/2009; CISe.lif"
Indícios de ocorrência de sobrepreço e supcrfaturamento no Contrato CODESP n° 09120 IO; 0)(,'(
Indícios, no Contrato DP n° 0912010, da ocorrência de impropriedade no ateste do \te~
orçamentário 02.05.0 I .02 - Estaca raiz diâmetro 4 IOmm em rocha; -~
Indícios de ocorrência de sobrepreço e superfaturamento no Contrato CODESP n° 52/2009 .

Ademais, foram identifieadas constatações abordando aspectos formais dos
processos lieitatórios e execução dos contratos, conforme sel,'tIe:

•
•

•
•

•

Ausêneia de anotação de responsabilidade téenica referente ao orçamento da obra;
Ausência de aprovação, pela autoridade competente, do Projeto Básico que subsidiou a
Concorrência CODESP nO1112009;
Ausência de designação específica dos fiscais dos Contratos DP n° 09.2010 e DP n° 52.2009;
Ausência, no edital da Concorrência CODESP n° 11/2009 e no Contrato DP n° 09120 IO, de
limites para subcontratação de partes específicas da obra, com as devidas justificativas técnicas;
Implementação de modificações contratuais posteriores à assinatura do contrato DP n° 52/2009
sem a devida formalização de termos aditivos.

A cópia do referido Relatório de Fiscalização com a íntegra das constatações acima,
encontra-se disponibilizada como complemento aos anexos deste Relatório.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA

ANEXO 11AO RELATÓRIO N° 10/2010
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES

Informação !: Execução Financeira das Ações de Governo sob a Responsabilidade da
CODESP;

Como mencionado no item 4./ do Relatório de Auditoria, analisamos a execução
financeira das Ações de Ooverno 1150, 122T, IC67, IC66 e IOVR, conforme segue:

No âmbito da Ação 115G - prevenção e preparação para enfrentamento a pandemia
de injluenza no Porto de Santos está em curso a confecção de material informativo para distribuição
em toda a faixa do cais, além da elaboração de Termo de Referência para contratação de projeto que
tcm por objetivo a implantação de autoclavc na área da CODESP.

o objeto da Ação 122T - Elaborar estudos para implantação de novo acesso
rodoviário ao Porto de Santos, para conciliar as interfaces com os novos terminais em instalação na
região da AlamoalSaboó (BTP e Teval), bem como o estudo apresentado pela Prefeitura Municipal
de Santos contemplando a ligação a seco entre as margens do Porto não foram executadas no
exercício, vez que os créditos somente foram colocados à disposição em agosto de 2009, sem tempo
hábil para sua utilização no próprio exercício.

Nas obras da Avenida Perimetral da margem direita, executadas na égide da Ação
1C67 - implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos no Município de Santos,
concluiu-se as duas pistas da Avenida Xavier da Silveira, com destaque para a implantação do
viaduto sobre a Rua João Pessoa. É considerado um marco histórico no sistema viário do Porto,
pois, além de eliminar o conflito rodo ferroviário no local, distribui o tráfego em direção à região de
Outeirinhos, com a pista de entrada praticamente concluida. Há ainda a implementação de 5 (cinco)
linhas férreas naquele local, criando condições para expansão deste modal de transporte. Está sendo
contratada a execução do 2° viaduto, na região da Praça da Santa, bem como o trecho rodoviário até
o canal 4, no Macuco. As obras estão sendo executadas, porém identificamos falhas, conforme a
Constatação 6 do Anexo 1.

Referente à Ação 1C66 - implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de
Santos no Município de Guarujá, a CODESP desenvolve atualmente quatro ações principais: (i)
contratação de empresa para execução do Projeto Executivo das obras de melhoria do Sistema
Viário da Margem Esquerda do Porto de Santos - Avenida Perimetral, Concorrência n° 112009, com
processo concluido e trabalhos iniciados; (ii) contratação de empresa para execução de
levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, bem como obtenção e análise de
documentação, cadastramento e avaliação dos imóveis particulares que serão afetados pela obra da
Avenida Perimctral, Tomada de Preços n° 4/2009, com licitação em andamento; (iii) contratação de
emprcsa para execução dc serviços de implementação, acompanhamento c fiscalização dos
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programas ambientais definidos no Plano Básieo Ambiental, Concorrêneia n° 2/2009, com
em andamento; e (iv) Oesafetação de áreas da Prefeitura Municipal de Guarujá, em
discussão com a Prefeitura Munieipal de Guarujá.

Finalmente, foi assinado o Contrato OP/37.2008 com o Consórcio SEGPORT em
dezembro de 2008, para implementação do ISPS-CODE e manutenção do parque instalado, objeto
da Ação iOVR -implantação de sistema de segurança portuária (iSPS-CODE) no Por/o de Santos,
ocorrendo o seu integral cumprimento. A manutenção está sendo totalmente executada com ótimos
indiees dos indicadores de desempenho dos equipamentos e dos atendimentos. Quanto ao restante
do material a ser implementado, estão sendo realizados testes, verifieações práticas, adequações,
devendo todas as fases do projeto estar totalmente eumpridas para a inspeção da Comissão Estadual
e Naeional de Segurança em Portos e Terminais Privativos - Cesportos/Cesportos até julho de
2010.

Importante observar que, com exceção da Ação IC67 com 100% de execução e a
Ação 122T sem execução em 2009, as demais o foram com reeursos reinseritos e autorizados por
meio de Créditos Suplementares e Especiais. Além disso, não há o registro das metas fisieas das
Ações no SIGPLAN, o que demonstra que a Companhia deve se preoeupar em atualizar o dados, ali
inseridos.

Informação ~: Indicadores de Gestão Utilizados pela Companhia:

o sistema de indicadores de gestão da COOESP está dividido nas perspectivas de
finanças, clientes, meio-ambiente, processos e pessoas, por sua vez subdivididos, respectivamente,
em objetivos estratégicos de asseh'llrar a rentabilidade da empresa, melhorar o atendimento aos
clientes, assegurar o comprometimento com o meio ambiente, qualidade e seh'llrança, melhorar e
eficiência dos processos e aumentar a satisfação das pessoas, conforme representado a Seh'llir:

f'ontr:: CODESP.

A Companhia !irmou, com a empresa Deloilte Touche TohmatslI, o Contrato OP nO
14.2009, de 23/3/2009, para a prestação de serviços de consultoria envolvendo a elaboração de
plano de reorganização estratégica, de gestão e de processos. Com a conclusão dos serviços, o
sistema de indicadores de gestão, gerido pelo Comitê Gestor instituido pela Resolução OP n
94.2009, de 22/6/2009, está sendo redimensionado e modificado quanto aos conceitos, metas e
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objetivos envolvidos, com vistas à nova orientação estratégica c vem passando por um lapso at~
a implantação de todas as orientações que compõem o trabalho final da contratada. Para isso, a
Diretoria implantou um Comitê, pela Resolução DP nOI7.201O, que já apresentou à Diretoria
Executiva um cronograma dos trabalhos a serem realizados da seguinte forma: (i) Estrutura
Organizacional (15/4 a 10/12/10); (ii) Planejamento Estratégico (11/5/10 a 4/7/11); e (iii)
Governança Corporativa (20/7/10 a 23/5/11). Assim, avaliaremos a efetividade de tal cronograma e
seu cumprimento oportunamcnte.

Paralelamente à busca de referências para o setor de portos no Brasil, a Secretaria de
Portos - SEP publicou a Portaria n° 214, de 11/9/08, cstabelecendo que as entidades vinculadas,
sociedades de economia mista, caso da CODESP, deverão encaminhar à Secretaria Especial de
Portos, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao vencido, conjunto de Indicadores
de Avaliação de Desempenho constantes do anexo I, como parte integrante da Gestão Portuária por
Resultados - GPPR. No sentido de cumpri-Ia, a Companhia fornece, ao responsável da SEP, uma
scnha de acesso ao sistema de indicadores, que o consulta quando há necessidade. Referido anexo
possui um conjunto de 37 indicadores, divididos nas dimensões econômico-financeira, operacional,
administrativa, comercial, segurança, meio ambiente, dragagem, institucional e logistica. Desses,
selecionamos os seguintes a avaliar:

Quadro 9 - Indicadores
Mfdi.2009

Indicador Fórmul. SEP Fórmula CODESP
Prnisto

. .. D6VioRealiLtido.
%"

I - Comprometimento Despesa OpcracionaL'RlXcita Despesa TOlallRcccita Faturada líquida xdas despesas - 91,.39%
overncionais Operacional Líquida x 100 100
2 - Inadimplência: (Valores Vencidos/Receita Valores vencidos e não recebidos no

82,49%de Contas a Receber Doemcional Uouidalx 100 DeriodolRcceita Faturada liauida Jl. 100
3 - Taxa Média de (Tempo Total AlracadofTempo Total Taxa media de ocupação dos oc-rços - OI .

79,98%Ocunacão dos Berços Di"';lÚvcl\ x 100 ALAMOAI -
4 • Tempo Médio de Tempo E.<;pt.-mde Atracação dos

Tempo médio de esp...,'faOI ALAMOA I - 42,04 horasEsocrn Navio Navios/Ouanlidade de Atracações

(No de Uoras Trabalhadas'N° de Quantidade de horas
.5 - AS.'iiduidade trabalhadaslQuantidat..lede hora" 90% 99,23%Horas de Trnb.1lhoPrevistas) x 100 orcvislas de trabalho x 100

6 - Valor Agregado da.• (Total de lmportaçõcs USS + Total
de Exportações - - - -Mercadorias USSVTOD.Movimmladas

7 - Qualidade do (~ Fatura.•Emitida.; com ErroIN'"de N" Faturas Emitidas com crmI N° tOla!de
0.65%Faturamento Faturas Emitidas) x 100 Fatwas Emitidas x 100 -

([Quantidade de roubos ou furtos
8 - Evolução nas

(N° Ocorrências Período AtuaVN° ocorridos em tena), Período Ret) I
Ocorrência .• de Roubos ((Quantidade de roubos ou furtos 100% 71.9.5%
c Furtos Ocorrências Pl.'riodoAnlerior) " 100 ocorridos em ICTT3]. Período Rcf.. 1) x

100
[Valor Serviços Realizado (Medidos)

9 - Drngagem por até o pcrlodnfValor Serviços - - - -Resultados Previstos (a serem medidos) até o
oeriodol x 100

Observamos que não foram registradas metas para os indicadores um, dois, três,
quatro, seis, sete e oito, em função do redimensionamento pelo qual passa o Sistema de Indicadores
da CODESP, como mencionado anteriormente.

As informações sobre valor agregado de mercadorias dependem de seu fornecimento
pelas autoridades alfandegárias que não o fazem, alegando sigilo fiscal, impossibilitando a obtenção
do indicador seis pela CODESP.

Paralelamente, identificamos diferenças nas fórmulas da CODESP e aquelas
dispostas pela Portaria-SEP nO214/2008 para os indicadores um, dois, três, quatro e oito. Em

:::~:~09~:o:::~:~:~capá:E~91:~ ~oonsultada c não obstou sua utilização pela Companhia ~1,r t--'
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apresentar-se útil e mensurável. No indicador seguinte, foi-se ampliada a fórmula para conte:nI!la~ I

os valores não recebidos, considerando que após o vencimento pode ocorrer o recebimento ~
montante em questão, onde a fórmula da SEP perderia sua finalidade. Os indicadores 3 e 4 de fato
refletem o tempo de atracação e espera para atracação em uma taxa média percentual somada aos
outros 61 berços existentes no Porto de Santos.

Já o indicador oito não está claro quanto à obtenção de seu resultado, vez que com a
fórmula que se apresenta não é possível aferir o resultado realizado de 7 I,95% em 2009, bem como
deixa dúvidas quanto à meta de 100%. Diante disso, conclui-se que o indicador não é útil nem
mensurável da forma como está disposto.

O indicador nove não é utilizado pela CODESP, pois não há essa avaliação de
dragagem por resultados no seu âmbito, procedimento que deve ser revisto, já que tal avaliação
proporciona um parâmetro razoável sobre a eficiência das dragagens realizadas.

Relevante citar que o indicador "Hora Extras por Funcionário", não considerado no
quadro anterior, apresenta uma média, em 2009, de 83,23h por funcionário, devido, em parte, aos
motivos indicados na Constatação 1 do Anexo 1. Há que se destacar que, conforme o quadro 8, por
nós elaborado, essa média alcançou 98,65h por funcionário, porquanto o divisor nesse caso foi o
total de funcionários que realizaram horas extras em cada mês de 2009, enquanto aquele utilizou o
total de funcionários da Companhia, inclusive os que não realizaram horas extras.

Informação 3: Funcionamento do Sistema de Controle Interno da CODESP:

A Companhia está desenvolvendo um plano de reorganização estratégica,
aprimoramento da gestão e a revisão dos processos internos, baseado em trabalho realizado pela
empresa Deloille Touche Tohmatsu, nos termos explicitados na Informação 2, acima, com o intuito
de obter a modernização de toda a estrutura administrativa, operacional e de transações e o aumento
da competitividade. Tal serviço englobou a estrutura de controles internos da CODESP, de sorte
que foram definidos diversos aspectos conceituais antes nela inexistentes.

Não obstante, avaliamos os aspectos da atual estrutura de Controle Interno da
Companhia, constantes da metodologia, do Commillee of Sponsoring Organizations - COSO, de
Gerenciamento de Riscos Corporativos, abrangendo cinco componentes, integrados ao processo de
gestão, conforme segue:

a) ambiente de controle:
O ambiente interno abrange a cultura de uma organização, a influência sobre a

consciência de risco de seu pessoal, sendo a base para todos os outros componentes do
gerenciamento de riscos corporativos c compreende:

i. os valores éticos da organização;
Os valores éticos são elementos essenciais ao ambiente interno das organizações, que

inl1uenciam o traçado, a administração c o monitoramento dos outros componentes do
gerenciamento de riscos corporativos. Via de regra, é dificil estabelecer valores éticos, dada a
necessidade de levarem-se em conta os interesses difusos . Os valores administrativos devem
equilibrar os interesses da organização, dos empregados, dos fornecedores, dos clientes, dos
concorrentes e do público em geral. Além de comunicados, devem existir orientações específicas
sobre os valores éticos e códigos de conduta formais, plenamente entendidos pelos funcionários.
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. A Cia. não o~tev.e~em 2009, êxito em definir valores éticos que fossem enten~
pratIcados pelos seus funeIOnanos, como se nota no lançamento de horas extras inexistentes,
conforme Constatação 1 do Anexo 1.

ii. a competência e o desenvolvimento de pessoal;
A competência é demonstrada no conhecimento e nas habilidades necessanas à

execução de tarefas designadas. No caso concreto verificamos que os empregados da Cia. têm
dúvidas quanto às suas responsabilidades e tarefas.

iH. a filosofia da administração para a gestão de riscos;
A filosofia de gerenciamento de riscos de uma organização representa as convicções

e as atitudes compartilhadas, o que caracteriza a maneira pela qual essa organização considera o
risco em todas as suas atividades. Deve estar bem desenvolvida, entendida e apoiada pelo pessoal
da organização. Atualmente está em elaboração, no âmbito da CODESP, uma proposta para
apreciação pela sua Diretoria.

iv. a forma pela qual a administração atribui alçadas e responsabilidades;
A atribuição de responsabilidades estabelece o grau no qual pessoas ou equipes estão

autorizadas, e são incentivadas, a fazer uso de sua iniciativa para tratar de questões e resolver
problemas, estabelecendo limites de autoridade. Cada indivíduo deve conscientizar-se de como as
suas ações relacionam-se e contribuem para a realização dos objetivos da Companhia Como se
denota do Relatório Técnico DELLOITE - RT 13 - Processos alguns gerentes da Cia. têm
dificuldades em passar o seu fluxo de seu trabalho, possuindo dúvidas quanto as suas
responsabilidades, trabálhos a serem realizados, de quem e a quem devem receber e passar
informações, em ter uma visão geral de processos, com vistas a evitar assim a falta de infonnação e
futuros retrabalhos.

v. o nível de supervisão do conselho de administração sobre suas operações.
Os membros do conselho vêm exercendo devidamente a supervisão sobre as

operações da Companhia, de acordo com as atribuições contidas no Capitulo V, Seção I do Estatuto
Social.

b) avaliação de riscos:
A Companhia ainda não possui urna metodologia de avaliação de riscos, que está em

fase de elaboração. Tal medida é essencial para que, com base nas perspectivas de probabilidade e
impacto, a administração avalie o comprometimento de suas metas e objetivos no caso da
concretização desses eventos, e é uma interação contínua e repetida das ações que ocorrem em toda
a organização.

c) proccdimcntos de controle:
São essenciais para que os riscos identificados sejam eliminados/neutralizados ..

Podem ser atividades de controle e desempenho e devem ser transmitidas a todos os integrantes da
entidade. Considerando que a CODESP está em fase de discussão para implementação de urna
metodologia de avaliação de riscos, a ativídade de procedimento de controle também fica
prejudicada. Não obstante, por meio de planejamento estratégico a ser implementado no âmbito da
Companhia, conforme detalhado no item 4.2, normas e procedimentos esparsos serão integrados:

Os limites operacionais e decisórios para cada nível de cargo/função estão dispostos
no Estatuto Social, Regulamento Interno de Pessoal c Plano de Cargos e Salários. Anota-se, no
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entanto, que os empregados da CODESP, em diversas situações desconhecem o flux&, ~
informações que geram e o limite de suas competências, além de um excesso de fluxo de trabaffiog~
em áreas distintas, provocando morosidade e lentidão na execução de tarefas.

Atualmente a Companhia realiza a avaliação sistemática de metas e objetivos por
meio do Sistema de Indicadores de Gestão, disponível na Intranet da CODESP, que visa atender,
em primeiro lugar, a Portaria-SEP n° 214/2008. Há, também, outros mecanismos de controle e
avaliação de uso interno, conforme consta do item 2.2.2 do Relatório de Gestão da Cia.

Anualmente a CODESP, com vistas a antecipar desvios que possam ter impacto para
a organização: (i) realiza projeções de movimentação de cargas para o ano subseqüente; (ii) define a
expectativa de movimentação; (iii) repassa as informações, aprovadas pela Diretoria Executiva, à
Gerência de Orçamentos e Custos que estima a receita para o exercício seguinte que comporá o
PDG; e (iv) utiliza as informações de movimentação de cargas para a concessão de beneficios nas
tarifas portuárias.

Em relação à sel,'llrança fisica dos ativos (implementação de controles de acesso,
entrada e saída de materiais, senhas para acesso remoto etc), a Cia. está em vias de obter a
Declaração de Cumprimento do ISPS-CODE que estabelece diversos requisitos para o controle de
pessoas e veículos às instalações portuárias e navios. Além disso, para a efetivação de entrada e
saída de materiais, faz-se necessária autorização específica de responsável e recebedor do material.
No entanto, veJ;ificou-se que o controle patrimonial encontra-se deficiente e necessita de
aprimoramento, conforme Constatações 2, 3 e 4 do Anexo I.

d) informação e comunícação:
A comunicação é o fluxo de informações dentro da organização e é essencial para o

funcionamento dos controles internos. A comunicação eficaz ocorre quando esta fluí na organização
em todas as direções, e quando os empregados recebem informações claras quanto às suas funções e
responsabilidades. Uma comunicação eficaz deve ocorrer em todos os níveis da organização.

A Companhia está elaborando, atualmente, como se dará e para quais empregados os
dados sobre os planos, ambientes de controle, riscos, atividades de controle e desempenho são ser
transmitidas;

As informações externas são recebidas pela área de protocolo geral, realizando o
envio para as áreas pertinentes. As internas são processadas e transmitidas dentro da autonomia de
cada setor.

A companhia não possui um sistema pam controle de prazos para que as informações
relevantes sejam identificadas, colhidas e comunicadas.

e) monitoramento:
Monitoramento é a avaliação dos controles internos ao longo do tempo. É um

processo no qual olha-se para a qualidade do desempenho em todos os momentos. A função do
monitoramento é verificar se os controles internos estão adequados e efetivos e pode ser realizado
por acompanhamento contínuo das atividades ou por avaliações pontuais. O monitoramento
contínuo é incorporado às atividades normais e repetitivas de uma organização. O monitoramento
contínuo é mais eficaz do que as avaliações pontuais, as quais geralmente ocorrem após a
constatação de algum fato (problema).
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Na CODESP são realizadas avaliações sistemáticas de metas e objetivos por mcie~
Sistema de Indicadores de Gestão disponível na Intranet da CODESP, que visa atender, em prim~
lugar, a Portaria-SEP n° 214/2008. Há, também, outros mecanismos de controle e avaliação de uso
interno, conforme consta do item 2.2.2 do Relatório de Gestão da Cia.

Como exposto, o sistema de controle interno da CODESP encontra-se fragilizado e
necessita passar por uma revisão urgente. Em parte, a Companhia já adotou medidas corretivas
nesse sentido ao designar um Comitê Gestor, por meio da Resolução DP nO17.2010, de 16/4/2010,
para apresentar proposta de trabalho para detalhamento de um planejamento para implantação de
gestão estratégica, ineluindo a atividade para consolidar e aprimorar os controles internos
administrativos e.operacionais da entidade.

A Companhia nos apresentou o "cronograma-tentativa" das ações básicas do Plano
de Reorganização Estratégica e de Gestão e Processos, no qual estão inseridas as seguintes fases: (i)
Estrutura Organizacional (15/4 a 10/12/10); (ii) Planejamento Estratégico (11/5/10 a 4/7/11); e (iii)
Governança Corporativa (2017/10 a 23/5/11). Dentro desta última se enquadra a proposta de
implantação da metodologia "Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada" do
COSO, que engloba a questão sobre controles internos, oferecendo um enfoque mais vigoroso e
extensivo sobre o tema de gerenciamento de riscos corporativos. Dessa forma, avaliaremos o

'J andamento do cronograma, bem como sua efetividade, nos trabalhos de monitoramento 20 IO.

Informação i: Processos de Licitação Examinados que Merecem Comentário:

a) 29825/08-45 - Concorrência n° 9/2009 (fornecimento de vales-refeição e vales-alimentação)

O certame foi autorizado por meio da Deliberação CONSAD n° 029.2009, ficando a
data para recebimento e abertura das propostas marcada para o dia 25/8/2009.

•
Em 14/8/2009, a empresa Planinvesti Administração e Serviços solicitou a

impugnação do Edital, alegando que o subitem 5.1, I do Edital e o subi tem 2.13 dos Elementos
Técnicos "restringem o caráter competitivo do certame e direciona o resultado para a empresa líder
de mercado". Posteriormente, cm 20/8/2009 e 21/8/2009, a Planínvesti solicitou aditamentos à
impugnação supramencionada, indicando outros itens do Edital que seriam restritivos e
desarrazoados. A solicitação de impugnação e seus aditamentos foram analisados pela Comissão de
Licitação e indeferidos.

Em 12/8/2009, a empresa Planinvesti Administração e Serviços interpôs junto ao
Tribunal de Contas da União uma representação (processo n° 018.685/2009-4), com pedido de
cautelar, alegando irregularidades no Edital da Concorrência n° 9/2009. Nessa representação, a
Planinvesti apontou a existência das seguintes condições que considera excessivas c/ou ilegais e que
podem desequilibrar o certame, maculando a isonomia entre os licitantes e prejudicando o interesse
público: exigência de apresentação da relação de estabelecimentos credenciados na fase de proposta
de preços (subi tem 5.1 do edital), e obrigatoriedade da contratada manter escritório de
representação de fornecimento dos vales de beneficios nas regiões de atuação da companhia
(subitem 2.13 dos Elementos Técnicos). A representação foi conhecida pelo Tribunal e foi
concedida a cautelar, suspendendo o certame.

Após a análise dos esclarecimentos prestados pela CODESP, o Tribunal decidiu, por
meio do Acórdão n° 28 I5/2009-Plenário: .,
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"9.1. conhecer da representação, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade d-
previstos no art. 113, ~ 1°, da Lei nO 8.666/93 c/c art. 235 do RlffCU, para, no mê~
considerá-Ia procedente;
9.2. suspender os efcitos da medida cautelar adotada em 30/9/2009;
9.3. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei nO
8.443/1992 e com o art. 251 do RI!fCU, fixar o prazo de 15 dias para que a Companhia
Docas do Estado dc São Paulo - Codesp, caso scja de seu interesse retomar a Concorrência
nO9/2009, altere os itens 2 e 9 do cdital no que sc refere à exigência de capital social minimo
de RS 1.110.000,00 cumulada com garantia de 1% do valor do contrato, dando continuidadc
ao certame somente após a divulgação e reabertura do prazo para a formulação das
propostas, nos termos do art. 21, ~ 4°, da Lei nO8.666/93;
9.4. com fundamento no art. 250, inciso rv, do RlffCU, ouvir em audiência o Diretor-
Presidente da Codesp, bem como os membros da Comissão de Licitação da Companhia, para
que, no prazo de 15 dias, apresentam razõcs de justificativa pelo descumprimento do item
1.5 do Acórdão nO668/2009-TCU-I. Câmara, no sentido de que a Codesp se abstivesse, em
futuras licitações, dc estabelecer a exigência simultânea de capital minimo e garantias, nos
termos do S 2°do art. 31 da Lci n" 8.666/93;
9.5. dar ciência desta deliberação às cmprcsas Planinvesti Administração e Scrviços LIda. e
Mixcred Administradora Ltda."

Posterionnente, por meio do Acórdão n° 607/201 O-Plenário, o TCU fez as seguintes
determinações à CODESP:

"1.6. Determinar à Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codcsp, com fundamento no
art. 18 da Lei n° 8.443, de 1992, a adoção da seguinte medida necessária a prevenir a
ocorrência da impropricdadc identificada em futuro procedimento licitatório:
1.6.1. no caso de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de
fornecimento de valcs-refeição e vales-alimentação, a adoção obrigatória da modalidade
pregão, preferencialmentc na forma elctrõnica, visto serem serviços considerados comuns,
conforme dispõe o do Decreto nO5.450/2005;
1.6.2. que informe ao TCU a respeito das providências tomadas e resultados obtidos quanto
ao uso do pregão para a consccução dos serviços de fornecimento de vales-refeição e vales-
alimentação."

Em função destas determinações, a CODESP revogou a Concorrência n° 9/2009 e
autorizou a abertura de novo processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico (Decisão
DIREXE n° 140.2010). Enquanto o novo certame, na modalidade pregão não é realizado, o serviço
está sendo prestado pela TRIVALE - Contrato DP/35.2006, de 9/11/2006.

b) 24922/08-14 - Pregão Eletrônico n° 12/2008:

Durante os trabalhos de campo, analisamos a execução do contrato n° 37/2008, originado
do Pregão n° 1212008, assinado com o consórcio SEGPORT (composto pelas empresas Comtex - CNPJ
02408485/0001-82, Locktec - CNPJ 00983496/0001-60, Ultrak - CNPJ 68387844/0001-70, Trielo -
CNPJ 00138528/0001-21, ExperNet - CNPJ 65549479/0001-65 e Sphera - CNPJ 05105062/0001-81),
que tem por objeto a expansão e complementação do sistema de segurança pública portuária, visando
atender os requisitos do ISPS-CODE e a segurança do Porto de Santos.

Como resultado desta análise, foram observadas as seguintes impropriedades, as quais
solicitamos esclarecimentos à CODESP, por meio da SA n° 9/2010:

i) Não há evidências, nos autos do processo, da efetivação da pesquisa de preços de
mercado, que embasou o orçamento constante do Termo de Referência, conforme preconizado pelo g 1°,
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ii) Segtmdo o item 13.1 do Tenno de Referência Técnica, anexo ao contrato, o prazo para

as novas instalações (itens 2 a 11) teriam seus prazos de execução não superiores a seis meses da data de
assinatura do contrato .. Este foi assinado em 15/1212008, portanto, a conclusão das novas instalações de
equipamentos/sistemas deveria estar concluída em 15/0612009.A conclusão não ocorreu na data prevista,
pois, segundo informações constantes do Relatório de Gestão, em dezembro de 2009, as novas
instalações de equipamentos/sistemas estavam com os seguintes percentuais de execução: item 2 (98%);
item 3 (73%); item 4 (90%); item 5 (90 %); item 6 (90%); item 7 (40%); item 8 (86%); item 9 (70%);
item 10 (90%); e item lI (5%).

iii) O item 11.1 do Termo de Referência Técnica estabelece que o quadro de monitores do
CCCOM seria composto por: 12 (doze) monitores LCD TIT de 32" e 6 (seis) monitores LCD TIT de
22". Entretanto, em visita ao CCCOM em 24/6/2010 constatamos a existência de um quadro composto
por 14 (quatorze) monitores de 32" e I (um) monitor de 53" centralizado.

justificativas:
A CODESP, em resposta à SA n° 9/2010, apresentou as seguintes informações c/ou

i) Quanto à não evidcnciação, nos autos, da pesquisa de preços de mercado, a CODESP
apresentou as propostas fornecidas pelas empresas contatadas à época da claboração do Tenno de
Referência Técnica.

ii) Quanto ao atraso na instalação dos novos equipamentos c/ou sistemas, a CODESP
informou que o principal motivo para o atraso das novas instalações foi a demora para a emissão da
competente Ordem de Serviço (OS), necessária ao início efetivo dos serviços, o que só ocorreu em
20/5/2009. Ademais, posteriormente à emissão da OS, foram sendo acrescentadas demandas técnicas,
ocasionadas tanto por evolução tecnológica (exemplo: troca do sistema de armazenamento de imagens),
quanto pela impossibilidade de se executar parte da obra num detenninado momento (exemplo: atrasos
em função das obras da avenida perimetral) que aumentaram o atraso do cronograma de instalação. Em
suma, justificou o atraso em função de exigências c/ou limitações da própria CODESP.

iii) Quanto à alteração do layout da sala de monitoramento, a CODESP informou que a
alteração ocorreu em função da necessidade de se adicionar ao painel de monitoramento o "quadro
sinótico" relativo ao rastreamento c que os seis monitores de 22", previstos inicialmente para formar o
quadro de monitoramento, foram utilizados na composição final da mesa de monitoramento. Ressaltou
também que a alteração, mais vantajosa à CODESP, ocorreu sem custo adicional alb'llll1.

A equipe de auditoria considerou suficientes c concordou com as
informações/justificativas prestadas.

Informação ~: Cumprimento Parcial ou Total das Determinações e Recomendações
Expedidas pelo TCU:

Quadro 10 - Determinações do TeU.
N° Ilem DdtrminaçAoIRtcomendado do TCU Manirrslado da ComnaDhia An'lise do CI

Dctenninar à CODESP que nas próximas licitações que valha é
Nos processos de licitaçã(66812009 1.5 r:al~r. abstenha-se de estabelecer a exigência simultânea dt Acatamos e iremos cumprir a analisados não constatamosI- Câmara bpital núnimo e garantias. nos lennos do ~ 2'" do art. 31 da Lei n' determinação.
ocorrência de tal situação.8.666193.
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N" Item Determina~iolRe('omtndarlo doTeU Manlresta(:lo da ComDanhia AnAli •• doá ':9Determinar à CODESP que, nas futums licitações, exij, ,- .~

186212009 Iorçamento ddalhado do objeto a ser licitado, contendo todas ~ Acatamos e iremos cumprir Nos processos de
I- Câmara 1.5.1

!composições de preços unitários, em obediência ao disposto ml determinação. analisados não constatamos

rt. 6°, inciso IX. aliena "f', da Lei n° 8.666193. ocorrência de tal situação.

!Com fundamento no 3rt. 71. inciso IX, da Constituição Fedeml, no
. rt. 45 tia Lei n° 8.443/1992 e no art. 251 do Regiment

refcrid<9.3 IntemofTCU. fh:ar o prnzo de IS (quinze) dias, a partir et Estamos cumprindo a Verificamos que a
omunicação deste Acórdão, parn que a CODESP adote a: dt.1erminação. concorrência foi revogada.

[providências administrativas no sentido de promover a anulaçã(
~Ia Concorrêocia nO0312009;

.4.1 [Detenninar à CODESP que encaminhe a este Tribunal documente A documentação foi
Determinação atendida.uc comDrove a adocão da medida detenninada no subitan 9.3; devidamente encaminhada.

Determinar à CODESP que observe, na contratação de serviços
ioontinuados ou não, a... diretrizes estabelecidas na lnstruçã<
iNormativa SLTIIMP n° 212008, tais como as relacionadas, a titulo
~ exemplifJCaÇào. a seguir:
.4.2.1. vedação à inclusão, nos orçamentos b.í.sicos das licitações
os formulários paro proposta de preços constante-. dos editais
as justificativas de preço a que se refere o art. 26. inciso 11I,da

Lei o' 8.66611993, inclusive para os casos de dispensa
inexigibilidade de licitação, de parecias relativas a ga.••tos com ~
tributos IRPJ e CSLL, não podendo ser aceitas também propostas

~73012009 e preços contendo custos relativos aos tributos citados. seja na

2ACâmara omposição do BDI, seja como item específico da planilha ou
Verificamos que a CODESF)rçamento (Anexo m-e da Instrução Normativa e Acórdão n
continua terceirizando funçÕe'5012007- TCU-PI=lrio);

.42.2. adoção obrigatória da modalidade Pregão, existentes em seu Plano d(
~.42 rcferencialmente na forma eletrônica, na..<;licitações do tipc A determinação foi cumprida. Cargos e Salários, como no case

menor preço" para a controtação de saviços considerados dos Contratos DP n° 4212005, DF

omuns. conforme dispõe o Decreto n" 5.45012005. sem prejuize o" 3012005 c DP o" 5812007 coo

a juntada. ao processo lieitatório, da devida justificativa em Cas< vigêneia até 3117n.OlO, 30/612011
e utilização de mxialidade diversa (art. 26 da Instruçà{ e 3/1112010, respectivamente.

1N0nnativa);
19.4.2.3. exigêocia de Projeto Básico ou Tcnno de Referência com
lS elementos relacionados no art. 15 da instrução normati~ e
19.4.2.4. vedação à contmtação das atividac..les referidas no art. 9" ru
instrução normativa, de tal sorte a evitar a terceirização de
tividades que sejam inerentes às categorias funcíonais abrangidm

!Pelo Plano de Cargos e Salários da entidade,. que corntituam a su<
/missão institucional ou que impliquan limitação do exercício do
I.tireitos indívÍ<1uais an beneficio do interesse público. exercício d
jpoocr de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela
Icmanacão de atos administmtivos.

Vcrificamos que a Concorrênci.
Determinar à Companhia Docas do fstado de São Paulo. Code.<;p. 612009, relativa ao TEV fo"

44712009 o caso do arrendamento em cxame (TEV) e nos futoro concluída e o eontrato nO DP
Plenário 9.2 rrendamcntos, que promova a adequação das minutas do edital A determinação foi cumprida. DCI02.2009, de 8niW, assioadc

o contrato para nelas constar o exato teor do 91°. do art. 27, de com a empresa Unio"
Dex:reto 6.62012008; Annazenagem e Opemçoo

Portuárias.
Os repasses foram cessados

Com fulcro no art. 45 da Lei n° 8.443/92. assinar prazo de trinta conforme a determinação em tela
ia'i para que a CODESP adote as providências necessárias a( po<ém não ocorreu

exato cumprimento da lei, no sentido de fazer cessar os rq>3.sses ressarcimento confonne Parece
relativus ao conlJ"i:ttude nx:unhu.:imrotu c pan:clamento de dfvid n" 2512008lASJURlCGU-PR, d

65912009
9.1 firmado com o Portus - Instítuto de Seguridade Social, rcfercnt

Foí cumprida a determinação. 14/112008, da Assessoria Juridíc
Plenário o período entre dezembro de 2000 e 221812005. considerando qu da CGU que consídenn

ais repasses afrontam o art. 13, inc. li, do regulamento do Piam "ilegítima e ilegal a atuação d::
e Beneficios aprovado em 19/1212000 pcla SPC, o art. 6". 9 3", d< CODESP ao efetivar rcpa."ses d

Lei Complementar n" 1081200 I. c os arts. 17 c 18 da Lei contribuição i=0tronal sobre ~
C'omplemcntar n° 1091200 I; participantes assistidos, haja vi'it

a all'iência de orevisão k'1!aI".
Detenninar à CODESP que mantenha a suspensão do pagarnent(

97812009
o curso de espcciali7..ação em Direito Ambiental, reali7.ado pelo

Não foram realizados maio9.2 .,dvogado contratado Eduardo de Almeida Ferreira na Pontilicia Foi cumprida a determinação .Plenário
Universidade Católica de São Paulo - pue, por falta de ampan: pagamentos.

l""al'
Dctenrnnar à CODFSP para que ínfomu:. por ocasião da

Acatamos e iremos cumprir110212009
1.5.1

róximas contas, as providências adotadas e os resultados obtido
Pendente de implcmemação.Plenário o arrendamento da área antes explorada pela empresa Cargill dctenninação.

Agricola S/A (controto 070/1985);
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An'lisc do CI

Verificaremos os próximos editai
envolvendo arrendamentos.

A Tomada de Preços n° 101200
foi revogada, e, até o momQ1
não foi realizado um oov
procedimento.

a Verificaremos os proximos editai
envolvendo arrendamentos.

a Verificaremos os próxjmos edila'
envolvendo arrcrn.Iamentos.

Eslamos cumprindo
dcterminação.

Estamos cumprindo
determinação.

Muifesta lo da Com aohi.

Estamos cumprindo
determinação.

Acatamos e iremos cumprir
determinação.

Essa determinação originou-se d
análise, reali7..adapelo TeU. d
primeiro estágio do arrendament
do tenninal de granel sólido d
origem vegdal no ProIo de Santo
(Concorrência n° 1312009

. . PROAPS o' 104). Esla roiAcatamos e tremos cumpnr a '1' .. r d
detcnninação. u Urna co~rrencl~ rea 17.3a

2~. c~o O~dO aa
arrendamento de áreas
instalações ponuárias, portanto
não foi possível verificar
cumprimento dessa detcnninaçà<
por pane da CODESP em
'futuros" arrendamentos.

N'

142312009
Plenário

Item Determina loIRecomcnda Aodo TeU
Dctenllinar à CODESP, no caso de realizar novos 3rTaldamcntos
uc inclua item editalício e cláusula conlJatual estabelecendo a
igência da publicação de demonstrações financeiras periódiCill'
r parte da empresa arrendatária, nos termos do art. 23, XIV,

Lei n° 8.987/1995;
Dt..-terminarà CODESP. no caso de realizar novos arrendamentos.,
uc inclua previsão no instrummto convocatório e no Conlrnt
om o fito de determinar que os arrendatários confiram ampla
ublicidadc aos preços rcgulannente praticados n
escnvolvirncnto de atividades inerentes. acessórias
omplementares e projetos associados aos serviços dcsciwolvidos
as sua.• instalações portuárias. dando pleno cumprimento ao ~ 1
o art. 5° do Dtx:retonO 6.620/2008;
Determinar à CODESP. no caso de n:alizar novos arrmdarm.:nlos
uc observe a segunda pane do 3rt. 41, 9 1.0. da Lei 8.66611993
os casos em que houver impugnações administrntivas, de fonna
argüir tt:mpestivantellteb impugnações porventura intcrpo.••t
o Edital.
Dc..."1cnninar,com fundamento no art. 18 da Lei nO8.443, de 1992,
eODESP a adoção das seguintes medidas necessárias a preveni
ocorrência dc faltas semelhanles a identifICadas n"'quel
roccdirncnto licitatório (Tomada de Preços n° 1012009):
1.5.1. nas licitações de bens c sLTViços de tecnologia
informação, observe as orimtações contidas nos Acórdãos
.41112008 e 23112009 - TeU ~ Plenário, bem assim o Qua
Referencial Normalivo e as Notas Técnicas n~sOI e 0212008
Secretaria dc Fiscalização de Tecnologia d..'lInformação - SEm
este Tribunal de Contas referidos nas decisões mencionadas;
1.5.2. para as aquisições desses bens e serviços, motiva
evidameme a adoção de dctaminada modalidade de licilação,
onformidade com o entendimenlo do Acórdão n° 1.86112008
CU - Primeira Câmara. Relator Ministro AugUSloNardes, tend
m visa o dever de uso do pregão, se de natureza comum os bens
erviços a serem adquiridos, sendo preferencial a utilização da s
odalidade ek'tronica, nas forma.. da.. disposições da l..ci n
10.52012002 e do Decreto 0° 5.45012005;
1.5.3. nos rtSpectivos instrumentos convocat6rios para aquisiçã
e SL'1Viçosde manutenção e alualização de sistemas dc
informálica, fazer constar todos os elementos e infonnaçõcs
cccssários ao total e completo conhecimento do objeto da
licitação, particularmente as infomlaçõcs sobre a acessibilidad
mola de seus sistemas de infonnática parn a realização do
iços controtados;

1.5.4. que caso seja aberto novo procedimento Iicital6rio
ubstituição a Tomada de Preços nOIOI.W09, seja encaminhado a
ribunal o edital e demais documentos rtinentes.
Determinar ã CODESP, com supcdânco no ano 43, I, da Lei n.'
8.443/1992 clc o art. 250, li, do RITCU, que, por ocasião do.
futuros arrcndammtos de áreas e ifL<ôlalaçõcsportuárias, obsav
lenamente os ans. 18, XI, e 21, ambos da Lei nO8.981/1995. art.
9, 111,IV e ~ 1°, I e 11.do Decreto n° 6.62012008 C; finalmente
10. I, rv e VIII, da Resolução Anlaq nO5512002, de forma

15112009 "nstruir o Estudo de Viabilidade Técnica e Ecooomico--Financeira
Plcnârio .2.1 EvrE com avaliação patrimonial dos bens reversíveis em que .

xplicite a fonte de dados dos valores unitários con'iiderndos.,
ompar.mdo--os com o de outras fontes similares (tais com
ublicações especializaJas) e insuuindo--él, no caso d
uipamentos confeccionados sob demanda, com o orçament
ctalhado por itens (mão--de-obra, in'iUmos de.), apresentanc.1o--3
onjunlamcnte, quando for o caso, com o inventario e registro dos
s vinculados ao arrendamento;

1968J2009
Plenário 1.5
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Manifesta o da Com Inbia Análise do C
Essa detenninação origin -5.
análise. realizada pelo Te •
primeiro estágio do arrendament
do terminal de granel sólido d
origem vegetal no Proto de Saot
(Concorrência n" 1312009

. . PROAPS n' 104). E.••• foi
Acatamos e Iremos cwnpnr 3 "Iti rrên . r da
ddenninação. u ma corx:o CI~ rea lza

2009, CUJO objeto era
arrendamento de áreas
instalações ponuárias, portanto
não foi possí'lel verifIcar
cumprimento dessa detenninaçã
por parte da CODESP em ~
"futuros" arrendamentos.

Determina loIRecomenda lo do TeU

Ddenninar à CODESP. com supcdâneo no art. 43. I. da Lei n.
.443/1992 clc o art. 250. lI. do RITCU, que, por ocasião d

futuros arrendamentos de áreas e instalações portuárias, atmt
aJa o art. lO, VIII, da Resolução Antaq n° 5512002. indicando

2 2 EVTE a origem exata dos dados em que se baseiam as estimati
.. e valores para eventuais investimentos nas áreas e instalações

~eto de outorga, cotejando-os com os de outras fontes similares
instruindo, no caso de equipamentos confeccionados sob

emanda, com o orçamento detalhado por itens (mão-de-obra
insumos etc.);

ItemN°

281512009
Plenário

9.3

9.4

om fundamento no art. 71. inciso IX, da Constituição Federal.
c o art. 45 da Lei n° 8.443/1992 e com o art. 251 do RlITCU,

fixar o praz.ode J5 dias para que a Companhia Docas do Estado d
São Paulo - Codesp, caso seja de seu interesse momar

ncorrência n- 912009, altere os itens 2 c 9 do edital no que s Acatamos c iremos cumprir
fere à exigência de capital social mínimo de RS 1.110.000,00 determinação.

umuJada com garantia de I% do valor do contrato, dand
ontinuidade ao certame somente após a divulgação e reabertura
o prazo para a formulação das propostas, nos termos do art, 21, ~
" da Lei n' 8.666/93;

m fundamento no art. 250, inciso IV. do RlITCU, ouvir em
udiência o Diretor-Presidente da Codesp, bem como os mem

Comissão de licilaçào da Companhia. para que, no prazo de 15
ias, apresentam razões de justificativa pelo descumprimento d Acatamos e iremos cumprir

item 1.5 do Acómào n° 66812009-TCU-Ia Câmara, no sentido d dctenninaçào.
ue a Code:spse abstivesse; em futuJas licitações. de estabelecer a
igência simultânea de capital mínimo e garantias, nos tamos d
2°do 3rt. 31 da Lei o" 8.666/93;

A concorrência foi revogada,
até o momento não foi realizad
novo procedimento pasa
referida contratação.

Nos processos de licitaçã
analisados não constatamos
ocorrência de tal situação.

Informação !!.: Saneamento das Constatações Identificadas pelo Controle Interno - CI:

Em função do item 4.6 do Relatório de Auditoria, avaliamos a manifestação do
gestor em relação às constatações identificadas pelo CI, com as seguintes análises conclusivas:

Quadro 11- Constatações do Controle Interno.

N° Hem Constataçio do Controle Inlerno I\lanifeslaç.io
ADltlisedo C[da Unidade

RAn' Ausência de pesquisa de mercado que fundamentou a Foi realizado 00 último di.<JVerificamos que aCODES31120081 I ~imativa de preços; e 23/512010 COIlCurw Públicc continua tcrccirizandCOAUDI Contratação de serviços inerentes à área fim da COlUoanhia. pano sanear os serviços funções exi~1entes sc\CISETICC terceirizados que representam em
Plano de Cargos c SaláriosPR atividade fim da empresa como no caso dos Contrat~Terceirilação de serviços de apoio administrativos com a visando oxigenar a empresa DP 0° 4212005, DP n° 301200~2 )Correocia de subordinação direta, dos prestadores de serviços atender ao Tcnno de Ajust c DP n" 5812007 com vigêncios empregados da CODESP. de Conduta assinado com (l até 31n12010, 30/612011Ministério Público e as
3/11f2010, respectivamente.orientações do TeU.
Os repasses rOJam cessados
conforme a dctaminação cn
tela, porém nào ocorreu (
ressarcimento conform
Parecer n

Foi atendido nos tennos d( 2512008lASJURlCGU-PR. d

Repasses indevidos realizados pela CODESP ao PORroS Acórdão 65912009 do TCU, 14/112008, da Assessorn
3 !referente>à contribuição patronal sobre assistidos onde nos mandam cessar o Jurídica da CGU quo

repasses para o pcriodo de considerou "ilegítima e ilega
dezJ2()()() a 22/812005. a atuação da COOF.5P a

efetivar repasses d
contribuição patronal sobre o
participantes assistidos, haj
vista a ausência de previsã
legal".
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Nos processos de licilaçã
analisados não COnslatamos
ocorrência de tal situação.

soticitaçà
fornecido

As medidas quanto ao ca
concreto foram atendidas
porém casos. como hom
exlras. conlinuam a ocorrer
conforme exposto
Constatação I tio Anexo I.

As medidas saneadoras ai
não foram adoradas, co
verificado na Com/aração
do Anexo I.

A documenL1ção
foi plenamente
nesses trabalhos.

ManifestaçAo
da Unidade

A presente constatação já foi
acatada por V.5as. qu."Uld
dos csclarecimcnt
anlcrioz-es. Entendemos qu
tal recomendação foi
atendida.
Os esclarecimc.:ntos
apresentados, pela CODESP
foram considerados por V.
Sas. como satisfatórios n
relatório anterior. Assim
entendemos 0.1.0 mais
rtinente tal constatação.

Foram acatadas pel
CODESP a constataçã
elucidada, c as providênc' As medida.•• saneadoras cstã
já foram adotadas. bem como em implementação.
a implementação da rotina
5U cnda.
E.'iCtarccemosque estamos em
fase de término da elaboraçã
do Termo de Referência. pa
contrataçào de empresa
~llecializada na identificaçã
e inventário dos batS móveis
que dcv(.TlÍocorrer até o final
de 2010. com pr.17.0 d
conclusão estimado d
apro:timadamente. 18 meses.
após a assinatura do contrat
com a empresa vencedora d
certame.
As provisões são feitas, tant
para os créc.litosde liquid.1.çã
duvidosa quanto para as ações
civis e lrdbalhistas. No qu
diz respeito ao contmto d. A conclusão da contenda co
übra T 35, lemos a informa a Ubra T 35 está indefinida
que () me.'imoencontra.se em . . ..r I AGU seu desfecho c Imprevlsivel.
ana.l~e pc:a • c qUC

d
o que justificaria a adoção d

posICionamento ( .. .
advogados da companhia é d uma postura maiSprudente.
que a rossibilidadc d
sucesso é grande. nà(
indicando o provisionament
até então.
Como esclarecido no ~I
desta correspondência. pois
tempo disponibilizado para as
respostas. que requerem
maior detalhamento é que são
exíguos para atendimento.
Haja vista, que a grand
maioria foi ak-ndido n
transcurso dos trabalhos,
entregue diretamente aos
AudiIOrc5.Aproveitamos para
registrar. também. qu
estamos concentmnd(
esforços para melhora do:
processos. e atendem os a!'
demandas futuras com maio
presle7..a. Como pode se
constatado no lrabalh
realizado pela Deloitte qu
estamos iniciando sua
im Iantação.
As justificativas apresentada'
a V. Sas. anlcnonnente, j'
foram acatadas na integra.
Este item. solicitamos a
rclirada de uta.

Caos'ataçAo do Controle Interno

Ausência de verificações para elaboração de inventário fisico d
. móveis há longa data.

Inexistência de provisão para fazer frente a possíveis
Ta créditos de liquidação duvidosa.

Ausência de documentação básica para Autorizações d
iagens e Concessão de Diárias.

Excesso de horas extras realizadas por motoristas e fiscais d
m-lPrcsa contratada.

Ausência de controles suficientes c individualizados qu
nnitam calcular com razoável segurança o montanle d
rovisõcs para contingências passivas, bem como dos dcp6sito
'udiçjais.

Celebração de contratos com prazos indeftnidos ou com prazo
upcriorcs ao previsto na legislação vigente.

Não fornecimenlo de documentação solicitada no CUISO d
rabalhos de auditoria.

5

6

4

7

8

9

Item

10

N°

_D_OC_S_/_2_4D_9_/_2_D_l_O_D_l_2_4_4_._d_O_C_P_á_9_._2_9_d_e_3_0 .~
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Nos contratos analisado.
observamos que a Companhi
indica ~
Superintendência/Setor
responsável pela gestão de
contrato, porém não h:i
designação de uma pes..wa
fisica para tal função.

N.

RAo.
2512009/
COAUD/
klSéT/CC

PR

lIem

1I

Constataçio do Controle Inttrno

Não designação formal de gestores/fiscais para os contrato
e1ebradosno âmbito da Companhia.

Falta de alendimmlo c prestação de infonnações e document~
!àsSolicitações de Auditoria efetuadas pela CISET/CC-PR

Conclui.se. pois, que a origem de ambas as contrntaçoo
~ergenciais concretizadas pela Companhia, visando à prcstaçãc
e serviços advocatícios, ad",émde falta de planejamento. ao que
ropomos à CODESP;

ManifeslaçlO
d. Unidade

Nos contrntos já são definidos
gestor~ para
acompanhamento/flSCalização
de cada projClo. Entendemos
que a partir do momento qu
o ocupante do cargo
nomeado a exercê-Jo,
automaticamente passa
assumir as responsabilidade
increnlcs ao; funções d
competência do cargo
assumido. Desta fonna. a
responsabilidade é do
ocupante do cargo De
momento em que cada fate
elou evento ocorrer.
Os empregados da CODESP
já foram orientados pel
Dirctori.1. para atender, d
imedialo, às solicitações. nà<
somente da CISET. mas
também as d~~
solicitadas pelo CAP. SEP.
ANTAQ, TCU, MP
Auditoria Intema e Externa.
Rcceila Fedeml. Esladual c
Municipal; e todos os demai
órg<ios. Porém, enlendemos.
também, que não se JX)d<
atenda as solícitaçi>es cujO! A documenlaçào
prazos são exíguos. para se foi plt..'namcnte
obler as documentações e nes.<>estrabalhos.
processos que embasem a.
respeclivas respostas.
Outro falar preponderante é
que o Porto se estende por 13
km com diversos escritórios
distribuídos em áreas até
mesmo locali7.adasem oulroS
municípios. As
infunnaçõcsJprocessos nã
estão concentradas em urr
único kx::al. dcmandand
tempo considcrâvel para sw
obtenção.

solicitaçà(
fornccid

)

NToo
412010-
COAUD I
/CISET ib)
/CC-PR

~)

Realizar o devido p~edimcnto .d~ licitação. I?"la Os procedimentos licilalóri05
contraração dos serviÇOS advocallclos nccessanos às .. r ... d d-. . Ja ,oram lruCIa os, estanu\.demandas da Companhia. com amparo no art. 2° da lei n I I 'fi Id •._ d' . atua mcn c em ,use ma Ut

~.6~.1~~3 e que, na~~on~taç~ lretas p?r dispensa o conclus,i.o (Concorrência n
lnexlgIblhdade de hCltaçao, sCJam cumpndas todas a: 112010 612010)
prescrições do art',26 da Lei n. 8.66611993. Em am~ os p~edimento:
Instaurar procC(hmcnto para apurar se houve. pela r' I Id ' d

- ' I b'l'dad d ,OI conc u a a ,asecontrataçao emcrgencla, rcsponsa I I e o gesto h hT ~ bl' ;à<
público. que deveria ter agido para pn."Vcnirtal ocorréncia a I IlaOOÇ.UO,com .pu lcaça

.. 'd 'fi ..• ' 'fi no prevIsta parac, caso POSItivo,I mUlcar os responsavels c quantl acaro 161712010
possíveis danos provocados por lal contratação. .
Alertar que a reincidência de contratações por dispensa de
licitação, onde não reste caraclaizada a siruaçã
emergencial ou calamitosa, poderão ensejar a irregularidad
na Gestão da Companhia.

Parcialmente atendido, poi.
não foi informado sobra
apuração de possível
responsabilidade do gesto
público, que deveria ter agid<
parn prevenir a contrataçà<
emergencial.

* * *
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

SECRETAIUA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA

COMPLEMENTO AOS ANEXOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

, I

TIPO DE AUDITORIA
EXERCíCIO
PROCESSO
UNIDADE AUDIT ADA
CÓDlGOUG
CIDADE
RELATÓRIO N°

Avaliação da Gestão.
2009.
18294/10-43.
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
396006.
SANTOS/SP.
1012010.

Relatório de Fiscalização n° 18/2010 COFIP/CISET/CC-PR:

Concomitantemente à Auditoria de Avaliação da Gestão 2009, foi realizada uma
ação de controle de tiscalização, em cumprimento à Ordem de Serviço COFIP/CISET/CC-PR n°
06512010, com o objetivo de avaliar os aspectos legais c técnicos das Concorrências CODESP nQ!l
0112009 (projeto executivo das obras de melhoria no sistema viário da margem esquerda do Porto
de Santos) c 1112009 (sistema viário da margem direita do Porto de Santos).

Assim, segue a cópia do Relatório de Fiscalização n° 18120IO COFIP/CISET/CC-PR,
elaborado pela Coordenação-Geral de Fiscalização de Programas de Governo e de Atos de Pessoal
(COFIP), contendo cinco anexos, com a integra das falhas relacionadas na Constatação 6 deste
Relatório de Auditoria.

o Anexo III desse relatório trata da resposta da CODESP ao Oficio nO
32/2010/COFIP/CC-PR, relativa à Constatação 02 do Relatório de Fiscalização COFIP/CISET/CC-
PR nO18/2009, cuja cópia também sel,'lJeem sua totalidade.

DOCS/2709/20complento aos anexos do relatorio de auditoria. doe

~ SECItr.TARL\ DECONTROU: IN'TER1'õO - PALÂCI0 00 PLANALTO - ANEXO 111-8, SALA 112 - SAA.<;tLIA-Dt" - CEP: 70.1~O-9l)O'GQIIiI" TEL.: IOXX61J 3411-2681, )411-2682 - fAX: (OXX61) 3321-0155 - E-MIL: ClSEtpP.~PLAN"LTO.GOV.aR.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO

E DE ATOS DE PESSOAL

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 18/2010

PROGRAMA / AÇÃO:

UJ RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO:

UJ RESPONSÁVEL
PELA SUPERVISÃO:

ENTIDADEIUNIDADE
FISCALIZADA:

MUNICÍPIO / UF:

RECURSO
FISCALIZADO:

0909/0090 e 0909/ OA45 : Participação da União no Capital
- Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação
da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos.

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Santos / SP

R$ 44.533.702,44

1
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I - INTRODUÇÃO

1. Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de fiscalização realizada no
período de 14/06/2010 a 25/06/2010 na Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP,
localizada no Município de Santos - SP, em cumprimento ao contido na Ordem dc Serviço
COFIP/CISET/CC-PR na 065/2010. O objetivo do trabalho foi avaliar os aspectos legais e técnicos
das Concorrências CODESP nas 01/2009 e 11/2009, referindo-se tanto aos processos licitatórios
quanto à execução dos respectivos contratos gerados.

2. Ainda em atendimento à OS 065/2010 foram avaliadas as providências tomadas pela
CODESP em atendimento às recomendações constantes no Relatório de Fiscalização 18/2009
COFIP/CISET/CC-PR, notadamente à constatação referente ao pagamento do item "adicional
administração local", relativo à obra de implantação da Avenida Perimetral-l' Etapa.

3. As obras e serviços estão contidos nos Programas/Ações 0909 / 0090 e 0909 / OA45:
Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da
Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos, tendo como Unidade Orçamentária responsável a
Secretaria de Portos da Presidência da República.

4. O escopo dos trabalhos abrangeu a verificação, na CODESP, dos aspectos técnicos e legais
dos processos administrativos que contemplam as Concorrências CODESP n° 01/2009 e n°
1112009, análise da documentação relativa às providências tomadas pela CODESP quanto ao valor
do pagamento do item "adicional administração local" referente à execução da Avenida Perimetral
Direita - la etapa, bem como visita ao local de execução das obras remanescentes da Avenida
PerimetraI. Para tanto, foram aplicadas técnicas de análise documental, entrevistas, indagação
escrita, conferência de cálculos e inspeção física. Não nos foi imposta restrição aos trabalhos.

5. A Concorrência CODESP na 11/2009 teve como objeto a contratação de empresa
especializada para a execução de obras remanescentes do Sistema Viário da Margem Direita do
Porto de Santos - Praça da Santa/Canal 4 - Avenida Perimetral, em Santos/SP, com valor previsto
de R$ 37.935.515,06. A licitação teve como vencedor o Consórcio OAS/Galvão, formado pelas
Empresas Construtora OAS Ltda e Galvão Engenharia S.A . Em 20/01/2010 foi firmado o Contrato
DP/09.201O, com prazo de 18 meses, pelo valor de R$ 40.970.880,04. Posteriormente, em
12/05/2010, foi assinado o 10 Termo Aditivo ao Contrato, aumentando o seu valor para R$
42.145.300,53.

6. Já a Concorrência CODESP na 01/2009 teve como objeto a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de elaboração do Projeto Executivo das obras de
melhoria no sistema viário da margem esquerda do Porto de Santos, Município do Guarujá/SP, com
valor previsto de R$ 2.516.987,00. A licitação teve como vencedor o Consórcio Lenc/Enescil,
formado pelas Empresas Lenc Laboratório de Engenharia e Consultoria LIda e Enescil Engenharia
de Projetos LIda. Em 13/10/2009 foi firmado o Contrato DP/52.2oo9, com prazo de 05 meses, pelo
valor de R$ 2.388.401,91. Posteriormente, foram firmados dois Termos Aditivos ao Contrato,
prorrogando-o por mais 60 dias e por mais 05 meses, respectivamente, mantendo-se o valor
inicialmente pactuado.
7. Convém ressaltar que os trabalhos relativos a esta fiscalização foram desenvolvidos
concomitantemente com os trabalhos da equipe da CISET responsável pela auditoria anual de
contas da CODESP, sendo que as solicitações de fiscalização foram incorporadas às solicitações de
auditoria. Informa-se que, no início dos trabalhos, foi apresentada a metodologia de trabalho à
Entidade fiscalizada e, ao final, a mesma foi informada acerca dos achados preliminares de
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auditoria e de que os resultados da fiscalização seriam apresentados por meio da versão preliminar
do relatório de fiscalização, de forma a oferecer à Entidade mais uma oportunidade para se
manifestar acerca das constatações levantadas e, posteriormente, após tais manifestações, seria
encaminhado à CODESP o Relatório de Fiscalização definitivo. Assim feito, encaminhou-se a
versão preliminar do Relatório de Fiscalização à CODESP, e por meio da DP-GD/273.201O, a
CODESP se manifestou acerca das constatações elencadas.

8. Os principais resultados estão apresentados de forma resumida no Capítulo 11. Os exames
realizados resultaram na identificação de constatações detalhadas no Anexo I - "Constatações
Relevantes" e Anexo 11 - "Constatações de caráter formal", bem como na elaboração da
informação descrita no Anexo 111- "Informações ".

11- PRINCIPAIS RESULTADOS

9. Da análise realizada, segundo o escopo definido para o trabalho, verificamos situações,
detalhadas no Anexo I , que, no nosso entendimento, merecem providências por parte da CODESP,
visando a correção das falhas apontadas e permitindo, dessa fonna, o prosseguimento da execução
do programa sem os vícios verificados. As principais constatações, abordadas de forma detalhada
no Anexo I, são as seguintes:

CONSTATAÇÃO 01 - Não adoção das referências de preços do SINAPI / SICRO na elaboração
dos orçamentos-base da CODESP referentes às Concorrências 11/2009 e
01/2009;

CONSTATAÇÃO 02 - Ausência, nos editais das concorrências CODESP 11/2009 e 01/2009,
de critérios de aceitabilidade dos preços unitários propostos pelos
licitantes e, ainda, autorização, no edital 11/2009, para que os preços
globais das propostas dos licitantes pudessem superar em até 10% o valor
orçado pela Administração;

CONSTATAÇÃO 03 - Presença de itens correspondentes a "Administração Local" na taxa de
BOI da proposta vencedora da Concorrência CODESP 11/2009;

CONSTATAÇÃO 04 Indícios de ocorrência de sobrepreço e superfaturamento no Contrato
CODESP 09/2010;

CONSTATAÇÃO 05 - Indícios, no Contrato 09/2010, da ocorrência de impropriedade no ateste
do item orçamentário 02,05.01.02 - Estaca raiz diãmetro 410 mm em
rocha;
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CONSTATAÇÃO 06 - Indícios de ocorrência de sobrepreço e superfaturamento no Contr\. ~
CODESP 5212009; :~

10. As demais constatações, relatadas no Anexo 11, referem-se, principalmente, a aspectos
relacionados à formalização dos processos licitatórios e execução dos contratos. No Anexo 1II,
descreve-se informação relativa às providências adotadas pela CODESP em atendimento à
Constatação 02 do Relatório de Fiscalização 18/2009 COFIP/CISET/CC-PR.

III - CONCLUSÃO

11. Os problemas verificados, descritos no Anexo I, indicam falhas graves nos editais das
licitações CODESP 01/2009 e 11/2009, e, ainda, a ocorrência de indícios de sobrepreço e
superfaturamento nos contratos resultantes das licitações citadas, que podem causar um possível
prejuízo ao Erário de, aproximadamente, R$ 4.000.000,00 .

12. Diante do exposto, torna-se oportuno o envio deste relatório à Companhia Docas do Estado
de São Paulo - CODESP, responsável pela aplicação dos recursos financeiros fiscalizados, para
conhecimento e adoção das medidas saneadoras e apurat6rias que entender necessárias. Sugere-se,
também, o encaminhamento deste relatório à Secretaria de Portos da Presidência da República -
SEP, para conhecimento e adoção de providências julgadas pertinentes, haja vista sua atribuição de
supervisão ministerial.

Brasília/DF, 24 de setembro de 2010.

ALEXANDRE S. F. DE CARVALHO
Assistente

COFIP/CISET/CC/PR
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ANEXO I AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N" 18/2010
CONSTATAÇÓESRELEVANTES

Constatação OI - Não adoção das referências de preços do SINAPI I SICRO na elaboração dos
orçamentos-base da CODESP referentes às Concorrências 11/2009 e 01/2009.

Fato

o orçamento-base da execução das obras remanescentes do sistema Vlano da margem
direita do Porto de Santos, objeto da Concorrência nO11/2009, foi elaborado pela área técnica da
CODESP. Para tal, foram utilizadas composições de custos da própria CODESP, com insumos
cotados em novembro de 2005, reajustados para data-base de fevereiro de 2009 pelo índice FIPE -
Pavimentação (39,7331%). Convém ressaltar que o procedimento adotado pode acarretar grandes
distorções no orçamento, visto que o Índice utilizado refere-se especificamente à variação média
dos custos de serviços de pavimentação, sendo que as obras não se restringem apenas a tais
serviços, abrangendo também obras em concreto armado, fundações, demolições, projetos, etc.

Já o orçamento para a elaboração do Projeto Executivo do sistema viário da margem
esquerda do Porto de Santos, localizado no Município de Guarujá-SP, objeto da Concorrência
01/2009, também foi executado pela área técnica da CODESP, utilizando-se composições analítica~
próprias e valores dos insumos pesquisados no SIURB (tabela referencial de custos adotada pela
Prefeitura do Município de São Paulo).

Acerca da não utilização do SINAPI / SICRO na elaboração do orçamento referente às
obras remanescentes da margem direita da Avenida Perimetral, assim a CODESP se pronunciou:

"Como exposto na Folha de lnfonnação SIO/Dl/18.2009 (fls. 1 a 5 do processo), apresentada
por cópia no Anexo I. os custos tiveram por referência os preços do Contrato DP/37.2006
devidamente ajustados.

(i) Há que se enfatizar as peculiaridades da obra em questão. tais como:

capacidade de supone do terreno da região, implicam em demandas ambientais,
arqueológicas;

dificuldades adicionais na obtenção de insumos básicos;

dificuldade de obtenção de bota-fora licenciado pelos órgãos ambientais;

alto custo de materiais britados e arenosos, essenciais na execução das diversas camadas do
pavimento e das obras de arte correntes e especiais;

ter que realizar a obra sem que paralisasse as operações portuárias na região;

(li) Mesmo que tendo que enfrentar todas as dificuldades e diversidades da Baixada Santista,
registramos que o custo orçado para a obra não superou a 10%, permitidos no edital,
atingindo uma variação de apenas 8.0% ".

Já em relação à não utili7.ação do SINAPIISICRO quando do orçamento referente à
elaboração do Projeto Executivo da margem esquerda do Porto de Santos, a CODESP limitou-se a
dizer que "os preços utilizados tiveram por base os praticados pelo SIURB em julho de 2008 ".

Ressalta-se que se configura exigência legal, prevista no art. 109 da Lei nO11.768/2008
(LDO 2009), que o custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União seja obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou
iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal.
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Convém lembrar que de 2003 a 2009, embora não constasse explicitamente nas respectivas Leis- ~
Diretrizes Orçamentárias anuais, recorrentes julgados do Tribunal de Contas da União - TCU
determinaram que, para obras rodoviárias, poderiam também ser utilizadas as referências constantes
nas tabelas do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO. Informa-se que a utilização do
SICRO na determinação dos custos de obras e serviços rodoviários foi incorporada formalmente à
LD0201O.

A Lei na 11.768/2008 prevê, ainda, que, quando custos unitários de insumos ou serviços
não constarem do SINAPI podem ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência
formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, e, ainda, que apenas
em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, pode a
Administração adotar custos unitários superiores aos anteriormente citados.

Além de haver previsão legal acerca de exigência~ a serem obedecidas em orçamentos de
obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, pode-se citar,
ainda, recorrentes decisões do TCU, que tratam da obrigatoriedade de se utilizar o SINAPI ou
SICRO na elaboração dos orçamentos-base da Administração, bem como os requisitos para sua não
utilização, como, por exemplo, os Acórdãos TCU 1891/2008-Plenário-ltem 9.1.2; 1732/2009
Plenário - Item 9.11.2; 198112009 - Plenário - Item 9.7.10.3; 2198/2009 - Plenário - Item 9.4.2 e
2081/2009- Plenário -Itens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização

"A legislação, neste caso. é expressa. ao impor cotação especifica (SINAPI) para a realização
de obras públicas que contem com financiamento federal:

Lei lI. 79B, de 14.OB200B:

{..}
Na ausência de correspondência dos itens orçados com aqueles da tabela SINAPI, é facultado
ao administrador utilizar cotações aprovadas pelo órgão a que pertença. devendo incorporar,
sempre que possível. nas composições, insumos encontrados no SINAPl. Ainda assim. por
força de expressa exceção legal (S2~ acima), poder-se-á afastar justificadamente a
aplicabilidade de tais cotações.
Afinalidade de tais comandos consiste em permitir ao administrador público um determinado
grau de discricionariedade para adotar a metodologia de precificação que melhor reflita os
preços de mercado, emface das particularidades do caso concreto (como em obras complexas
ou inéditas, sem correspondentes na experiência. ou quando ocorram variações abruptas das
condições de mercado, ou mesmo as cotações oficiais deixem de refletir, nas circunstâncias
experimentodas na obra - seja por razões de demanda e oferta, seja de produtividade em razão
de condições físicas do local, seja por questões logisticas etc. - as condições de mercado).
Assim, deve-se concluir que a aplicação do SINAPI impõe-se somente àquelas obras que
contenham correspondência ou identidade (de bens ou serviços) com relação aos itens cotados
pelo SINAP/. E isto por uma rozõo lógica da maior simplicidade: somente se podem comparar
aspectos quantitativos (preços) de entes entre si qualitativamente idênticos. Afinal, resultaria
um cabal absurdo pretender, v.g., que a Administração fosse obrigada a adquirir um sofá pelo
preço de uma cadeira, somente porque, hipoteticamente. aquele não encontrasse previsão no
SINAPI e esta, sim, e se identificasse, como elemento aglutinador e justificador da aplicação
do índice, a característica de servirem, ambos. de assento ao ser humano.
Deve-se aduzir mais um pressuposto para a aplicação da regra contida nas leis orçamentárias.
de caráter absolutamente essencial: o SINAPI só é índice "álido de preços se, e na medida em
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ue corres onder in concretu aos re os de mercado ao tem o re
Dara a contratação e execução contratual.
Em nome de tal pressuposto. que deriva. como é óbvio. da primazia da realidade e do
princípio da boa-fé nas contratações públicas, no caso de divergência entre o valor de um
item (bem ou serviço) cotado no SINAPI e o seu valor de mercado, deve prevalecer este. sem
que se apresente qualquer ilegalidade.
Afinal, não é razoável supor que um indice legal - que constitui uma abstração sobre uma
dada realidade - não possa, eventualmente. seja por anomalias de mercado (que podem fazer a
cotação de um bem subir ou cair vertiginosamente), seja em razão de discrepâncias técnico-
metodológicas na atualização ou aferição de preços (como costuma acontecer com tais
índices, conforme já foi admitido pelo TCU), apresentar divergências com relação a preços
reais praticados em determinada região e época.
A Administração não pode esperar do particular a apresentação de propostas em certame
licitatório com preços abaixo dos de mercado (aqui se diga: dos preços reais de mercado).
Nem tampouco deve ficar restrita aos ditos preços "de mercado" só porque constam de índice
que. embora proveniente de '1onte oficia''', é inexato, desatualizado ou omisso para a
aquisição dos bens ou serviço.f necessários ao exercicio de seus misteres. Desde que se propõe
a contratar particulares para a execução de suas atribuições e para a criação de utilidade
pública - reconhecendo na iniciativa privada maior eficiência alocalÍva e vantajosidade ao
interesse público - o Estado deve remunerá.los pelo real e justo preço de sua contribuição à
coletividade, em prestigio claro do principio da moralidade e à propriedade privada (CF.
respectivamente, art. 37, "caput ". e art. 5~ inc. XXII), e em prestigio do próprio interesse
público primário, que será melhor atendido se o particular for justamente remunerado. É
nesse sentido que se prestigia a boa-fé no traIo entre Administração-contratante e
particulares-contratados.
Em tais hipóteses, não pode simplesmente a Administração (e bem assim os órgãos de
controle) inferir tratar-se de irregularidade e, no limite, determinar a recomposição de valores
contratuais, caso já tenha havido a firma do contrato, ou mesmo determinar alteração do
instrumento convocatória, caso se esteja nesta fase preambular da contratação. Deve-se
verificar, ao revés. em sede de fiscalização, se os preços contratados (ou consagrados na
planilha orçamentária disponibilizada pelo órgão licitante como "teto') correspondem.
efetivamente. aos preços atinentes aos mesmos bens ou sen'iços, praticados na região,
momento e na escala exigidos para a execução contratual.
Fora daí, estar-se-lÍ subverrendo o correto sentido do regime aplicável às contratações
públicas, com conseqüências danosas, seja ao contratado, que terá umaproposta validamente
apresentada e aceila desrespeitada, com inevitável quebra do equilíbrio econômico-jinanceiro
contratual. seja para a Administração, que ficará sujeita à execução do objeto contratual em
condições qualitativamente piores do que as esperadas. em face da descapitalização do
contratado ou, no limite, à inexecução do controlo por impossibilidade material, havendo, em
ambos os casos, prejuizos claros à coletividade.
A lei, como bem salienta Carlos Maximiliano, não pode ser interpretada de modo a produzir
absurdos, contrassensos ou prejuizos desparatados a seus destinatários:
{...]
O TCU, invocado várias vezes pela equipe de auditora da CISET, já teve a oportunidade de
analisar em detalhes a composição do SlNAPl, constatando as principais impropriedades e
limitações deste indice:
(...) (Acórdão TCU n' I. 736/2007 - Plenário)
Como se verifica no longo e necessário trecho do relatório do Ministro Ubiratan Aguiar,
acima transcrito, o indice SINAPI, a despeito de sua previsão nas sucessivas leis de diretrizes
orçamentárias. padece de inÚmeras inconsistências. tendo um espectro de aplicação muito
pequeno. em contraste com a amplitude desejada por tais leis. além de não ter uma
metodologia precisa e acessível àqueles que dele se devem utilizar.
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No tocante ao Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, elaborado p~
Departomento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (e pelo antigo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER), ressalte-se que este é utilizado no
ámbito deste órgão desde 1992, e tem por finalidade afixação de custos de obras rodO\'iárias.
O SICRO 2, utilizado pela equipe de auditoria da ClSEr, foi adotado desde 2003 e tem como
objetivo. assim como a versão anterior do sistema, a cotação de serviços e insumos para obras
rodoviárias, conforme se depreende da leitura do seu manual explicativo:
{...j
Como se verifica, todas as referências ao ámbito de aplicação do SICRO 2 dizem respeito a
obras num segmento econômico especifico: o rodoviário. Não se pode intentar transpor tal
sistema de preços para outro segmento econômico, sem as imprescindíveis adequações. A
equipe de auditoria da CISET aplicou de modo inadequada tal indice, acarretando distorções
quanto aos preços efetivos da obra, que são - ressalte.se mais uma vez - inteiramente
compatíveis com os de mercado.
Além disso, o TCUjá afastou a aplicação do SICRO, me.•mo em se tratando de caso atinente a
obras rodoviárias, por reconhecer que (a/ índice possui inconsistências que podem impedir a
sua aplicabilidade. inclusive no que tange a lais obras:
{...j (Decisão TCU n° 1088/2001)
Como visto, o TCU afastou a aplicação do SICRO, um indice elaborado pelo DNER para
aplicação referencial de obras rodoviárias no ámbito de sua competência, por considerar que
este mesmo indice não uria adequado a uma obra rodoviária contratada pelo próprio DNER
(construção de trechos rodoviários no corredor leste, BR-342 ES - etl/roncamento da BR-IOI
- Divisa ES/MG).
Aliás, tamanha é a probalidade de impreci .•ão em re.•ultado.• de cotações utilizando-se o
SICRO, que o TCU igualmetl/e já decidiu pela adoção da média de preços de propostas em
dada licitação como padrão de preçO-' de mercado, em detrimento dos resultados obtidos
utilizando-se a tabela SICRO Veja trecho de relatório e voto do Alinistro Adylson MOI/a, in
verbis:
{...j
Se em obrO-' rodoviária .• acontecem dütorções como a.• acima admitidO-' pelo Tribunal de
ContO-'da União, impondo-se, daí, o afastamento dos preços obtidos a partir da SICRO, o que
não dizer da sua aplicação i"discriminada a obras de natureza diversa, como as relacionadas
a obras portuárias? Além diçto, a obra acontecerá com o porto ent operação comercial, o que
acarreta dificuldades logísticas de grande monta, afinal, sua execução compreende o manejo
de uma série de interferências, tais como rede de água e esgoto, sítios arqueológicos ,
exigências ambientais, rede elétrica, bens tombados (apenas como exemplo, há imóveis
tombados, lindeiros ao empreendimento ou na faixa de 300 m do seu entorno) (vide Termo
de Ajuste de Conduta em que são detalhadas várias das interferências ora referidas - doc. 02
). Acresce que serão necessúrios inúmeros desvios do tráfego de veículos na região das
obras, o que deve ocorrer IIOS termos autorizados pelas autoridades municipais. Igualmente,
por se tratar de zona altomente urbanizada e com trúfego de veículos intenso, os coeficientes
de produtividade para itens de transporte lambém serão diversos daqueles reproduzidos no
SICRO ou SINAPl,
Tais externalidades impõem que os equipamentos tenham coeficientes de produtividades
diferentes, e mesmo que 0.< insumos e itens de serviços (e suas composições) possuam
caracteristicas especificas.
Não fica dificil entrever, com muito mais razão, que o UJO das tabelas do SICRO, em tai.•
casos. deverá ser ainda mais purcimonioso tio que quando se estiver diante de obras
rodoviárias. sob pena de se cotarem. por preços de mercado. valores absolutamente
inadequados e incondizentes com a realidade.
Além disto, é preciso considerar que cada empresa tem seus sistemas de orçamento próprios,
bem como seus custos de insumos e seus coeficientes históricos de produtividade para
execução dos serviços. Ora, aceitar procedimentos semelhantes ao descrito acima que a
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equipe de auditoria da CISET utilizou, implicaria em descaracterizar totalmente a identidade ~
da empresa executora no que se refere a sua expertise. cerceando o seu direito constitucional
de liberdade dentro do conceito democrático de livre iniciativa, no qual nem mesmo a
Administração Pública contratante pode unilateralmente interferir.
Afinal, resulta de todo o sistema legal regente das contratações públicas que a metodologia
utilizada para preeifieaçõo del'e levar em conta necessariamente os padrões de mercado. Em
função disto não pode a Administração descl/rar do fato de que os resultados obtidos são
remissíveis, inevitavelmenle. a tais padrões. A este propósito, cabe trazer à co/ação a sensata
liçõo de Gustavo Pimentel Pereira e Zilda Costa Santos. ambos os autores inspetores de obras
públicas do Tribl/nal de Comas do Estado de Pernambuco - TCElPE:
(..)
É nesse contexto que deve ser avaliada a regularidade dos preços praticados sob os Contratos
nOs09/2009 e 52/2009, firmados por esta CODESP.

Análise da CISET

A CODESP, em resposta ao questionamento referente à não utilização dos preços
referenciais dos sistemas SINAPUSICRO nos orçamentos-base avaliados, buscou, principalmente,
desqualificar esses sistemas referenciais, utilizando-se de decisões e acórdãos emitidos pelo TeU
que criticaram vários pontos de tais sistemas de custos. Porém, é prudente citar que esses julgados
foram expedidos entre 2001 e 2007. A CODESP desconsiderou todos os aprimoramentos efetivados
nos sistemas SINAPUSICRO por seus mantenedores nos últimos anos, inclusive, por determinação
do próprio TCU.

Sem entrar no mérito dos pontos positivos e negativos dos sistemas referenciais de custos
SINAPI/SICRO, resta-nos aplicar - quando entendermos que os serviços constantes nos sistemas
referenciais sejam compatíveis com os descritos nos orçamentos analisados - o dispositivo legal
que determina que O custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União seja obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou
iguais à mediana de seus correspondentes no SlNAPI e, conforme recorrentes julgados do TCU, do
SICRO para obras e serviços rodoviários.

Outro ponto importante a se destacar refere-se ao fato de que, por se tratarem de valores
medianos, cada serviço constante no SINAPlISICRO realmente pode estar um pouco acima ou um
pouco abaixo do valor de mercado "ideal", motivo pelo qual se calcula o sobrepreço de uma obra já
contratada pela diferença entre o valor global de mercado apurado (considerando custos unitários do
SINAPUSICRO) e O valor global contratado, para que serviços contratados por valores abaixo da
mediana do mercado compensem alguns contratados por valores superiores aos medianos (caso não
tenha sido definido critério de aceitabilidade dos preços unitários, o que é ocaso). Entende-se ser
frágil o argumento de que todos os preços referenciais oficiais são subdimensionados.

Há que se considerar, também, que os sislemas oficiais de custos não consideram a
economia de escala, ou seja, o ganho que a construtora aufere por comprar grandes quantidades de
materiais ou executar grandes quantidades de serviços num mesmo local.

Conforme já citado neste relatório e na manifestação da CODESP, a Lei até permite que os
valores definidos no orçamento-base da Administração superem os medianos constantes no
SINAPlISICRO, mas, para que isso ocorra, devem ser obedecidos procedimentos que não foram
adotados pela CODESP no caso em questão.

Diante do exposto, fica mantida a constatação.
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Evidências

Orçamentos sintético e analítico das obras remanescentes do sistema viário da
margem direita do Porto de Santos;

Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria; e

Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 02 - Ausência, nos editais das concorrências CODESP 1112009 e 0112009, de
critérios de aceitabilidade dos preços unitários propostos pelos licitantes e, ainda, autorização,
no edital 1112009, para que os preços globais das propostas dos Iieitantes pudessem superar
em até 10% o valor orçado pela Administração.

Fato

Os Editais CODESP 11/2009 e 01/2009 não estipularam critério de aceitabilidade dos
preços unitários dos serviços constantes nas propostas de preços dos licitantes, sendo que o edital
11/2009 ainda admitiu como aceilfivel, em seu item 6.1, que os preços propostos pelos licitantes
apresentassem variação, para mais, em até 10% do valor total do orçamento estimado pela
contratante.

Convém ressaltar que o inciso X, do art. 40 da Lei nO8.666/93 é bastante claro ao
determinar que o edital de licitação deverá conter, obrigatoriamente, o critério de aceitabilidade dos
preços unitário e global. Para licitações cujo regime de execução seja o de "'empreitada por preços
unitários"', que corresponde ao caso em análise, não resta qualquer dúvida. O que até poderia
suscitar dúvida, refere-se à exigência de critério de aceitabilidade de preços unitários em licitações
cujo regime de execução seja o de "'empreitada por preço global"", mas como se pode perceber a
partir dos julgados do TCU descritos a seguir, a questão já foi pacificada:

Alínea "b" do voto do Acórdão TeU 1.75512004 - Plenário: "'ainda que a licitação seja
para contratação de obro no regime de empreitado por preço global, o edital deverá
expressamente adotar critério de aeeitabilidade de preços unitário e global, como determina O

art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93".

Súmula TeU nO 259/2010: "Nas contrataçães de obras e serviços de engenharia. a definição
do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos
para ambos. é obrigação e nãoJaculdade do gestor ",

Quanto à permissão para que as propostas de preços globais das licitantes pudessem ser até
10% (dez por cento) superiores ao valor orçado pela Administração, entendemos não haver
embasamento legal que subsidie tal procedimento. A seguir, são descritos, na íntegra, o item 9.1.3
do Acórdão TeU 1441/2009 - Plenário, e O item 9.4.8.4 do Acórdão 3.977/2009 - 2" Câmara que,
de forma bem didática, tratam da ques~io:

"'9.1.3, prever, em suas próximas licitações, cláusula definindo os critérios de aeeitabilidade
de preços unitários, com a fixação de preços máximos, tendo por limite os valores estimados
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no orçamento a que se refere o inciso II do f r do art. 40 da Lei n. o 8.666/93, desc/assijic\ b-J
a proposta que não atender a esse critério, com base nos ans. 40, inciso X e 48. inciso:~
mesma lei ";

"9.4.8.4. atente para a necessidade de os editais de licitação de obras e serviços de engenharia
estabelecerem critério de aceitabilidade dos preços unitários e global máximos, devendo o
critério de aceitabilidade ser o próprio valor orçado, uma vez que não há razoabilidade em a
Administração efetuar licitação (que se destina a selecionar a proposta mais vantajosa) para,
aofinal. contratar a preços superiores ao valor de mercado" .

Instada a se manifestar em relação à ausência de critério de aceitabilidade de preços
unitários nas concorrências 11/2009 e 01/2009, bem como aceitação de propostas com valor
superior ao orçado pela Administração na Concorrência 11/2009, assim a CODESP se manifestou:

"Dada a complexidade da obra, e em decorrência de diversas variáveis tais como: (i) as
características do solo; (ii) falta de matéria prima local; (iii) às peculiaridades do Porto de
Santos; (iv) a realização da obra sem que ocorresse a paralisação das operações; (v) enfrentar
as diversas interferências de redes de utilidades sendo removidas, readequadas e/ou
reposicionadas. dentre as quais se destacam as antigas redes de alta e média tensão
diretamente enterradas, do sistema de saneamenlD. de fibra ótica, de telefonia. etc.
Acrescentando a tudo isto, as paralisações da obra pelos órgãos de Meio Ambiente, Ministério
Público e IPHAN, e a permissão contida no inciso X do art. 40 da Lei n° 8.666/93, ficando o
critério de aceitabilidade prejudicado ".

"Temos a informar que o custo da obra não superou a 10% • atingindo uma variação de
apenas 8.0% e em todos os processos existe autorização, tendo sido este um critério de
avaliação e aprovação pela Comissão de Licitação ".

Entendemos ser improcedente a alegação de que não foi adotado critério de aceitabilidade
dos preços unitários nas licitações em comento devido à complexidade na execução das obras
remanescentes da Avenida Perimetral Direita e na elaboração do Projeto Executivo da Avenida
Perimetral Esquerda. Quanto à obra, configura-se nítido ser no seu planejamento e na sua
orçamentação, que suas particularidades, interferências c complexidades devam ser levadas em
consideração pela Administração de forma a se determinar o valor máximo a ser pago para cada
tipo de serviço, e não deixar que os licitantes definam quais devam ser esses valores. Em relação à
elaboração do Projeto Executivo, entendemos que a alegação também é frágil. Ao nosso ver, não há
fundamentação legal para a justificativa de que haveria "permissão contida no inciso X do art. 40
da Lei n° 8.666/93, ficando o critério de oceitabilidade prejudicado ".

Importante registrar que o Relatório de Fiscalização nO18/2009 COFlP/CISET/CC/PR, que
tratou da fiscalização da execução das obras da Avenida Perimetra! - 1" etapa, constatou que na
Concorrência CODESP 07/2005 não havia sido estipulado critério de aceitabilidade dos preços
unitários propostos pelos licitantes, sendo, então, emitida recomendação para que a CODESP
fizesse constar, em futuros editais, além dos critérios de aceitabilidade do preço global, os critérios
de aceitabilidade dos preços unitários. Em manifestação à versão preliminar do Relatório de
Fiscalização nO18/2009 , assim a CODESP se posicionou:

"Tomamos boa nota da recomendação e em complementação informamos que o Edílal da
Concorrência n" /112009, cujo escopo é a execução de obras remanescente do sistema viário
da Margem Direita - Avenido Perimetral, iá (oi ínserido em seu subítem 6.1 - critério de
aceítabilidade ". (grifo nosso)

Porém, como se pôde perceber, a medida não foi implementada conforme previsto.
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Quanto à possibilidade de extrapolação em até 10%, pelas licitantes, do valor orçado ~
CODESP, esta apenas informou ser este o critério de avaliação e aprovação utilizado pela Comis.<;ão
de Licitação e, ainda, que o valor contratado superou em "apenas 8,0%" o inicialmente orçado, o
que, obviamente, não elidiu a irregularidade apontada.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização

"A equipe de auditoria da ClSET, no Relatório n° 18 COFIP/CISET/CClPR, aponta suposra
"ausência, nos editais das concorrências CODESP /l/2009 e 01/2009, de critérios de
aceitabilidade dos preços unitários propostos pelos licitantes e, ainda, autorização, no edital
11/2009, para que os preços globais das propostas dos licitantes pudessem superar em até
10% o valor orçado pela Administração" (fi. 04 do relatório). Sustenta, adicionalmente, a
equipe de auditoria da ClSEr. que o limite de até 10% (dez por cento) dos preços orçados no
edital da concorrência configuraria ofensa à legislação regente das licitaçães públicas, in
verbis:

{ ..}

Com a devida vênia, a argumentação produzida pela equipe de auditoria dessa ClSET não
merece prosperar. Senão vejamos.

Dispõe o artigo 40, inciso X. da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1.993:

{..}

Referido artigo deve ser entendido, na dinâmica das licitações públicas, em conjunto com o
que dispõe o art. 48 da mesma lei, transcrito abaixo:

{..}

A norma contida nos disposilivos acima transcritos revela a preocupação em, de um lado.
imunizar a licitação contra propostas de preço inexeqüivel (que, na ausência de disposição em
contrário fixada no edital, se mostra de modo objetivo pela dicção do art. 48, inciso lI. S 1~ da
Lei n° 8.666/93, quando de tratar de licitação de menor preço), e, de outro lado, proteger o
erário de contratações que tenham preços excessivos, superiores aos de mercado.

Neste último caso, deve-se ressaltar, igualmente, que ê competência da Administração Pública
decidir quanto à fixação de preço global máximo ou deste em conjunto com preços unitários
máximos.

Marçal Justen Filho comenta o dispositivo, ressaltando que o "edital deve determinar as
condições para aceitação dos preços. Deverá indicar se a proposta deverá explicitar apenas
preços globais ou se também preços unitários serão exigidos. Essas discriminações dependem
do objeto licitado. do tipo de licitação, daforma de execução prevista elc. ".

De todo modo, deve-se mencionar a lição autorizada de Celso Antonio Bandeira de Mello,
para quem, independentemente do disposto no edital, alei determina, com eficácia imediata, a
ponderação quanto à aceitabilidade dos preços ofertados em face de cada caso concreto:

{..}
Ainda no que tange à fixação de preços máximos, soma-se, também, um fator de
responsabilidade fiscal: o estabelecimento de preços máximos aceitáveis em uma licitação
atende a um imperan'vo de previsibilidade das despesas estatais, na medida em que, como
todas as contratações administrativas devem contar com os créditos orçamentários suficientes
e definidos previamente', não se pode cogitar de licitação instaurada em que o preço da futura
contratação fique "em aberto ", podendo exceder os créditos previstos sem qualquer
possibilidade de controle.
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Nos cosas examinados. o que se verificou foi o respeito integral a tais disposições legisla ~
conforme se comprova a seguir.

No que tange à inexequibilidade de prOéOSIGS, o crilério para a sua aferição deve ser remetido
à aplicabilidade imediata do art. 48 da Lei n" 8.666/93, acima transcrito. Este dispositivo, na
ausência de disposição diversa no edital, como ocorreu in casu, incide independente e
imediatamente, descabendo portanto se falar de ausência. nas licitações em comento, de
critérios de exequibilidade de preços.

Outrossim. no edital n° 1112009 se consignou expressamente, no item 6.2.• que "Para fins de
apuração de eventual inexequibi/idade de preço a CODESP aplicará a disposição contida no
gI" do art. 48 da Lei n" 8.666/93".

O outro aspecto do controle da aceitabilidade dos preços. a saber. o estabelecimento de limites
aos valores apresentados, foi também, como não podia deixar de ser, atendido, tanto na
concorrência n° 00112009 quanto na concorrência n° 1112009. Veja-se:

No ámbito da concorrência n° 0112009 - que foi realizada tendo por critério de julgamento
"técnica e preço"- foi disponibilizado orçamento referencial detalhado. contendo todos os
custos unitários atinentes ao objeto licitado. O edital correspondente fIXOU de modo inequívoco
que os preços dos propostas a serem classificadas não poderiam exceder ao valor global do
orçamento referencial disponibilizado. Eis o teor dos itens 9 e lO ato convocatório. transcritos
abaixo:

{...}

No que se refere à concorrência n" 11/2009 (do tipo "menor preço "). o estabelecimento de
uma margem de tolerância, acima do orçamento referencial adotado. não significa. em
absoluto, ausência de critério de aceitaMUdade de precos. Pelo contrário. tal margem permite
que eventuais variações de mercado, que podem não estar refletidas nas COlações
abstratamente realizadas, sejam acolhidas no âmbito do certame, desde que naturalmente
comprovadas ejustificadas e dentro da margem adotada.

A afirmação da equipe de auditoria da C1SET, no sentido de que não há estabelecimento de
preços máximos para a contratação decorrente da concorrência n° 1112009. não corresponde
à realidade do certame. Em termos estritamente lógicos, se um ente da administração adota
um orçamento hipotético no valor global de 100, considerando que, com os devidas
justificativas que comprovem a discrepância do preço ali adotado em face dos de mercado.
serão adotados estes. desde que no limite máximo de 10% (dez por cento) acima do referencial
adotado, é de rigor aritmético que o seu preço global máximo aceitável será de II O (IOO +
10%). Se isto não configura um critério de aceitabilidade de preços, no sentido estrito do
termo. nenhum outro o será.

Descabe. portanto. identificar como irregulares os licitações nOs 01/2009 e 11/2009 sob a
justificativa de que não teriam apresentado critérios de aceitabilidade de preços.

Além de tais razões - mais do que suficientes para sustentar a regularidade dos certames e das
contratações neles baseadas - importa mencionar o seguinte. quanto à jurisprudência e
súmula do Tribunal de Contas da União utilizadas pela equipe de auditoria da CISET como
apoio para as suas razões.

As decisões do Tribunal de Contos da União. que vem a ser órgão administrativo de controle
externo. auxiliar do poder Legislativo, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal. devem
ser aplicadas de modo vinculante apenas para os casos que trate cada decisão. com efeitos
apenas para seus destinatários diretos.

Além disso. cita-se, como se tratasse de regra legal expressa. a aplicabilidade da súmula 259
do TCU ao caso concreto. A simples análise da data da edição da súmula (2010) já dá conta
de que ela não poderia ser invocada para contrastar atos praticados em data pretérita à de
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sua edição (2009). Não considerar este argumento seria não observar o disposto no a~
inciso XXXVI, da Constituição Federal. que assegura que "a lei não prejudicará o direito
adquirido. o atojurídico perfeito e a coisajulgada ".

Assim, lendo em vista que (i) as licilações em comento possuem, nos respectivos editais,
disposições tanto para a aferição de preços inexeqüíveis. quanto para a identificação objetiva
de preços excessivos; (ii) que as orientações do tribunal de Contas da União. conquanto
respeitáveis. não podem ser impostas a esta CODESP. porque dizem respeito a casos di\.'ersos
do presente; e (iii) que, em razão do princípio da segurança jurídica, orientações
supervenientes do TeU não podem ser aplicadas retroativamente a aIos jurídicos perfeitos.
devem ser reconsideradas as afirmações realizadaspela equípe de auditoria da CISET ".

Análise da CISET

Primeiramente, cabe destacar que em parte alguma da versão preliminar deste relatório de
fiscalização questionou-se a inexistência de critérios de aceitabilidade de precos globais das
concorrências em análise, bem como questionou-se aspectos dos editais referentes aos critérios de
exeqüibilidade dos preços unitários. Portanto, entende-se ser desnecessário discorrer acerca desses
assuntos citados na manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

É questionada, neste relatório, a ausência, nos editais das Concorrências 01/2009 e
11/2009, de critérios de aceitabilidade de precos unitários das licitantes. Questionou-se, também a
autorização, no edital da Concorrência CODESP 11/2009, para que os preços globais das propostas
dos licitantes pudessem superar em até 10% o valor orçado pela Administração.

Em relação à utilização de julgados do Tribunal de Contas da União, informa-se que tais
decisões são descritas nos nossos relatórios, de modo a demonstrar a similaridade de entendimento
de matérias especificas pelos Controles Interno e Externo. Concorda-se com a CODESP que
decisões do TCU aplicam-se a casos concretos, porém, não há como negar, que entendimentos
firmados em tais decisões servem de base para julgamentos futuros para casos idênticos ou mesmo
similares. Quanto às datas dos julgados, especialmente em relação à súmula TCU nO259/2010,
ressalta-se que apesar de firmada em 2010, baseou-se em várias decisões proferidas ao longo dos
anos, por exemplo, o Acórdão TCU 1.755/2004 - Plenário, descrito no relatório.

Convém ressaltar, novamente, que a CODESP já havia sido recomendada em fiscalizações
passadas a adotar, em seus editais de licitação, cláusulas definindo critério de aceitabilidade dos
preços unitários das propostas dos licitantes.

Registre-se, também, por oportuno, que as fiscalizações do Controle Interno possuem,
como um dos seus principais objetivos, alertar o gestor acerca de desconformidades que devem ser
corrigidas antes que venham a se tornar consumadas, gerando prejuízos ao Erário e penalizações
aos administradores.

Pelo exposto, entende-se que não foram apresentados argumentos ou fatos novos que
alterassem nosso entendimento, mantendo-se, portanto, a constatação.

Evidências

Edital da Concorrência CODESP 11/2009;

Edital da Concorrência CODESP 01/2009;
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Manifestação da COOESP quanto aos achados preliminares de auditoria; "&;
Manifestação da COOESP em relação à versão preliminar do Relatório de
Fiscalização nO18/2009 COFIP/CISET/CCIPR; e

Manifestação da COOESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 03 - Presença de itens correspondentes a "Administração Local" na taxa de BDI
da proposta vencedora da Concorrência CODESP 1112009.

Fato

A Concorrência COOESP 11/2009 teve como objeto a execução das obras remanescentes
do sistema viário da margem direita do Porto de Santos, tendo sido adjudicada ao Consórcio
OAS/Galvão, formado pelas Empresas Construtora OAS LIda e Galvão Engenharia S.A., pelo valor
de R$ 40.970.880,04.

Em análise à tabela de composição da taxa de BOI (Benefícios e Despesas Indiretas) do
Consórcio vencedor da licitação, percebeu-se que, apesar de não constar explicitamente o item
"Administração Local", estavam contemplados itens como "Transporte de pessoal/alimentação ",
"Mobilização e desmobilização de equipamentos ", "Equipamentos de pequeno porte",
"Equipamentos de informática" e "EPIs", que, no nosso entendimento, estão relacionados
diretamente com a administração local da obra.

São inúmeros os julgados do Tribunal de Contas da União - TCU determinando que custos
relacionados com a administração local não constem na planilha de BDI da Administração e das
empresas contratadas para a execução de obras públicas, como, por exemplo, o Acórdão TCU
325/2007 - Plenário e o Acórdão TeU 1471/2008 - Plenário.

Importante ressaltar que a transferência dos custos dos itens citados, do BOI para a planilha
original de serviços, não altera a condição inicialmente pactuada entre contratante e contratada,
visto que não há alteração do valor global inicial da obra. A redução da taxa de BOI é compensada
pela criação de um ou mais itens na planilha de serviços. Alerta-se, porém, que tal procedimento
altera o valor global da obra quando há alterações nos quantitativos de serviços no decorrer da
execução do contrato, visto que serviços novos ou aqueles que sofrerem acréscimos em suas
quantidades terão seus valores calculados já com a taxa de BOI ajustada. A seguir, demonstra-se a
composição do BOI antes e depois do ajuste, bem como a planilha orçamentária original e a
ajustada:

Tabela Dl
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/\.6 Eauioamentos de informática 083
/\.7 EPls 1,31

rotal GruDo A 12.39 599

B Bonificacão
In.I Lucro 8,00 8,00

trDtal GruDo B 8.00 800

t mpostos
r.I PIS 0,65 065
t.2 tOFINS 300 3,00
t.3 SSQN 2,00 2,00

rrotal GruDo C 565 5,65

IBm 1(1+A). (1+8\1 I (I-C) 2865 21,32

Tabela 02
Planilha orçamentária original

tustos diretos 31.846.778,11
801 (28,65%1 9.124.101,93
Total 40.970.880,04

Planilha orçamentária ajustada

r::ustos diretos 31.846.778,11
'Administracão local complementar" 1.924.141,80
BOI (21,32%) 7.199.960,13
Total 40.970.880,04

Como se pode verificar, o BDI, quando ajustado, passa de 28,65% para 21,32%, não se
alterando, contudo, o valor inicial do contrato, visto ter sido criado o item "Administração local
complementar".

Manifestação da CODESP à "ersão preliminar do Relatório de Fiscalização

"0 BDJ em contratos administrativos - cuja composição. como é sabido, reflete os custos
indiretos de uma obra - recebe o mesmo tratamento legislativo dado aos custos diretos.

Sua base legal especifica é o art. 6~ IX, "f", combinado com a ar/.7~ ff r 11.ambos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, transcritos abaixo:

{. ..J
Como se verifica dos dispositivos acima colacionados, o que é exigido pela lei, no tocante ao
orçamento dos obras públicas, é que sejam detalhados de modo suficiente e minucioso os seus
custos unitários. Isto envolve, naturalmente, tantos os cus/os diretos dos bens ou serviços a

17
201001966

<8 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CC/PR



serem contratados, como também os custos indiretos que serão suportados pel
contratado em razão dos primeiros.

Pode-se dizer, portanto, que tais disposições - que exigem o delalhamento suficiente dos
cuslos diretos e indirelos - constituem imposições legais formais para a precificação de obras
públicas.

De outro lado, há também imposições legais de ordem substancial, as quais determinam os
limiles do quantum a ser pago pela Administração Pública, quer a título de custos diretos,
quer de indiretos. Tais imposições determinam, em síntese, que as conlratações
administrativas reflitam os preços de mercado: nada aquém nem além disto.

Afinal, O regime jurídico das contratações administrativas no Brasil impõe uma série de
procedimentos para a verificação da adequação dos preços a serem praticados em contratos
firmados mediante processo licitatório (e mesmo naqueles firmados com dispensa ou
inexigibilidade de licitação).

{..}
Do mesmo modo, para a realização de obras, o artigo 40 determina que os editais deverão
conter obrigatoriameme "o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o
caso, permitida a fixação de preços má..'âmos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos oufaixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos
parágrafos Jo e r do ar/. 48" (inc X).

No artigo 44, J 3~ esrabeJece-se que não será admitida "proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, in"isóriosou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração ".

O artigo 48, inc. IJ, J J ~ determina que deverão ser desclassificadas as propostas "com valor
global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis. assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os cus/os dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compativeis com a execução do objeto do contrata,
condições estas necessariamente especificadas no ata convocatório da licitação ", definindo
preços inexeqüíveis como aqueles que "no caso de licitações de menor preço para obras e
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das proposlas superiores a
50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração. ou b) valor orçado pela
administração ".

Por fim, traga-se à discussão o parágrafo 3" do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93, que
determina que a licitação será processada e julgada com observância, entre outros, do
procedimento de "verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis ".

Nessa ordem de idéias, resswne cristalino que. no regime de contratações públicas, encontra-
se, em inúmeros dispositivos legais, a referência. expressa ou implícita. à necessidade de se
produzirem contratações que obedeçam aos preços de mercado.

Estabelecidas tais premissas, tem-se que as contratações públicas: (i) devem contar com o
orçam enio detalhado de seus custos (seja esle orçamento meramente indicativo, seja ele
impositivo de preços máximos); e (ii) qualquer que seja o caso, deve também o orçamento
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o objeto a ser contratado.
Para a Administração Pública, qualquer limitação. tanto no que tange ao aspecto substancial,
quanto ao seu aspecto formal. acima referidos. somente pode ser imposta heteronomamente
(isto I, por pessoa alheia à própria Administração Pública çontra/antel por lei em sentido
formal.
Na ausência de tais pressupostos. o ordenamento juridico. conforme visto acima. confere ao
administrador público, quando da realizaçãa de qualquer contratação, a competência
discricionária para eleger tanTO os itens unitários que serão objeto do orçamento, utilizando
para tanlo os conhecimentos que possui quanto a obras ou serviços da natureza daquela a ser
contratada, quanto os índices ou parâmetros que servirão de suporte material para o
orçamento.

Considerando-se, portanto, que não há qualquer determinação legal que estabeleça como
deverá se realizar o detalhamento do orçamento do custo da obra a ser contratada, dá~se
margem à atuação discricionária da Administração. Admite-se. então, a exigência. oela
Administração. de inclusão de determinados itens nos custos diretos ou indiretos.
considerados imprescindíveis à contra/ação, ou a exclusão de outros, que o agente púhlico
repute desnecessários ou inaplicáveis ao objeto licitado.

É o que advém da possibilidade de atuação discricionária da Administração. Se a lei - e
cumpre salientar que a discricionariedade só existe dentro dos parâmetros legais, ou. nos
dizeres de Celso António Bandeira de Mello, "no interior das fronteiras decorrentes da dicção
legal I que pade vicejar a liberdade administrativa" - se a lei nãofaz exigências especificas, a
Administração poderá agir, dentro dos outros tantos limites impostos pelo ordenamento
juridico, do modo quejulgue mais adequado para o atendimento da finalidade legal em face de
cada caso concreto.

Lembre-se que a noção que se deve guardar quanto à discricionariedade administrativa diz
respeito à margem de liberdade conferida pela própria lei para a atuação do agente pública,
conforme lição abalizada de Afonso Rodrigues Queiro, transcrita abaixo:

{. ..}
No caso em tela, a Administração Pública (representada por esta CODESP) exerceu
legitimamente o seu dever de definir os itens que çomporiam o BDJ do futuro contrato e que,
por conseguinte, balizariam aformulação das propostas dos licitantes.

Observe-se que o critério de exame das propostas, conforme já detalhado no tópico I, acima,
estabeleceu, na âmbito da concorrência o limite de preços globais eqúivaleme a 110% do
orçamento de referência, ficando consignado, contudo. que o BDI apresentado deveria ser
detalhado e exauriente dos custos indiretos a serem suportados pelo futuro contratado, tal
como se verifiça da Cláusula 5. I, alínea "c ", do edital da concorrência nD 11/2009, transcrito:

{. ..}
Nesse contexto, desde que respeitado o critério de aceitabilidade de preços estabelecido no
edital, as empresas licitantes estão livres para elaborar suas propostas, estando submetidas à
regulação derivada da própria concorrência de mercado advinda do processo licitatório.

Acerca do percentual de BDJ em instrumentos convocatórios, o Tribunal de Contas da União
já se posicionou. conforme se constata a partir do exame do Acórdão n° 1.595/06. que assim
registrou:

{. ..}
Cabe ratificar que, confom,e Acórdão nD 1595/2006, anteriormente citado, "em diversas
oportunidades e.<saCorte já se debruçou sobre a questão do oercen/ual de BDJ a ser
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adotado, contudo, em razão da especificidade de cada contrato, não se estabeleceu um
critério geral para fIXação desse percentual. deixando isso ao exame de cada caso".

Assim, cumpre salientar que o consórcio vencedor da concorrência apresentou a sua
composição de BDI, daformo como se segue:

(tabela OI desta constatação)

Tal percentual de BDI foi considerado compativel com os preços de mercado haja vista que a
sua diferença, com relação ao BDI do orçamento referencial disponibilizado quando da
licitação consistiu em apenas 1,62%.

Tendo sido a proposta do consórcio vencedor apresentada de acordo com as regras
editalícias, coube a esta CODESP apenas proceder à devida classificação dos licitantes,
adjudicando àquele o objeto licitado e ultimando a contratação.

Ressalte-se, mais uma vez, que não havia relativamente a esta CODESP qualquer
determinação do Cal. Tribunal de Contas da União ou de qualquer outro órgão de controle,
no sentido de disciplinar a composição do BDI das obras licitadas.

O próprio Tribunal de Contas da União, em acórdão recente, já assentou, com firmeza e total
acerlo, em situação similar à ora discutida, em que se discutia Q inclusão ou exclusão de
itens do BDI contratual após a firma do contrato, que o parlicular não pode ser penalizado
por obedecer de boa-fé aos termos de edital em vigor, ainda que este não esteia em
conformidade com orientacões do Tribunal. Dito de outro modo: o Tribunal de Contas da
União reafirmou. como não poderia deixar de ser. o seu respeito à competência
discricionária dos entes da Administração pública, no tocante especificamente à definição tio
BDI, bem como a intangibilidade dos atos jurídiços perfeitos.

Veja-se, em seguida, trechos oportunos do Acórdão nQ J39/2008 proferido pelo Plenário do
TCU. de relatoria do Ministro Guilherme Palmeira:

{...}
Decidir pela regularidade de proposta apresentada nos termos de edital vigente significa não
apenas o respeito ao princípio da vinculação ao edital, mas também o prestígio ao princípio
constitucional da segurança jurídica e ao seu desdobramento, o princípio da proteção à
confiança, com a manutenção de atos jurídicos perfeitos.

{...}

Desta forma, sem que isto decorra de obrigação legal, não é possivel desconsiderar o valor
formal de licitação e contratos validamente aperfeiçoados, retirando ou incluindo itens
alocados quer na planilha de custos diretos, quer no BDI contratado.

Os atos praticados por esta CODESP no âmbito da licitação em comento, conforme visto,
atenderam de modo impecável à disciplina legal, razão por que impõe-se a reforma do
entendimento da equipe de auditoria da CISET no tocante à composição de custos indiretos do
consórcio contratado ...

Análise da CISET

Convém reiterar que não se levantou a hipótese de simplesmente tetirar itens referentes à
"administração local" do BOI, mas sim, transferi-los da planilha do BOI para a planilha de custos
diretos, o que, repita-se, não altera a condição financeira inicialmente pactuada no contrato firmado
entre o consórcio vencedor da licitação c a CODESP.
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Complementarmente, de forma a demonstrar que o entendimento de não se permili

itens referentes à administração local constem na composição do BOI da obra está em consonância
com o determinado pela própria CODESP para a licitação em análise, descreve-se a seguir, trecho
do item 09 do Termo de Referência da obra em análise - DAS PROPOSTAS:

"IMPORTANTE:

Por determinação do Tribunal de COlltas do União - TCU:

1- a itemização do BDI deve conter apenas gastos que contabilmente são classificados
como despesas illdiretas. quais sejam: Administração Central. ISS, PIS, COFINS,
despesa.çfinanceiras e seguroslinlprevistos. Qualquer Olltro custo deve ser considerado
lias preços unitários dos serviços integrantes da Plallilha de Serviços e Preços como
custo direto.

2- Os custos relativos à Administraçtio I.ocal devem ser cotados no item específico da
Planilha de SeTl.iços e Preços.

3- Os tributos IRPJ e CSI.L não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a
planilha de custo direto.

O não atendimento das delerminoç(;es implicará na inabilitação da proposta da licitante. "

É necessário, inclusive, que a CODESP exija do contratado a discriminação analítica dos
itens orçamentários "2.01.02-Canteim-Operação e manutenção" e "2.01. 06-Administração Local"
para verificar se já não estão previstas despesas referentes a "Transporte de pessoal/alimenlação ",
"Mobilização e desmobilização de equipamentos ", "Equipamentos de pequeno porle ",
"Equipamentos de iriformátiea" e "EPls ", de modo que a mesma despesa não seja paga em
duplicidade.

Pelo exposto, entende-se que não foram apresentados argumentos ou fatos novos que
alterassem nosso entendimento, mantendo-se, portanto, a constatação.

Evidências

Planilha de detalhamento da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas do Consórcio
vencedor da Concorrência CODESP 11/2009;

Termo de Referência da obra; e

Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 04 - Indicios de ocorrência de sobreprcço e supcrfaturamcnto no Contrato
CODESP 0912010.

Fato

A Concorrência CODESP 11/2009 culminou com a contratação do Consórcio formado
pelas Empresas Construtora OAS Ltda e Galvão Engenharia S.A (Contrato CODESP 11/2009) para
a execução das obras remanescentes da Avenida Perimetral Direita do Porto de Santos, pelo valor
de R$ 40.970.880,04, ou seja, 8,00 % acima do valor orçado pela Administração, que foi deR$
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37.935.515,06. Convém ressaltar que, após o 1° aditivo, o contrato passou a s
42.145.300,53.

A ocorrência simultânea de falhas na orçamentação da obra, como as descritas na
Constatação 01, e de falhas no edital de licitação, como as descritas na Constatação 02, nâo
raramente, fazem com que o valor contratado com a empresa vencedora de um processo licitatório
seja superior ao valor de mercado para a execução dos serviços previstos no contrato, o que
caracteriza o chamado "sobrepreço" para os serviços ainda não pagos e "slIperfaturamento" para
os serviços já pagos.

Com o intuito de se verificar se houve ou não a ocorrência de sobrepreço/superfaturamento
no contrato em comento, buscou-se determinar o somatório do valor de mercado para a execução
dos serviços mais significativos da licitação, comparando-o com o valor contratado, adotando-se as
seguintes premissas:

Seleção dos itens orçamentários mais significativos, que correspondem a
aproximadamente 80% do valor contratado, utilizando-se esses itens para se
executar a análise orçamentária;

Adoção da taxa de BDI ajustada do Consórcio, conforme demonstrado na
Constatação 03;

Execução dos cálculos para a data-base de outubro de 2009, visto ser a data de
recebimento das propostas;

- Para a determinação do valor de mercado dos serviços, consultou-se primeiramente
o SINAPI; na ausência de referência de custos do serviço no SINAPI utilizou-se o
SICRO; na ausência de definição do custo do sen-iço no SINAPI e SICRO adotou-
se a composição analítica dos serviços da própria CODESP, porém, com os valores
dos insumos do SINAPI ou SICRO, nessa ordem;

- Calculou-se, então, o valor de mercado dos serviços analisados, comparando-os
com os contratados.

Há que se considerar que alguns itens orçamentários de valor significativo não estavam
discriminados na planilha orçamentária analítica da CODESP, sendo cotados apenas como "verba ",
em desatendimento à Lei nO8.666/93, que em seu art. 7°, ~ 2°, inciso n, determina que as obras e os
serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus custos unitários.

Dessa forma, durante os trabalhos de campo, por meio de Solicitação de Auditoria nO
5/2010, pediu-se que fosse apresentada a composição analítica de alguns serviços significativos não
contemplados pelo SINAPIISICRO, com o detalhamento dos valores de mão-de-obra,
equipamentos e materiais, de modo que se pudesse utilizar as composições da CODESP e inserir o
valor dos insumos do SINAI'I/SICRO para se determinar o valor de mercado de tais itens
orçamentários. Porém, a CODESP apenas reapresentou cópia da composição analítica incompleta
que já dispúnhamos. Dessa forma, não foi possível aferir a razoabilidade de alguns itens
importantes do orçamento.

Convém ressaltar que, num primeiro momento, sem levar em consideração o 1° termo
aditivo e o ajuste da taxa de EDr, estimou-se um montante para o sobrepreço/superfaturamento em
aproximadamente R$ 2.200.000,00. Em manifestação ao achado preliminar de auditoria referente à
possibilidade da ocorrência de sobrepreço/superfaturamento na obra em análise, assim a CODESP
se manifestou:
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"A CODESP solicita a apresentação dos cálculos efetuados, bem como os parãl
utilizados, pois desconhecemos a razão da classificação de "superfaturamento " apontado, por
;s/o, não a reconhecemos ".

Importante informar que, ao final dos trabalhos de campo, não foi encaminhada à auditada
o memorial de cálculo do possível sobrepreço do contrato devido à ausência da composição
analítica de vários itens orçamentários significativos da obra, conforme já citado.

Utilizando a metodologia descrita anteriormente, constatou-se na versão preliminar do
relatório de fiscalização haver indícios da ocorrência de sobrepreço/superfaturamento no montante
de R$ 3.103.770,84, equivalente a 10,14% do valor total analisado.

Manifestação da CODESP à vel"São preliminar do Relatório de Fiscalização

"A equipe de auditoria da CISET esclarece a fls JI a 13 de seu relatório, as premissas
metodológicas utilizadas ao m,'aliar a regularidade dos preços praticados sob o contrato em
epígrafe:
{..}
Tal metodologia, conforme se verifica no relatório técnico constante do Anexo I aos presentes
esclarecimentos, desconsidero as características e a complexidade da obra licitada, além de
conter erros de cálculo, que comprometem os resultados alcançados.
No tocante a esses últimos, importa destacar que a equipe de auditoria da CISEr, ao glosar o
percentual de 7,33% (que jalgoa atinente a itens que deveriam compor a tabela de custos
diretos) do BDI do consórcio contratado, esqueceu-se de realizar, para fillS de comparação
com os preços que julga como de mercado, os correspondentes ajustes. para menos, quer na
tabela do orçamento de referência, quer na tabela de preços do contrato, atingindo assim, um
suposto sobrepreço da ordem de R$ 3.103,770,84, equivalente, em termo .•percentuais, a cerca
de 7,6% do valor global do contrato em comento.
Cabe ainda salientar que o somatório dos preços totais orçados pela CODESP para os itens
analisados importam em R$ 33. 9l0. 504,24 e não em R$ 30.499.426,92.
Deve-se ressaltar que as composições e insumos adotados pela equipe de auditoria da ClSET
não correspondem à realidade da obra, motivo pelo qual foram refeitas e inseridas no Anexo I
aos presentes Esclarecimentos. As cotações referenciais utilizadas foram as do SINAPI e
SICRO-2, nesta ordem, utilizando-se, quando inaplicáveis estes, as cotações da própria
CODESP e outras, oportunamente indicadas.
Serão detalhados em seguida os principais pontos que foram objeto de retificação nas
composições analisadas e que constam do Anexo I aos presentes Esclarecimentos.
O item de planilha n° 2.0I.06 - Administração Localfoi orçado com base em composição da
CODESP
O ilem de planilha 2.05.02.04 - Aço CA - 50 A - teve composição de preço unitório baseada no
item nO 74154iOOI da planilha do SINAN, acrescida dos insumos "Cabo de turma e
Encarregado" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP. porém com preços
unitários da tabela SINAN.
O item de planilha 1.03.0l - Rachão para reforço de subleito - teve sua composição de preço
unitário baseada nos coefieielltes da composição da CODESP, porém com preços unitários da
tabela SINAPl A exceção é o insumo "Rachão" que, devido ás caracteristicas da região, foi
objeto de cotação de mercado (data base marçoi09).
O item de planilha 2.03. I 9 - Base de macadame betuminoso - teve sua composição de preço
unitário baseada no item nO2 S 02 53l 50 da planilha do SICRO-DNIT (preços, insumos e
coeficientes). Excetua-se o , o preço unitário do Cimellto asfáltico CAP 50i70, quefoi extraido
da tabela SINAPl
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o item de planilha 2.05.02./9 - Concreto Fck = 30,0 Mpa - Bombeado teve sua compo ..
preço unitário baseada no item n° 74138/4 da planilha do S/NAP/, acrescida dos insumos
"Cabo de turma e Encarregado" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP.
porém com preços unitários da tabela SINAPl A exceção são os insumos "Concreta 30}..fPA e
taxa de bomba" que, devido as características da região, foi realizada cotação de mercado
(data base março/09).
No item de planilha n° 2.05.0/.04. Estaca raiz diám. 4/0mm em solo - a composição de preço
unitário foi baseada na composição da CODES?, por não haver similar nos Índices
referenciais.
O item de planilha n° 2.03.05 - Cbuq - graduoção c -teve sua composição de preço unitário
baseada no item n° 72965 da planilha do S/NAN, acrescida dos illSumos "Cabo de turma e
transporte de massa asfálrico" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP,
porém com preços unitários da tabela SINAPI e CODESP respecti,'amente. A exceção é o
insumo "CBUQ" que. devido as caracteristicas da região. teve sua cotação a partir de
pesquisa de mercado (data base março/09),
Quanto ao item de planilha 2.05.0/./2- Aço CA - 50°_ este teve sua composição de preço
unitário baseada no item /lo 74254/00/ do planilha do S/NAP/, acrescida dos insumos "Cabo
de turma e Encarregado" com coeficientes pertencentes à composição da CODF-)P, porém
com preços unitários da tabelo S/NAPI.
O item de planilha 2.05.02.02 - Forma plana p/ concreto aparente - te>'esua composição de
preço unitário baseado no item n° 73989// da planilha do S/NAP/, acrescida dos insumos
"Cabo de turma, Encarregado e desmoldante" com coeficientes pertencentes à composição da
CODESP.
O item de planilha 2.03.05 - Binder. graduação b - teve sua composição de preço unitário
baseado no item n° 72964 da planilha do S/NAPl, acrescida dos insumos "Cabo de turma e
transporte de mossa asfáltica" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP,
porém com preços IIIlitários da tabela S/NAPl e CODESP respectivamente. A exceção é o
insumo "Binder" que, devido as caracteristicas da região, foi realizada cotação de mercado
(dato base março/09).
O item de planilha 2.04.22 • Destinação de solo contaminado paro aterro classe ll-A - DAfT
máximo de /50lem - teve sua cotação realizado por propostas obtidas tIOmercado.
O item de planilha 2.03.22 - Bico Corrido - teve sua composição de preço unitário baseada
no item n" 737// da planilha do SINAPl, acrescida do insumo "Cabo de turma" com
coeficiente pertencente à composição do CODESP, porém com preço unitário do tabela
S/NAP/.
O item de planilha 2.07.02 - Fornecimento e instalação de poste metálico, tipo teleconico,
altura util de /5,0 In - teve sua composição de preço unitário baseada na composição da
CODESP.
O item de planilha 2.03.08 - Sarjeta elou sa'Jetão de concreto, fcle:20,O mpa - teve sua
composição de preço unitário baseada no planilha da CODESP, porém com preço unitário da
tabela S/NAPl. A exceção são os insumos "Concreto /OMPa e concreto 20MPa" que, devido os
caracteristicas da região,forom objeto de cotação de mercado (data base março/09).
O item de planilha 2.05.02.13 - Guardo rodas padrão laterol- teve sua composição de preço
unitário baseada na planilha da CODESP, porém com preço unitário da tabela S/NAPl. A
exceção é o insumo "Concreto 20MPa" que, devido os carocteristicas da região, foi objeto de
cotação de mercado (data base março/09).
O item de planilha 2.07.0/ - Fornecimento e instalação de e/etrodll/o d=/OO mm , tipo
kanaflex ou equivalente - teve sua composição de preço unitário baseada na composição da
CODESP.
O item de planilha 2.05.02.05. Aço poro concreto protendido CP - /90 RB - teve sua
composição de preço unitário baseado na composição do CODESP.
O item de planilha 2.05.0/.01.0/ - Execução completo do estoco escavada D = 70 cm - teve
sua composição de preço unitário baseada no composição do CODESP.
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O item de planilha 2.03.17 - Enchimento com brita 2-3 para dreno profundo - ~
composição de preço unitário baseada no item n' 74119/1 da planilha do SINAPl. acrescido
do insumo "Cabo de turma" com coeficiente pertencente à composição da CODESP. porém
com preço unitário da tabela SINAPl.
O item de planilha 2.01.04 - Topografia -teve sua composição de preço unitário baseada na
composição da CODESP.
O item de planilha 2.02.23 - Transporte de material de escavação - teve sua composição de
preço unitário baseada no item n. 72886 da planilha do SINAPl. porém com preço unitário da
tabela SICRO-DNlT, pois o mesmo não existe na tabela SINAPl (apenas caminhão de 6m').
O item de planilha 2.02.36 - Demolição de concreto simples - teve sua composição de preço
unitário é baseada no item n. 73616 da planilha do SINAPl. acrescida dos insumos "em
negrito" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP (pois o tenno de referenda
solicita que no preço unitário esteja incluso além da demolição a carga de material). porém
com preços unitários da tabela SINAPl.
O item de planilha 2.01.02 - Canteiro - operação e manutenção - teve sua composição de
preço unitário baseada na composição da CODESP.
O item de planilha 2.07.03 - Fornecimento e instalação de luminárias e lámpadas de 250 w.
vapor de sódio .. teve sua composição de preço unitário baseada na composição da CODESP.
devido as especificações do termo de referencia.
O item 2.01.01 - Canteiro - instalação e desmobilização - teve sua composição de preço
unitário baseada na composição do Consórcio OAS-Galvão, conforme critério adotado pela
equipe de auditoria.
O item de planilha 2.07.04.03 - Fornecimento e instalação de cabos de energia em bx tensão
diámetro 25mm' - teve sua composição de preço unitário é baseada no item n. 72252 da
planilha do SINAPl.
Quanto ao item de planilha 2.05.02.18 - Concreto Fck = 30.0 Mpa -sua composição de preço
unitário é baseada no item n. 74138/4 da planilha do SINAPl. acrescida dos insumos "Cabo de
turma e Encarregado" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP. porém com
preços unitários da tabela SINAPl. A exceção é o insumo "Concreto 15MPA" que. devido às
caracteristicas da região. foi realizada cotação de mercado (data base março/09).
Item de planilha 1.01.08 - Viga Benkelman - sua composição de preço unilário é baseada na
composição da CODESP.
O item de planilha 2.02.37 - Transporte da demolição do concreto. telhas e alvenarias - teve
sua composição de preço unitário baseada no item n. 72886 da planilha do SINAPl. porém
com preço unitário da tabela SICRO-DNIT. pais O mesmo não existe na tabela SINAPl (apenas
caminhão de 6m'). De acordo com as especificações do lermo de referência (transporte de
material medido no caminhão e não na seção geométrica) a coefiente da composiçãofoi
multiplicado por 1.40 (empolamento).
O item de planilha 2.03.21 - Camada de fechamento com bica corrida para reforço de subleito
em rachão - teve sua composição de preço unitário baseada no item n. 73711 da planilha do
SINAPI. acrescida do insumo "Cabo de turma" com coeficiente pertencente à composição da
CODESP. porém com preço unitário da tabela SINAPl.
O item de planilha 02.07.14 - Concreto fck = 15.0 mpa - teve SilO composição de preço
unitário baseada no item n. 74138/1 da planilha do SINAPl. acrescida dos insumos "Cabo de
turma e Encarregado" com coeficientes pertencentes à composição da CODESP. porém com
preço unitário da tabela SINAPI. A exceção é o insumo "Concreto 15MPA" que. devido as
caracteristicas da região. foi realizada cotação de mercado (data base março/09).
O item de planilha 2.04.14 - Concretofck = 15.0 mpa -teve SilO composição de preço unitário
baseada no item n. 74138/1 da planilha do SINAPl. acrescida dos insumos "Cabo de turma e
Encarregado" com coeficientes pertencentes à composição da CODES/'. porém com preço
unitário da tabela SINAPl. A exceção é o insumo "Concreto 15M/'A" que. devido as
caracteristicas da região. foi realizada cotação de mercado (data base março/09).
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a que se verifica da análise empreendida na anexo I à presente manifesta:a ~
comentada brevemente, é que, em se retificando os cá/culos realizados pela equipe de
auditoria da CISET, e ainda que se considerem os indicadores do SINA?I e SICRa como
tecnicamente adequados às obras contraladas (matéria discutida no .item precedente), tem-se
que o valor global considerado como de mercado seria RS 33.166.585,21.
Sendo assim, tanto os preços constantes do edital da Concorrência n° 11/2009, no valor global
de R$ 33.910.504,24, quanto os preços contratados, da ordem de RS 33.718.217.10, são
equivalentes aos de mercado, ficando demonstrada a vantajosidade da contratação assim
ultimada.
Reitere-se uma vez mais: na impossibilidade de aplicação do SINA?I e do SICRa. todos os
preços orçados/oram baseados em contratação anterior (Contrato nO37/2006), resultante de
licitação pública altamente disputada, atualizados monetariamente.
Deste modo resultam improcedentes as afirmações de indícios de sobrepreço realizadas por
parte da equipe de auditoria de CISET. ..

Análise da CISET

Primeiramente cabe ressaltar que a CODESP está equivocada ao afirmar que foi glosado o
percentual de 7,33% referente ao ajuste da taxa de BDI do contrato. Conforme demonstrado na pág.
06/16 do Anexo IV deste relatório e descrito na Constatação 03, a parcela referente a itens de
administração local foi transferida da taxa de BOl para a planilha de custos diretos, não alterando a
condição inicialmente pactuada entre contratante e contratado. A CODESP se confundiu, também,
ao afirmar que este valor não foi considerado no cálculo do valor global de mercado dos itens
analisados, visto que foi incluído o item "administração local complementar" na planilha elaborada
pela CISET para o cálculo do valor global de mercado dos itens analisados. A alteração do BOl
impacta apenas na remuneração dos serviços aditivados ao contrato original.

Informa-se que, conforme descrito pela CODESP, ocorreu uma falha na versão preliminar
do relatório de fiscalização, quanto ao somatório dos preços orçados pela CODESP, erro esse já
corrigido neste relatório. Porém, importante destacar, a falha não interferiu em nada no cálculo dos
valores correspondentes ao sobrepreço/superfaturamento da obra, visto que esses correspondem à
diferença entre o valor global de mercado dos itens analisados e o valor contratado para tais itens, e
não o valor orcado pela CODESP.

Ressalta-se que não adotamos a cotação de alguns insumos levantados pela CODESP em
março de 2009 devido ao fato de que essas cotaçóes não foram utilizadas nem pela própria
CODESP na elaboração da planilha orçamentária da obra.

Interessante notar que, para os itens analisados, o valor orçado pela CODESP é bem
próximo do valor contratado (RS 33.910.902,85 1 R$ 33.718.215,68), o que indica que a diferença
entre o valor global contratado (R$ 40.970.880,04) e o valor global orçado pela CODESP (R$
37.935.515,06), algo próximo a R$ 3.000.000,00 encontra-se diluído entre os itens menos
significativos do contrato que não foram objeto de análise pela CISET, ou seja, caso tivessem sido
analisados todos os itens do orçamento e não apenas os mais significativos, é bem provável que o
valor do sobrepreço/superfaturamento fosse bem superior ao descrito neste relatório.

Ratificamos o entendimento acerca da correção da metodologia utilizada no relatório de
fiscalização para o cálculo dos valores de mercado dos serviços analisados. Porém, a partir da
manifestação da CODESP, entendeu-se ser necessária a retificação dos valores de dois itens
orçamentários:
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"2.02.36 - Demolição de concreto simples": A especificação do serviço
de Referência da obra abrange não somente a demolição do concreto,
também sua carga, deposição e espalhamento. Utilizou-se, então, a composição
original da CODESP (demolição mecânica) com valores dos insumos SINAPL

"2.07.04.03 - Fornecimento e instalação de cabos de energia em baixa tensão
Diâmetro de 25 mm!": Adotado custo direto definido pela CODESP na
manifestação ao Relatório Preliminar, porém, com a incidência da taxa de BOI
ajustada.

Convém destacar que não foi apresentada pela CODESP a composição analítica dos itens
orç.1mentários 02.01.02 (Canteiro - Operação e Manutenção), 02.01.04 (Topografia) e 02.01.06
(Administração Local), impedindo que fosse feita a aferição da razoabilidade dos valores orçados
para esses itens.

Por fim, utilizando a metodologia que consideramos correta e aplicável ao caso concreto
em análise, tanto sob o aspecto legal quanto sob o aspecto técnico, mantém-se a constatação de que
há indícios de ocorrência de sobrepreço e superfaturamento no Contrato CODESP 0912010.
Conforme descrito nas planilhas constantes do Anexo IV deste relatório, o valor do sobrepreço
corresponde a R$ 1.625.543,85 e o valor do superfaturamento corresponde a R$ 1.417.603,85,
perfazendo o montante de R$ 3.043.147,70 (data-base outubro de 2009), equivalente a 9,92% do
valor total analisado.

Evidências

Planilha orçamentária sintética e analítica da CODESP;

Planilha orçamentária sintética e analítica do Consórcio OAS / Galvão;

Tabelas referenciais de custos do SINAPI e SICRO;

Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria; e

Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 05 - Indicios, no Contrato 0912010, da ocorrência de impropriedade no ateste do
item orçamentário 02.05.01.02 - Estaca raiz diâmetro 410 mm em rocha.

Fato

Em análise ao Boletim de Medição nO04 da execução das obras remanescentes do sistema
vlano da margem direita do Porto de Santos, correspondente ao período de 01/05/2010 a
31/05/2010, percebeu-se que, apesar de estar planejada a execução do quantitativo de 340m,
referente ao item do orçamento "02.05.01.02 - Estaca raiz diâmetro 410 mm em rocha", já havia
sido atestado o quantitativo de 1.764,75 m do serviço, o que implica num aumento de 110% em
relação ao originalmente previsto. Como informação, convém destacar que o valor unitário previsto
para a execução da estaca raiz em rocha foi de R$ 1.703,94 / m.
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Pôde-se perceber, em análise à documentação anexa ao Boletim de Medição, e,
Pilares 01 aOS, ter-se-ia encontrado uma camada de rachão, próxima da superfície do terreno, e
espessura média superior a 5m, seguido por uma camada variável de solo, até alcançar-se o topo da
formação rochosa. Para esse trecho de matacão foi atestada a execução do serviço "estaca raiz
diâmetro 410 mm em rocha ".

Como essa camada de matacão não constava no projeto, como não havia no processo
justificativa para tamanha discrepãncia, nem cópia dos resultados das sondagens executadas no
local de construção do "Viaduto da Santa" e, ainda, por se tratar de um item de peso financeiro
significativo, solicitou-se cópia das sondagens do local e informação acerca de possível alteração do
projeto inicialmente definido.

A CODESP, então, em resposta, apresentou alguns resultados das sondagens rotativas e à
percussão executadas no local de construção do viaduto e, ainda, manifestou-se quanto à alteração
do projeto:

"Etapa de Projeto Eucutivo

Na etapa de Projeto Etecutivo foram executadas novas sondagens mistas que indicaram a
ocorrência de material rochoso em cotas bastante e/evadas, assim, nesta etapa de projeto foi
definidafundação em estocas tipo raiz nos apoios E/, P/, P2, P3 P4 e P5 e estacas escavadas
com o emprego de lama bentonítica no encontro E2. O Projeto Executivo encontra-se
apresentado no DE-03-PV04-5/5 de setembro de 2008,

Execução das fundações

Durante a execução das estacos, foram executadas, conforme solicitado no Projeto Executivo,
no DE-03-GL09-00/, novas sondagens rotativas paro definição exala das cotas do topo
rochoso em cada apoio.

Estas novas sondagt!ns indicaram a necessidade de substituição das estacas escavadas por
estacas tipo raiz no encontro E2 ".

A substituição das estacas escavadas por estacas raiz no encontro E2, sem entrar no mérito
de sua adequabilidade técnica, explica, em parte, a alteração de quantitativos de serviços, visto que
haverá a exclusão do quantitativo dos serviços referentes à "estaca escavada" com o consequente
aumento dos serviços de execução de "estaca raiz em solo" e "estaca raiz em rocha ",

Porém, ao analisar os resultados das sondagens rotativas da região em questão - SM-80 I a
SM-807, percebe-se que a camada mais espessa de matacão detectada foi de 2,60m, com média de
1,8Sm, muito inferior ao que está descrito nos relatórios de execução do serviço.

Estamos cientes que pode haver grande diferença na cota superior e espessura das camadas
de matacão de um ponto para outro bem próximo, mas, causa estranheza que todos resultados das
sondagens apontaram para uma situação bem diferente da que vem sendo atestada.

Diante disso, entendemos ser imprescindível que a CODES\', e não a contratada, execute
ensaios técnicos complementares no local da execução das estacas para se certificar dos
quantitativos de serviços pagos e a pagar.

Manifestação da CODES\' à vcrsão preliminar do Relatório de Fiscalizllção

"Ainda com relação às eventuais impropriedades apontadas pela equipe de auditoria da
C/SET no tocante a preços de ilens do Contrato n° 09/20/0, o Relatório n° /8
COFIP/C/SET/CC/PR, após análise do Boletim de Medição nO04 da execução dos obras
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remanescentes do sistema viário da margem direita do Porto de Santos, elenca s ~
irregularidade decorrente do fato de "estar planejada a execução de quantitativo de 8
referente ao item do orçamento 02.05.01.02 - Estaca raiz diâmetro 410 mm em rocha ", ao
passo que quando da referida medição ''já havia sido atestado o quantitativo de 1.764,75 m do
serviço, o que implica num aumento de J 10% em relação ao originalmente previsto ".

Com a finalidade de esclarecer tecnicamente os fatos apurados e afastar as conclusões
alcançadas pela equipe de auditoria da CISET. a CODESP. em manifestação anterior, cuidou
defrisar:

"Na etapa de Projeto Executiv%ram executadas novas sondagens mistas que indicaram
a ocorrência de material rochoso em colas bastante elevadas, assim, nesta etapa de
projeto foi definida fundação em estacas tipo raiz nos apoios EI, PI, P2. P3 P4 e P5 e
estacas escavadas com o emprego de lama benlollÍtica no encontro E2. (...)

Durante a execução das estacas, foram execulada'i, conforme solicitado no Projeto
Executivo. no DE-03-GL09-00I, novas sondagens ratativas para definição exata das
cotas do topo rochoso em cada apoio.

Estas novas sondagens indicaram a necessidade de substituição das estacas escavadas
por estacas tipo raiz no encontro E2 ...

Diante das informações prestadas anteriormente pela CODESP constata-se que os
apontamentos da equipe de auditoria da CISEr. com a devida vênia, apresentam
inconsistências técnicas, em especial no que se refere à espessura dos matacões.

Nesse sentido. segunda os perfis do subsolo produzido pela Túzzolo Engenharia Ltda .. Ref
2308R108, é fato que existam camadas de material rochoso no meio da camada de solo mole
que, por sua vez, está assente sobre um embasamento rochoso no qual, segundo as
especificações do projeto. as estacas devem estar embutidas pelo mellos 6,O m.

Referido material rochoso sllbsuperficial. idelllificado, ora como matacão de granito. ora
como gnaisse facoidal, ora como matacão de gnaisse e, ainda, como pedregulho. foi também
encontrado na execução das estacas raiz.

Liminarmente, cabe esclarecer que devido à ocorrência dessas camadas subsuperficiais, a
estaca já ê iniciada pelo processo de rotopercussão. com furo alargado para diâmetro 50 cm.
freqüentemente utilizando-se camisa perdida para e~'itar sobreconsumo exagerado de
argamassa, de modo a assegurar, nas camadas inferiores, o diâmetro nominal de 4/ cm
especificado no projeto.

Portanto, não há que seJalar em espessuras de material rochoso, e sim em profundidades.

Ou seja, se, por exemplo. na sondagem SM-804, o perfil indica a ocorrência de matacão de
granito entre /,5 me 2,9 m, o trecho em que a metodologia de rotopercussão com utilização de
camisa alargada é necessário não se restringe a 1,4 m, e sim a 2,9 m.

Outro aspecto muito importante a considerar é que a perfuração dessa camada de matacão,
rachão e pedregulhos apresenta dificuldades construtivas muito maiores do que a camada de
rocha projimda. sólida. do embasamento cristalillo: também se trata de material duro. porêm
ele é solto e costuma travar a ferramenta rotopercussiva utilizada na perfuração.

Além disso, o diâmetro maior da perfuração nas camadas superiores já implicaria num volume
bem maior de argamassa (lembrar que o volume varia quadraticamente com o diâmetro), mas
a quantidade de material consumido é ainda maior por causa do sobreconsumo exagerado que
ocorre nesse material disperso das camadas superiores, ao contrário do que se verifica na
rocha sã do embasamento.

Em resumo: o custo ,fe execJlção das estacas no trecho superior de materiaf rochoso é milito
maior do que O custo de execução das estacas no treclto inferior tle rocha.
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melodologia mais complexa de execução nem sempre é consrituída por simples
rocha.

Na sondagem SM-802, por exemplo, exisre cerca de 2,0 m de pedregulho sob o malerial
rochoso que também exigiu o emprego de rOlopercussão. Assim, neste caso, a interpretação da
sondagem, à luz da melodologia execll/iva, leva a uma profundidade de ocorréncia de malerial
rochoso igual a 4,5 m, e não 2,53 m, que corresponde à profundidade da base do malacão, e
muito menos 01,98 m, que seria a espessura do malacão (2,53 - 0,55 m).

Já na sondagem SAl-801, a camada de malacão foi erroneamente idenlificada como lendo
apenas 0,7 m de espessura, parando a 3,6 m de profundidade quando, na realidade, ela foi
delectada nas eslacas consistentemente a até maís de 15,0 m de profundidade nessa região.

Essa sondagem foi paralisada com 9,Om de profundidade por já apresenlar maís de 6,0 m em
rocha, porém sabe.se que, subjacente li essas camadas rochosas, existe solo mole,
evidenciando que se trata l/e aterro e não de embasamento rochoso. Desta forma. tal
sondagem não permile uma previsão da profundidade do malerial rochoso subsuperficial,
sendo possível afirmar. tão-somente, que leria mais de 9,Om.

Dessa forma. uma reinterpretação das sondagens à luz das considerações acima leva às
espessuras previslas de material rochoso subsuperficial moslradas na Tabela I, infra, na qual,
para a composição da média, arbilrou-se o valor de 14,0 m de malerial rochoso na SM-801,
valor esle balizado pelos reSldrados recenles em que esle malerial foi deleClado alé 15,50 m de
profundidade.

Tabela 1 - Comprimenlos em malerial rochoso subsuperficial segundo as sonda!!ens

Furo de SM-801 ISM-B02 SM- B031 SM- 804 SM-805 SM-806 SM-807 Média
sondagem ;

Apoio Acesso I IP. 1 P.2 !P.3 P.4 P.5 Acesso 2 -
próximo !,
Pro! >9,00 4,50 3,85 ' 2,90 2,80 2,75 3,00 4,83
Mal.
Rochoso ,
(m)

Feitas essas considerações. verjfica~se que até a ..Hedição n° 04 - que embasou as constatações
reporladas pela equipe de auditoria da CISET - haviam sido execuladas 145 das 223 eslacas
que compõe a obra nos seus sete apoios. ou seja, cerca de 65% (sessenta e cinco por cento).
consoante se atesta na tabela 2, infra. na qual se encontram os comprimentos médios
executados no trecho rochoso superior. obtidos dos boletins de execução das estacas.

Tabela 2 - Comvrímentos médios em material rochoso subStlver1cial, se.'!mdo bolelins.
!

Apoio Acesso I I P. I P. 2 P. 3 P.4 P. 5 Acesso 2 Média
próximo

Pro! 13,33 4,20 5,50 5,58 6,61 5,56 5,49 6,02
Mar.
Rochoso i(mJ
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É importante notar que a execução de cada estaca é acompanhada tanto pela sub., re
quanto pela Constmtora e pela Fiscalizaçâo, de modo que os valores da Tabela 2, s
devem ser encarados como valores reais, validados por três instilu;ções distintas.

Além disso, enquanto ofuro de sondagem tem cerca de 75 mm de diâmetro, a estaca tem 0,50
m e permite uma prospecção melhor do que a própria sondagem; por outro lado, os blocos de
eslacas abrangem uma área muito maior do que pode ser representada. com confiança. pela
sondagem.
A variabilidade de espessuras de material rochoso subsuperficial encontrada nas sondagens
está coerente com aquela verificada nos boletins das estacas.

Assim, embora o valor médio obtido nas sondagens seja cerca de 20% menor do que aquele
obtido dos boletins, é importante destacar que essa relação não é constante. tal como se atesta
no apoia PI, no qual o valor médio real é menor do que aquele obtido das sondagens.

Ante o exposto, quando devidamente interpretadas. as sondagens levam a uma previsão de
comprimento de estaca em material rochoso subsuperficial igual a 4,83 m, em média. e não
1,85 m. diferentemente do que restou apontado pela equipe de auditoria da C1SET.

Assim sendo, extrai-se que a discrepância da ordem de 20% entre os valores previstos e os
valores reais, frise-se, é perfeitamente coerente com as variabilidades verificadas nas próprias
sondagens, reflexo das insofismáveis heterogeneidades geológico-geotécnicas que soem
acontecer em maciços terrosos e rochosos da formação em pauta ...

Análise da CISET

Entendemos ser procedente o argumento da CODESP de que no cálculo dos quantitativos
de serviços de execução das estacas raiz no mate tia I rochoso subsuperficial deva ser considerada a
profundidade de sua base e não sua espessura.

Já em relação à profundidade do material rochoso subsuperficial localizado no "acesso I",
não foi apresentado nenhum ensaio que comprove a existência de solo mole abaixo da cota de 9,0
m, sendo, portanto, adotada para efeito dos nossos cálculos, a profundidade de 9,0 m para execução
da estaca na rocha.

Há que se considerat também que a profundidade média descrita na Tabela 2 da
manifestação da CODESP equivale a 6,61 m e não 6,02 m, conforme indicado. Isso faz com que a
discrepãncia entre as sondagens e a execução da estacas descrita como sendo da ordem 20% (vinte
por cento), corresponda, na verdade a 37% (trinta e sete por cento).

Apresenta-se, a seguir, estimativa da diferença entre os comprimentos de material rochoso
previstos nas sondagens e os atestados:

Acesso 1

P.l

P.2
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9,00

4,50

3,85

13,33

4,20

5,50
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P.3 2,90 5,58 1UIIiIC:A--"./

P.4 2,80 6,61

P.5 2,75 5,56

Acesso 2 3,00 549

Média 4,11 661

Diferenca 61 %

Como se pode perceber, mesmo acatando parcialmente os argumentos da CODESP, a
discrepância entre as profundidades do material rochoso subsuperficial previstas nas sondagens e os
quantitativos de serviços atestados referentes à execução de estacas raiz nesse material rochoso
subsuperficial é de 61%, montante bastante significativo.

Portanto, mesmo acatando parcialmente as manifestações da CODESP, fica mantida a
constatação.

Evidências

Resposta da CODESP à Solicitação de Auditoria;

Resultados das sondagens rotativas SM-801 a SM-807;

Boletim de Medição 04;

Relatório de execução do serviço de perfuração de estaca raiz nO Viaduto da Santa; e

Manifestaçâo da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscali7.ação.

Constatação 06 - Indícios de ocorrência de snbrepreço e superfaturamento no Contrato
CODESP 5212009.

Fato

A Concorrência CODESP 0112009 culminou com a contratação do Consórcio LENC-
ENESCIL para a elaboração do Projeto Executivo das obras de melhoria da Margem Esquerda da
Avenida Perimetra1 do Porto de Santos, pejo valor de R$ 2.388.401,91, sendo que o valor orçado
pela contratante foi de R$ 2.516.987,00.

De forma a se aferir a razoabilidade do valor contratado, analisou-se a planilha
orçamentária do Consórcio vencedor da licitação, comparando-a com uma "planilha ajustada" por
nós desenvolvida, observando-se as seguintes premissas:

Verificação dos itens orçamentários de valor mais significativo do orçamento;

adoção da data. base de março-2009, por tratar-se da data da apresentação das
propostas financeiras pelos licitantes;

adoção da taxa de EDI de 36,69%, por tratar-se do BOI proposto pelo consórcio
vencedor da licitação;
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- adoção das composições analíticas da própria CODESP;

- adoção das taxas de encargos sociais da CODESP;

- adoção dos valores dos insumos constantes na "Tabela de preços de consultoria"
do DNIT.

Atuando da forma descrita, pode-se aferir que, para os itens analisados, o valor contratado
superava o valor por nós apurado em R$ 846.592,73.

Instada a se manifestar acerca da possível ocorrência de sobrepreçol superfaturamento no
Contrato 5212009, assim a CODESP se posicionou:

"À época da elaboração da planilha orçamenrana não havia a obrigatoriedade de
vinculação aos preços do SICRa. Salienramos que a adjudicação da contratação data de 22-
07-09.

Os preços utilizados tiveram por base os praticados pelo SIURB emjulho de 2008.

Apesar do SIURB sugerir a adoção de BDI de 29%, a CODESP utilizou BDI de 20,25%.

O demonstrativo está apresentado na Tabela a seguir:

Item SIURB (jull08) SlURB (jul/08) CODESP

Planilha SI BD/-R$ Cf BDI-R$ C/BDI-R$

4.1 166.29 196.46 200.00

4.2 207,40 242,47 243,00

4.3 89.1 5 101.58 102,00

4,4 68,46 79,34 80,00

4.5 24.17 23,33 27.00

4.6 44.86 49,05 50,00

Verifica-se ainda na ábaco apresentado na Anexo 7 que em função do valor do
empreendimento - cerca de R$ 70.000.000,00 - o custo do valor eslimativo do projeto seria
de cerca de 5,2%, ou seja, de R$ 3.640.000.00. Cabe esclarecer que o ábaco em leia é
utilizado, dentre oulras entidades, pelo SINAENCO e consta de publicações técnicas do tema.

Como se verifica na planilha do cOntrato apresentada no mesmo anexo 7. o valor global é de
R$ 2.388,401,91. que represema 3,41% do valor do empreendimemo. Casa se considere
apenas a parcela relaliva ao projeto propriamente dito, ou seja, excluindo-se a parcela de
ATO, o valor do projeto represenra apenas 2,92% do valor da obra".

Em relação à manifestação da CODESP, cabe-nos esclarecer que:

_ Quanto à alegação da impropriedade da adoçáo do SICRO, tendo em vista a data
de adjudicação do contraio, informa-se que mesmo náo estando prevista
explicitamente na LDO 2009, o entendimento corrente do TCU aponta para sua
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validade como parâmetro de avaliação de valores de de
pavimentação;

- Quanto à adoção, pela COOESP, de BOI inferior ao sugerido pelo SIURB, quando
da elaboração do orçamento-base, informa-se que consideramos o BOI do
Consórcio, superior ao adotado pela COOESP e ao sugerido pelo SIURB;

- Quanto à utilização do ãbaco constante no Anexo 7, esclarece-se que este pode
servir unicamente para indicar, de forma preliminar, a ordem de grandeza de
valores de projetos, já que não configura como referência oficial.

Importante ressaltar que o principal problema causador da ocorrência de indício de
sobrepreço no contrato em análise foi o fato de, na elaboração do orçamento-base, ter sido aplicada
a taxa de BOI em duplicidade em boa parte dos itens orçamentários. Os valores obtidos para os
itens 4.1 a 4.6, já com a incidência de BOI, foram utilizados na formação dos custos dos itens 2.1 ao
3.3, e sobre eles incidiu-se novamente o BOI. A seguir, apresenta-se uma amostra do ocorrido:

Tabela 04
ITEM 4.4 - En"enheiro Pleno ( unidade - li ) P.TOTAL
Custo horário Enl!. Pleno 65,98
Leis Sociais (88,24% iá incluso no custo horário) 0,00
BOI (20,25%) 13,36
Custo Unitário TOlal 79,34
Custo Unitário Total Adotado líll,OO

Tabela OS
ITEM 2.1 -Projeto Geométrico UN Coeficiente P.UNIT. P.TOTAL
'unido - nrancha AI)
Consultor 11 0,4000 200,00 80,00
Coordenador de proieto 11 OOסס,4 243,00 972,00
Enl!. Sênior H 4,0000 102,00 408,00
Enl!. Pleno H 5,0000 8Q:OO I 400,00
Cadista H 45000 27.00 12(~0
Proietista H 4,5000 50,00 225,00
Sub-total 2.206,50
Leis Sociais (88,24% já incluso no 0,00
custo horário)
EQuinamentos 135,00
Sub-total 2 2.341,50
BOI (20,25%) il1-Hs
Custo Unitário Total 2.815,65
Custo Unitário Total Adotado 2.800,00

Nota-se que o valor de R$ 80,00, referente ao item 4.4, já com BOI, foi inserido na
composição analítica do item 2.1, para posteriormente, incidir-se novamente o BOI. O correto seria,
sem entrar no mérito de ter-se utilizado a referência do SIURB, utilizar-se o valor de R$ 65,98.
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Buscando ser o mais prudente possível no caso em questão, visto que rrência de
sobrepreço/superfaturamento implica geralmente em repaetuação de contratos e glosa de valores, e
como houve questionamento da utilização da tabela do DNIT, complementarmente às premissas já
adotadas anteriormente, preferiu-se seguir, literalmente, a LDO 2009, adotando-se o SINAPI como
referência e, não havendo referência no SINAPI, aí sim, utilizou-se a referência do DNIT. Além
disso, utilizou-se a taxa de encargos sociais referente a "lIorista" em substituição à taxa adotada de
"mensalista ", visto que, no nosso entendimento, é a mais correta a ser aplicada sob o aspecto
técnico. Informa-se que a taxa de encargos sociais de "mensalista", adotada pela CODESP, foi de
88,24%, enquanto que a taxa de "lIorista", prevista no SfNAPI, para São Paulo, em março de 2009,
correspondeu a 122,82%.

Por fim, utilizando a metodologia descrita anteriormente, constatou-se haver indícios da
ocorrência de sobrepreço no montante de R$ 740.661,16, bem como indícios da ocorrência de
superfaturamento no montante de RS 159.000,16, perfazendo o montante de R$ 899.661,32,
equivalente a 60,10 % do valor total analisado, conforme descrito nas planilhas constantes do
Anexo V deste relatório.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização

"Aponta a equipe de auditoria da CISET, a suposta existência de sobrepreço no Contrato n°
52/2009, firmado por esta CODESP com o Consórcio LENC/ENESClL, constituido pelas
empresas LENC Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda. e ENESCIL Engenharia de
Projetos Ltda.
Referido sobrepreço seria decorrente dos seguintes fatores:
(i) suposta contagem em duplicidade do percentual de BDI nas composições do orçomento
referencial adotado na Concorrência n001l2009; e
(ii) não utilização dos referenciais do SINAPl e do SICRO para a realização do orçamento
adotado na licitação.

Importa, neste passo, trazer à co/ação os principais Trechosdo relatório produzido por essa
CISET (fls. 17-18). Confira-se:
{ ..j
Primeiramente, cwnpre destacar. uma vez mais. que as características do projeto licitado e
contratado com o Consórcio LENC/ENESClL não são refletidas pelas cotações referenciais
adotadas pela equipe de auditoria da CISET, tendo em vista que para composição desta
equipe foi necessária a utilização de profissionais altamente qualificados. para aplicação das
várias áreas do conhecimento do ramo da engenharia consultiva, uma vez que as
interferências a serem consideradas para a elaboração do Projeto Executivo das Obras de
Melhoria da Margem Esquerda da Avenida Perimetral do Porto de Santos/SP., em área
estritamente urbana, se apresentam com particularidades que não guardam sintonia com as
referências utilizadas pela CISET.
Alêm disso. como já se iniciou a pontuar nos itens precedentes: (i) se trata de obra localizada
no Estado de São Paulo, onde os custos de contratação de profissionais são, via de regra.
maiores; (ii) no tocante a este aspecto regional, cumpre destacar que foram ignorados os
limites de jornada de trabalho estabelecidos por acordos coletivos das categorias de
profissionais empregados na prestação de serviços contratada. e utilizados pela própria
SIURB. pois esta considera as horas efetivamente trabalhadas de 166,83/mês,o que gera
distorções na aferição do valor das horas de trabalho de tais profissionais e. de conseguinte,
os valores do orçamento referencial; e (iii) a cotação do SINAPI. a JÍnica imposta por lei à
época da licitação, não possui serviços de consultoria em sua planilha. assim como a COlação
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do SICRO-2. que também não considera tais serviços, sendo portanto ambas inaplica ~
caso.
Com relação a tais aspectos, em complementação às considerações já expendidas no item 2. I.
do presente trabalho, cumpre esclarecer o quanto segue.
a) Referência de preços SINAPI
Os serviços contratados para elaboração de projeto para Elaboração do Projeto Executivo
das Obras de Melhoria da Margem Esquerda da Avenida Perimetral do Porto de SantoslSP .•
em área estritamente urbana .. são de engenharia consultiva, sendo que estes serviços não são
contemplados pelos custos referenciais do SINAPI, tendo em vista que o SINAPI é um sistema
de pesquisa mensal que informa custos e índices da construção civil. Portanto, tratam-se de
bases distintas.
Os dados que compõem o SINAPI resultam de trabalhos técnicos conjuntos da Caixa
Econômica Federal - CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
amparados em convênio de cooperação técnica. A rede de coleta do IBGE pesquisa
mensalmente preços de materiais e equipamentos de construção, assim como os salários das
categorias profissionais junto a estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da
construção ci>'iI.em todas as capitais dos Estados, afim de compor sua base.
Os dados coletados possuem como referencial os setores de execução de obras e não os
cansultivos de engenharia. Isto quer dizer que o referencial do SINAPI não é capaz de refletir.
ainda que apresente cotações de profissionais aparentemente equivalentes aos empregados nos
serviços consultivos de engenharia, os reais custos de mercado de tais serviços. Afina'. sendo
a engenharia consultiva um ramo altamente especializado. os profissionais nela empregados
terão patamares salaríaís díferenciados.
Os serviços de engenharia necessários para a execução do projeto executivo contratado
demandaram o emprego de profissionais de formação multidisciplinar para fazer face à
complexidade do empreendimento.
A CODESP promoveu a cancorrência nO01/2009, na modalidade "técnica e preço", com o
objetivo de contratar empresa ou consórcio de empresas com expertise suficiente para
executar um objeto com as características já referidas.
Apenas para que se tenha idéia, os aspectos de capacitação técnica avaliados dos licitantes
foram os seguintes:
{. ..}
Tais requisitos (oran, atendidos pelo consórcio vencedor tio certame. que se mostrou o maif
capacitado para elaborar o projeto execuli~'o contratado.
A CODESP, portanto, cercou-se de todos os cuidados a fim de privilegiar a qualidade do
projeto executivo, no que seguiu, inclusive, recomendação exarada por essa CISET e pelo
Tribunal de Contas da União. A contratação de um projeto executivo de qualidade alta, como
o contratado pela CODESP, traz ainda o beneficio de minorar custos adicionais, que
certamente seriam enfrentados, caso.se tratasse de projelO executivo qualitativamente pobre.
Não é realista supor que o profissionaí que trabalhe diretamente 110 setor de construção civil
tenha o mesmo nível de qualificação e especialização dos profissionais dedicados à
consultoría. Apenas a título de exemplo, pretender equiparar tais profissíonais é o mesmo que
tentar comparar um advogado parecerista, com a/ta especialização em seu ramo de atuação,
com outro, que preste serviços generalistos para uma empresa ou em pequena banca: ainda
que ambos possuam igual tempo de "experiência" e sejam igualmente habilitados para a
prática da advocacia, os rendimentos de um e de outro não serão os mesmos.
Ou seja, esta referência não se aplica para os serviços de engenharia consultiva para
elaboração de projetos de infra-estrutura viária urbana contratados pela CODESP.
b) Referência de preços SleRO 2
Esta referência, materializada na Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT. utiliza
salários base para Engenheiro Consultor. Engenheiro Sênior. Engenheiro Pleno incompatíveis
com o mercado local (Estado de São Paulo). inviabilizando a sua utilização como base
salaríal para contratações nas regiões metropoliranas da capital e da baixada santista.
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Trata-se de índice, repise-se uma vez mais, que não é de observância obriga/a . ~
CODESP. alem de. conforme já dito também. ter um âmbito de incidência. neste caso. restrito
aos projetos de obras rodoviárias, restando de aplicabilidade inviável para serviços como os
licitados.
c) Da referência de preços para o orçamento da Concorrência n' 0//2009
Dada a inaplicabilidade. quer do SINAP/. quer do S/CRO-2. pelas razões acima referidas.
foram adotados como base do orçamento utilizado por esta CODESP os preços constantes das
tabelas referenciais da S/URB - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana do Município de Sõo
Paulo.
Tal referencial. de matriz local na capital do Estado de São Paulo. é comumente adotado pelos
Municípios do Estado de São Paulo em seus orçamentos. dado que reflete de maneira mais
adequada as especificídades da região e as especificidades do projeto executivo contratado,
pois reflete as condições de complexidade urbana similares às ora enfrentadas.
A tabela de custos de mão de obra da S/URB é elaborada pela FIPE (FUNDAÇÃO
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOM/CAS. vinculada ao Departamento de Economia da
Faculdade de Economia. Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA-
USP). instituição altamente reconhecida por sua seriedade cientifico.
Por tais razões, e acrescentando que o referencial contempla também os serviços de
engenharia consultiva para elaboração de projetos de infra-estrutura viária urbana, a cotação
da SIURB foi adotada pela CODESP na elaboração de seus orçamentos.
D) Da retificação dos cálculos realizados pela equipe da C/SET

A planilha de orçamento com os itens de valor mais sixnificativos foi refeita levando-se em
consideração os seguintes pontos:
_ adoção da tabela de Serviços de Infraestrutura Urbana da SIURB de janeiro de 2009. em
vigor à época da apresentação das propostas;
_foram aplicados os encargos sociais de 88,24% para os mensalistas, que é o caso dos itens
relacionados a projetos. e a jornada de 166,83 horas/mês, que correspondem às horas
efetivamente trabalhadas no mês. Tais premissas são as mais corretas para atender a jor;.zada
fixada pelos Sindicatos envoi>-idos.sendo tais critérios adolados pela S/URB (doc. 03);
-Adoção do BDI de 36.69% proposto pelo Consórcio LENC / ENESCIL;

_Adoção das taxas de Encargos Sociais de 88,24% para os mensalistas e de 122.82% para os
horistas envolvidos nas composições dos serviços de Levantamento Topográfico e
Levantamento de Bala Fora;
Refeito o orçamento dentro das premissas acima destacadas, chegamos a um novo orçamento,
conforme tabela abaixo:
{ ..j
Conforme se verifica, os preços de mercado obtidos a partir dos cálculos acima realizados
chegam ao montante global de RS 2.443.459,13, superior ao contratado de RS 2.325.281.96
(proposta LENe / ENESCIL), restando, portanto, demonstrada a plena compatibilidade dos
preços do Contrato n" 5212009 com os preços de mercado e, em decorrência. a inexistência
de sobrepreço.
As composições e demais memórias de cálculos retificadas são apresentadas no Anexo II aos
presentes Esclarecimentos.
Fina/mente, deve~semencionar que enles da Administração Pública em condições semelhantes
às enfrentadas pela CODESP têm contratado a realização de projetos por valores maiores que
aqueles consignados no orçamento referencial odotado pela CODESP na Concorrência n°
01/2009. Isto quer dizer que a CODESP contratou os serviços para Elaboração do Projeto
Executivo das Obras de Melhoria da Margem E<querda da Avenida Perimetral do Porto de
Sanlos/SP., em área estritamente urbana, em valor inferior ao praticado por demais entes da
Administração Pública (vide planilhas de editais do EMURB - anexados como doc. 04).
Além de constatarmos. na realizaçlIa da retificação dos cálculos realizados pela equipe da
C/SET, que a CODESP controlou os serviços de Elaboração de Projeto dentro dos padrões do
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mercado e sem sobrepreço. vale destacarmos que se apresentaram 03 (trés) IiC:t01 n
disputa do certame, sendo o vencedor aquele que apresentou a melhor proposta técnica com o
menor preço, ou seja. o Consórcio LENC -'-ENESCIL.
Aponta a equipe de auditoria da CISET, em seu relatório, o seguinte:

"Importante ressaltar que o principal problema causador da ocorrência de indicio
de sobrepreço no contrato em análise foi o fato de, na elaboração do orçamento-
base, ter sido aplicada a taxa de BDI em duplicidade em boa parte dos itens
orçamentários. Os valores obtidos para os itens 4.1. a 4.6., já com a incidência de
BDI. foram utilizados na formação dos custos dos itens 2.1 ao 3.3 e sobre eles
incidiu-se novamente o BDl. ( ..)"

Embora tais equivocas de cálculo tenham ocorrido, a CODESP destaca que a proposta aceita
no âmbito da Concorrência n° 0112009 e contratada não possui lais equívocos de cá/culo, de
modo que todos os pagamentos realizados sob tal contrato consideraram a incidência do BDI
apenas uma velt sem a ocorrência de qualquer pagamento nor BDJ em duplicidade.
Oportuno também frisarmos neste momento que o equivoco cometido em relação ao BDI,
acabou por equalizar a sitllação do ajuste do número de horas por profissional utilizadas para
elaboração de cada prancha de projeto, tendo em vista que não há no mercado e nem nos
meios acadêmicos uma definição acerca do número de horas necessárias para execuçcio de
tais serviços. Apenas para ilustrarmos esta situação. destacamos aqui que a proposta do
Consórcio LENC - ENESCIL traz em sua composição uma previsão de horas por projeto bem
superior ao estimado em nossa composição. sendo ainda mais elevado o número de horas
previstas em Editais de outros entes da Administração Pública, que também juntamos aos
nossos esclarecimentos.
Ademais, tendo ficado comprovado, conforme oS cálculos retificados constantes do Anexo 1/
aos presentes Esclarecimentos, que os preços praticados sob o Contrato n' 5212009 são
inferiores aos de mercado, descabe falar em sobrepreço relativo a tal contratação.
Em conclusão, os preços dos itens unitários do orçamento referencial se mostraram,
segundo demonstrado, absolutamente compatíveis com os de mercado. Eventual equivoco na
montagem das respectivas CPUs somente poderia afetar a legitimidade da contratação, se
dele resultassem preços superiores aos de mercado, o que, no presente caso, não ocorreu. li

Análise da CISET
Convém reforçar que a não adoção do SINAPI quando da elaboração da planilha

orçamentária da CODESP e a falha referente à duplicidade de incidência de BDI nessa mesma
planilha fIZeram com que o preço-teto da licit.1ção fosse superior ao que deveria ser.

Dessa fonna, mesmo adotando uma taxa de BDI 81% superior ao inicialmente previsto
pela CODESP (36,69% / 20,25%) e composições de serviços mais onerosas, o orçamento da
licitante vencedora ainda ficou abaixo do orçamento-base.

Entendemos que não foram apresentados argumentos que alterassem nosso entendimento
inicial, ficando mantida, portanto, a constatação de que há indícios de ocorrência de sobrepreço e
superfaturamento no Contrato CODESP 52/2009.
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Evidências

Planilha orçamentária sintética e analítica da CODESP;

- Planilha orçamentária sintética do Consórcio vencedor da licitação;

Tabelas referenciais de custos do SINAPI e DNIT;

Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria; e

- Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.
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ANEXO 11AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N" 18/2010
CONSTATAÇÓES DE CARÁTER FORMAL

Constatação 01 - Ausência de anotação de responsabilidade técnica referente à orçamentação
da obra.

Fato

Em análise ao processo CODESP 13784/09-00 constatou-se a ausência das cópias da
anotação de responsabilidade técnica - ART, referentes às obras remanescentes da Avenida
Perimetral do Porto de Santos, quais sejam: orçamentação da obra, elaboração dos projetos,
fiscalização da obra e execução da obra.

Instada a apresentar essas ARTs, a CODESP apresentou as anotações referentes à
execução e fiscalização da obra, bem como a de elaboração do projeto, restando pendente a
apresentação da ART relativa ao orçamento da obra. Complementarmente assim a CODESP se
manifestou:

"Deixamos de apresentar a ART do orçamento da obra, uma vez que a planilha orçamentária foi
elaborada pela própria CODESP".

Quanto às ARTs de execução, projeto e fiscalização da obra, resta-nos sugerir que as
COpIaSsejam anexadas ao processo. Em relação ao não recolhimento da ART referente à
orçamentação da obra, entendemos não haver fundamentação legal para o seu não recolhimento.

A seguir, descreve-se o ~ 5°, do art. 109 da Lei nO11.768/08 (LDO 2009) que trata do
assunto:

"Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 60. inciso IX. da Lei no 8.666. de
/993. inclusive de suas eventuais alterações. a anotação de responsabilidade técnica e
declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias. quanto à compatibilidade dos
quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de
engenharia e os custos do S/NAP!".

Em relação à não utili7.ação do SINAPI na elaboração do orçamento, já ficou demonstrado
o descumprimento dos dispositivos legais, conforme constatação 01 deste relatório. Quanto à não
apresentação da ART do orçamento e de declaração quanto à compatibilidade dos quantitativos da
planilha orçamentária com os quantitativos do projeto de engenharia, faz-se necessária ainda sua
apresentação, de forma a atender às exigências legais.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização

"Aponta a equipe de auditoria da CISET a ocorrência de irregularidade consistente na
ausência de Anotaçào de Responsabilidade Técnica -ART relativa ao orçamento do obra. hem

40
201001966

<8 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CClPR



como da declaração quanto à compatibilidade dos quantitativos da planilha orçame
os quantitativos do projeto de engetlharia.

Tais obrigações teriam fundomemo no art. 109. g5~ da Lei n° 11.768108 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2009), segundo o qual "Deverei constar do projeto básico a que se refere o
arl. 6~ inciso IX. da Lei no. 8.666, de 1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação
de responsabilidade técnica e declaração expressa do aUlor das p/anilhas orçamentárias,
quanto à compatibilidade dos quamilativos da planilha orçamentária com os quantitativos do
projeto de engenharia e os custos do SINAP/".

Com relação a tais aspectos, importa destacar que a CODESP adotou imerpretação
equivocada do comando legal, haja vista que julgou necessária a anotação de
responsabilidade técnica específica para orçamento apenas no caso de sua realização
terceirizada. Como isto não ocorreu no caso concreto, tendo a própria CODESP elaborado
suas planilhas orçamentárias. adotou-se o entendimemo de que a ART correspondente não
seria necessária, o mesmo valendo para a declaração de compatibilidade do orçamento com o
SINAPl exigida pela legislação.

Como não se tratoll de conduta deliberada e voluntária com a finalidade de descumprir
comandos legais, mas sim de interpretação equivocada de tais dispositivos, não se pode
pretender, com a máxima vênia, responsabilizar esta CODESP por eventual ato ilicito. Ainda
mais se considerarmos que, de tal erro. não sobreveio qualquer prejuízo ao interesse público
primário ou ao Erário federal.

Outrossim. a CODESP informa a esta CISET que está tomando as medidas cabiveis perante"
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia - CREA/SP a fim de regularizar
as Anotações de Responsabilidade Técnica pelo orçamento da obra, declarando, neste ato,
expressamente, conforme ver-se-á em seguida, a plena compatibilidade do orçamento
realizado com as corações do SINAPl.

Informa também a CODESP que, nas próximas contratações a serem realizadas. adotará
rigorosamente os mandamentos atinentes à Anotação de Responsabilidade Técnica, nos termos
da legislação vigente. e em atenção às orientações da equipe de auditoria da CISET. ..

Análise da CISET

A constatação restará sanada quando da comprovação do recolhimento pela CODESP da
ART do orçamento da obra e apresentação da deelaração do responsável técnico pelo orçamento
quanto à compatibilidade dos quantitativos da planilha orçamentária com os quantitativos do projeto
de engenharia.

Evidências

- Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria; e

Manüestação da CODESP à vetsão pteliminar do relatório de fiscalização.
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Constatação 02 - Ausência de aprovação, pela autoridade competente, do Projeto BáS~
subsidiou a Concorrência CODESP 1112009.

Fato

Em análise ao processo CODESP 13784/09-00, constatou-se a ausência da aprovação, pela
autoridade competente, do projeto que subsidiou a concorrência CODESP 11/2009.

Ressalta-se que a Lei nO8.666/93, em seu art. 70, S ~, inciso I, determina que as obras c
serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto bãsico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo Iicitatório.

Instada a se manifestar quanto ao assunto, assim a CODESP se posicionou:

"No Anexo 2 juntamos cópias das Decisões DlREXE números 164.2009 e 302.2009 e da
Deliberação CONSAD n° 31.2009".

Porém, em análise às Decisões e Deliberação citadas, constatou-se que estas se referem à
autorização para a abertura de processo licitatório, em arendimento ao art. 38 da Lei n° 8.666/93,
não se referindo à aprovação do Projeto Básico.

Portanto, de modo a atender dispositivo legal, faz-se necessário termo de aprovação
formal, pela autoridade competente, do projeto que subsidiou a Concorrência CODESP 11/2009.

Manifestação da CODESP à nrsão preliminar do Relatório de Fiscali7.ação

"No tocante à suposto falta de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, o que
violaria, na opinião da equipe de auditoria da C/SEr. o art. 7", f2~ inciso I, da Lei Federal n°
8.666, de 21 de jwrho de 1993, com o devido respeito à seriedade do trabalho realizado por
essa CISEr. a CODESP discorda com tais assertivas, pelas razões em seguida expostas.
Dispõe o art. 7~ fr, da Lei n° 8.666/93, transcrito abaixo:
{. ..}
Em primeiro lugar, deve-se mencionar que o dispositivo em comento determina que o projeto
básico, que será parte do edital, seja aprovado pela autoridade competente. O enunciado
possui deficiências lógicas, uma vez que é contraditório cogitar-se de licitação aberta com
projeto básico que lenha sido "desaprovado" ou mesmo não exista (o que a/esta o caráter
rebarbativo de tal mandamento, considerando que a existência. ou, se prejerirmos. aprovação
- do projeto básico é condição de existência do certame).
Apesar disto, é possive/ identificar a finalidade especifica que inspirou a sua edição. A
finalidade do dispositivo é garantir que a autoridade competente, antes de decidir pela
abertura da licitação, tenha conhecimento dos principais aspectos do projeto básico que
amparará a contratação. com eles concordando.
No caso concreto, foi exaramellle o que ocorreu. Foram apresentadas à CISET as decisões (i)
da Diretoria Executiva DIREXE nOs 164.2009 e 302.2009; e (li) Decisão do Conselho de
Administração da Companhia CONSAD n° 031.2009. Por meio de tais decisões ficou
autorizada a abertura do certame que resultou na celebração do Contrato nO09/2010.
Relevante notar que tais decisões basearam.se, em primeiro lugar. nos detalhes.
características e fundamentos do projeto básico anexado ao processo administrativo
correspondente, Esses dados foram devidamente abordados e comprovados por meio da
correspondência SI0-D///8.2009 (já apresenlllda à C/SET), encaminhada ao Diretor de
Infraestrutura e Execução de Obras desta CODESP, por meio da qual o Superintendente de
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Execução de Obras solicita que caso a referida autoridade esteja de acordo "o ass~ o. .
submetido à deliberação da DlREXE".
Isto posto, e analisando-se os termos da documentaçâo apresentada à equipe de auditoria da
CISET. se torna inequívoca a conclusão de que houve aprovação expressa, por parle das
autoridades competentes desta CODESP, relatimmente ao projeto básico que supedaneou a
licitação em comento. Não admitir este fato seria. em verdade, preferir a forma ao conteúdo,
desconsiderando o teor dos atos praticados no âmbito da concorrência n° J 1/1009, o que
naturalmente não deve prosperar.
Por estas razões, a CODESP considera regular a expressa aprovação das autoridades
competentes quanto ao projeto básico licitado, rogando a essa CISEr o reconhecimento de tal
situação e a reconsideração das observações formuladas. neste quesito. no ámbito do
Relatório de Fiscalização nO18/2009...

Análise da CISET

Os argumentos apresentados não alteraram nosso entendimento inicial quanto à questão,
ficando mantida, portanto, a constatação.

Evidências

Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria;

Decisões DlREXE números 164.2009, de 08/05/2009 e 302,2009, de 26/08/2009;

Deliberação CONSAD nO31.2009, de 29/05/2009; e

Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 03 _ Ausência de designação específica dos fiscais dos Contratos DP/09.2010 e
DP/52.2009

Fato
Em análise aos processos CODESP 13784/09-00 e 33995/08-89 constatou-se a ausência de

designação específica dos fiscais dos respectivos contratos originados, quais sejam, o DP/09.201O e
o DP/52.2oo9.

Em ambos os contratos havia apenas cláusula estipulando que sua gestão administrativa
ficaria a cargo da Superintendência de Execução de Obras da CODESP. Na manifestação aos
achados preliminares de auditoria apontados ao final dos trabalhos de campo, a CODESP indicou
que, no seu entendimento, esses dispositivos contratuais satisfariam ao determinado no art. 67 da
Lei nO8.666/93.

Ressalta-se, porém, que a Lei nO8.666/93, em seu art. 67, determina que a execução do
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado.
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Complementarmente, descreve-se, a seguir trecho do Acórdão TCU
Câmara:

"1.4 - quando do acompanhamento das contratos, fazer cumprir a Lei 8.666/93, em especial o
artigo 67 e seus parágrafos, passando a designar servidores para a função de acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos vigentes, assim como elaborar relatórios de ocorrência ".
(GRIFO NOSSO)

No nosso entendimento, a gestão administrativa dos contratos por uma Superintendência
da CODESP não se confunde com a fiscalização do contrato conforme definido no artigo 67 da Lei
nO8.666/93. Entende-se, também, que de forma a atender plenamente à exigência legal, deveria ser
designado especificamente, para contrato firmado, servidor ou comissão responsável pela
fiscalização.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização

"No seu relatório, t1 equipe de auditoria aponta ler havido violação ao art. 67 da I.ei n°
8.666/93, que determina que a execução do contrato deverá ser acompanhada efiscalizada por
um representante da Administração especialmente designado, permitida a contralação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Marçal Justen Filho assim comenta o dispositivo:

"O regime de Direito Administrativo atribui à Administração o poder-dever de fiscalizar
a execução do contrato (art. 58, 111).Compete A Administração designar um agente seu
para acompanhar diretamente a atividade do oulro contratante. O dispositivo deve ser
interpretado no sentido de que a fiscalização pela Administração não é mera faculdade
assegurada a ela. Trata-se de um dever, a ser exercitado para melhor realizar os
interessesjundamentais. Parte-se do pressuposto, inclusive. de que ajiscalização induz o
contratado a executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos. "

Apesar de haver, nos contratos nOs 052/2009 e 09/2010, a designação especifica da
Superintendência de Execução de Obras da CODESP como instãncia responsá"ei pela gestão
dos contratos, entendeu a equipe de auditoria da CISET que o referido dispositivo legal não
teria sido satisfeito.
A CODESP reitera sua posição no sentido de que o dispositivo em tela foi absoluta e
completamente cumprido. Informa, inclusive, que o processo de acompanhamento da execução
dos contralOS auditados é extremamente minucioso e abrangente, envol\'endo diversas
instâncias da CODESP, que atuam coordenadamente: (i) superintendência de erecução de
obras - SIO; (ii) gerência de obras terrestres - GIT; (iii) gerência de projetos e orçamentas-
GIP; (iv) gerência de medição e fiscalização - GIM; M gerência de obras civis e linhas
férreas - GIF; (vi) gerência de energia e distribuição - GID; (vii) gerência de utilidade e
serviços de manutenção - GIU; (viii) gerência de operações - GCO; (ix) gerência de custos e
orçamentos - GEO; (r) superintendência da guarda porwâria - SPP; e (xi) superintendéncia
de saúde, segurança e meio-ambiente SPM (\'ide doc. OI).
O mandamento legal. neste aspecto, como é evidente, se mostra inteiramente atendido.

Análise da CISET
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Aparentemente, a CODESP confundiu a constatação "Ausência de designação
específica dos fiscais dos Contratos DPI09.2010 e DPl52.2009", que é a que procede, com
"Existência de fiscalização dos Contratos DPI09.2010 e DPl52.2009".

Fica mantida a constatação.

Evidências

Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria;

Contratos CODESP DP/09.201O e DP/52.2oo9; e
Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 04 - Ausência, no edital da Concorrência CODESP 1112009 e no contrato DP
0912010, de limites para subcontratação de partes especificas da obra, com as devidas
justificativas técnicas.

Fato

Em análise ao edital da Concorrência CODESP 11/2009 e ao contrato DP 09/2010,
constatou-se que não foram impostos limites para subcontratação de partes específicas da obra,
acompanhados das devidas justificativas técnicas.

Apenas na Cláusula Oitava, Parágrafo Quinto do Contrato DP 1112009, a possibilidade de
subcontratação é tratada vagamente:

"A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros. sem expressa autorização da CODESP,
a execução dos serviços. autorização essa que, se concedida, não retirará nem diminuirá a
exclusiva responsabilidade da contratada ".

É importante salientar que a Lei na 8.666/93, no seu inciso VI, art. 78, veda a
subcontratação total ou parcial do objeto não admitidas no edital da licitação e no contrato firmado,
o que não ocorreu, visto que a previsão de subcontratações constava apenas do contrato. Tal
entendimento converge com o decidido pelos os Acórdãos TCU 194112006- Plenário e 2625/2008-
Plenário. O Relatório do Ministro Relator que subsidiou Acórdão 2625/2008 - Plenário, assim
estabelece:

"104.2. Da leitura dos arts. 72 e 78, inc. VI. da Lei n° 8.666/93. depreende-se que ou a
Administraçiio admite a possibílídade de subcontratação. define os limites admitidos no
edital e espelha esses parâmetros no comralO, ou então tal hipótese não é desejável e deve
ser vedada tanto no edital quanto no contrato. "

Instada a se manifestar acerca da questão, assim a CODESP se manifestou:
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"De fato. o Termo de Referência permite. à critério da CODESP. a POSSib~
subcontratação de serviços, sem contudo definir quais os tipos de serviços.

A título informativo esclarecemos que a CODESP autorizou apena.• a subcontratação de
serviços de projeto, fundações e controle recnológico, negando a subcontratação de serviços
relacionados à expertise do consórcio contratado ".

Realmente, pôde-se petcebet que a CODESP, por meio da DI-ED/068.201O, autorizou a
subcontratação dos serviços descritos anteriormente e, acertadamente, negou solicitação do
Consórcio para subcontratação dos serviços de corte, dobra e montagem de aço, por se tratar de
serviço inerente à expertise da Contratada. Resta-nos sugerir que seja mantido rigor nas
autorizações para subcontratações de serviços da obra em execução, e que em licitações futuras,
caso seja do interesse da CODESP autorizar a subcontratação de serviços específicos de obras,
indique seus limites no edital e no contrato, apresentando as devidas justificativas técnicas.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização

"Ainda no tocante às constatações da equipe de auditoria da CISET, o Relatório nO 18
COFlP/CISET/CC/PR aponta suposta "ausência no edital da Concorrência CODESP 11/2009 e
no contrato DP 09{201O, de limites para subcontratação de partes específicas da obra, com as
devidas justificativas técnicas" (fi. 05 do relatório), bcm como que o edital da licitação não
teria previsto a superveniência de subcontratações ao afirmar que "a previsão de
subcontratações constava apenas do contrato' (fi. 15 do relatório).
A esse respeito, cumpre registrar que o edital do certame licitatório, ao contrário do que
constou do Relatório de Auditoria, não se afigurou omisso acerca da possibilidade de o
particular contratado subcontratar, haja vista que o Termo de Referência do instrumento
convocatório, que inequivocadamente é parte integrante deste último, trata expressamente das
subcontratações - tendo sido, inclusive, reproduzido à fi. 15 do relatório -, não havendo que se
invocar, com a devida vênia, eventual caráter vago de t31disposição. como se verifica a seguir:

"A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, sem expressa autorização da
CODESP, a execução dos serviços, autorização essa que, se concedida, não retirará nem
diminuirá a exclusiva responsabilidade da contratada".

(Grifou-se)
Contudo, segundo se atesta das próprias razões apresentadas pela equipe de auditoria da
CISEf, a CODESP já esclareceu em manifestação anterior que "autorizou apenas a
subcontratação de serviços de projeto. fundações e controle tecnológico. negando a
subcontratação de serviços relacionados à expertise do consórcio contratado ". o que gerou,
por sua vez, a conclusão por parte do Relatório nO18 COFlP/CISET/CCIPR, de que a condução
das subcontratações, no presente caso concreto, pela CODESP, ocorreu de maneira acertada.
Confira-se:

"Realmente, pôde-se perceber que a CODESP, por meio da DI-ED/068.201O, autorizou
a subcontratação dos serviços descritos anteriormente c, acertadamente, negou
solicitação do Consórcio pra Subcontrataçiio dos serviços de corte, dobre e montagem de
aço, por se tratar de-sen'iço inerente à expertise da Contratada".

(Grifou-se)
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constatação nO06 da equipe de auditoria da CISET resume-se à suposta necessidade de o edital
do certame licitatório dispor expressamente acerca dos limites da subcontratação.
Nesse contexto, é valido mencionar que a doutrina administrativa e a jurisprudência majoritária
têm cuidado de defender, ao longo dos anos, a legalidade do instituto da subcontralação ou da
cessão parcial no bojo dos contratos administrativos, a exemplo do que constou, a propósito, de
acórdão esclarecedor sobre o tema, oriundo do Co\. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Como se vê, O instituto da subcontratação lo regulado pelo art. 72 da Lei Federal nO8.666193,
sendo certo tal dispositivo auloriza claramente que o contratado proceda à subcontratação de
partes da obra - tal como se deu no presente caso -, desde que observados os limites admitidos
pela Administração. Para tanto, conforme tem sido decidido pelo Co\. Tribunal de Contas da
União, a subcontratação depende apenas de previsão expressa no edital do certame licita tório e
que conste, por óbvio, do contraio administrativo, algo que, consoante já frisado, foi observado
in casu. Confira-se:
[...]
Além disso, não se pode olvidar que a admissibilidade da subcontratação, nos termos do art. n
da Lei Federal nO8.666/93, inclui-se no ãmbito das decisões discricionárias adntadas pela
administração, uma vez que as partes da obra ou serviço passíveis de subcontratação decorrem
de seu exclusivo critério de conveniência c oportunidade, o qual se limita apenas pela
necessidade de o particular subconlratado ter que observar as regras atinentes à habilitação
dispostas no edital do certame licitat6rio e, ainda, de que a subcontratação somente poderia
ocorrer em relação a parcelas das obras e serviços licitados que, por sua vez, foram
devidamente observadas pela CODESP.
[...]
A propósito, insta salientar que a CODESP apenas autorimu a subcontratação de partes não
relevantes das obras, bem como, já em seu edital, destacou que a subcontratação não ímplicaria
em divisão de responsabilidades, de modo que o contratado responderia integralmente pelos
serviços licitados, o que igualmente se coaduna com as decisões do Co\. Tribunal de Contas da
União, in verbis:
[...]
Desse modo, uma vez inserida no rol de decisões discricionárias da Administração, observadas
sempre as limitações legais sob pena de desvio de poder, a CODESP enlende haver agido de
maneira regular ao estabelecer, na minuta do contrato que integrou o edital da licitação em tela,
a possibilidade de que houvesse a subcontratação das obras e serviços, a qual apenas poderia
ocorrer de forma parcial, nunca total, de acordo com a interpretação do Co\. TCU sobre este
instituto. Com relação às partes que poderiam ser subcontratadas, a CODESP entendeu haver
agido corretamente, segundo seu critério discricionário, ao dispô-Ias diante do caso concreto,

quando da SOlicitação do particular contratado, lanto que, repise-se, rechaçou a pretensão do
contratado em subconlratar partes das obras que a CODESP reputa relevantes.
Independentemente disso, vale destacar, por derradeiro, que não houve qualquer ilegalidade
nem, sobretudo, prejuízo no tocante aos atos praticados no bojo do processo de subcontratação,
motivo pelo qual tais alas devem ser considerados regulares."

Análise da CISET

Primeiramente, cabe destacar que neste relatório não foi questionada a possibilidade de
se subcontratar parcela dos serviços a serem executados. O que se questionou foi a ausência, no
edital de licitação e no contrato, de limites para essa subcontratação, sem a indicação de quais
serviços poderiam ser subcontratados e sem as devidas justificativas técnicas para essa
subcontratação.
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Sugeriu-se também que fosse mantido rigor nas autorizações para subcontrataço e
serviços da obra em execução, e que em licitações futuras, caso fosse do interesse da CODESP
autorizar a subcontratação de serviços específicos de obras, que eSS<1indicasse seus limites no edital
e no contrato, apresentando as devidas justificativas técnicas.

Portanto, entende-se que não há motivo para se alterar o entendimento inicialmente
firmado. Porém, entendeu-se que esta constatação refere-se a um aspecto formal da licitação,
motivo pelo qual optou-se em deslocá-Ia do rol de "constatações relevantes" para o rol de
"constatações formais n.

Evidências

- DI-ED/068.201O, de 08/02/2010;
_ Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria;

- Edital da Concorrência CODESP 11/2009;

- Contrato Dl' 09/2010; e
_ Manifestação da CODESp à versão preliminar do relatório de fiscalização.

Constatação 05 - Implementação de modificações contratuais posteriores à assinatura do
contrato DP 5212009 sem a devida formalização de termos aditivos.

Fato

A planilha orçamentária que subsidiou a Concorrência CODESp 01/2009, cujo objeto
consistiu na elaboração do Projeto Executivo da Margem Esquerda da Avenida Perimetral do Porto
de Santos, foi dividida em 04 grupos:

_ Sondagens, ensaios geotécnicos e levantamentos topográficos;

- Projeto Executivo;

- Atividades complementares;

- Acompanhamento técnico da obra (ATO).

Em relação ao ATO, o Termo de Referência da ümcorrência assim estipulou:

".Aproponente deverá apresentar preço do homem x hora para as diversas categorias
profissionais listadas na Planilha de Serviços e preços. Os profissionais elencados serão os
responsáveis pelas eventUlJ;S revisões do Pro;elo F~ecutivo durante a execucão das obras ".
(Grifo nosso)

Porém, pôde-se constatar que, nos Boletins de Medição atestados, constaram itens
referentes ao ATO durante a execução do projeto e não durante a execução da obra, conforme
inicialmente estipulado.

Instada a se manifestar, assim a CODESP se pronunciou:
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"Conforme notas de reunião ocorrida em 30/09/2009, no gabinete da Prefeita Mu iJ2a1de 1-
Guarujá, cuja cópia juntamos no Anexo 8, atendendo a solicitação da Prefeita de
alguns pontos do projeto da Avenida Perimetral da Margem Esquerda, foi determinado pelo
Sr. Ministro da SEP que a CODESP ajustasse uma solução que hamlOnizasse tanto os anseios
da comunidade portuária, contemplados no projeto básico da CODESP, quanto aqueles de
interesse social defendidos pela Prefeitura de Guarujá.

Nesse sentido a CODESP providenciou junto ao Consórcio LENC-ENESClL a elaboração de
projeto funcional que após as discussães necessárias teve a aprovação da Prefeitura de
Guarujá e da comunidade portuária.

Os custos referentes à elaboração do projeto funcional foram pagos através do item
questionado ".

Importante destacar que não se está questionando a necessidade da elaboração do projeto
funcional descrito na manifestação da CODESP, mas sim, a não alteração da planilha orçamentária
original, com a definição da composição analítica orçamentária dos itens a serem acrescidos, bem
como a ausência de formalização da alteração por meio da elaboração de Termo Aditivo ao
contrato.

Há que se considerar, também, a inconsistência relativa ao prazo contratual inicialmente
pactuado, que foi de 05 meses. Nota-se que 05 meses não são suficientes para se executar o projeto
e ainda promover eventuais revisões deste projeto durante a execução das obras, execução essa que
certamente demandará um tempo significativo para sua implementação. Informa-se que, mesmo
com a formalização de dois termos aditivos postergando a duração do contrato assinado, o prazo
total tende a ser suficiente apenas para finalizar o projeto sem as eventuais revisões durante a
execução da obra.

Talvez devido a esse fato, os itens orÇ<1mentáriosdo ATO foram utilizados para remunerar
a elaboração do projeto funcional, procedimento esse que, no nosso entendimento, não está correto.

A seguir descrevem-se, na ordem, trechos dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União
1892/07 - Plenário e do 0941/07 - Plenário, que tratam do tema:

"9.2.3. faça constar dos termos aditivos de contratos de execução de obras as planilhas de
acréscimos e/ou supressões de itens, com a composição de todos os custos unitários, conforme
art. 65, c/c art. 7~ f 2~ inciso ll, ambos da Lei 8.666/1993";

"9.2.2. atente para a necessidade de formalização de Termo Aditivo para as modificaçães
contratuais posteriores à assinatura do respectivo instrumento, em especial aquelas intituladas
pelo Dnit como 'Adequações', envolvendo acréscimos/supressões de serviços/jinanceiros n.

Faz-se necessário, então, que a CODESP ajuste a situação descrita ao legalmente previsto.

Manifestação da CODESP à versão preliminar do Relatório de Fiscalização
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Aponta a equipe de auditoria da ClSET que teria havido irregularidades nos seguintes termos:

{...]
Cita, ainda, a equipe de auditoria dessa ClSET, jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
União, no sentido da imperiosidade de forma/izaç"io de termo aditivo a contratos na hipótese
de supeflleniéncia de supressão ou acréscimo de Item da planilha orçamentária contratual
(Acórdãos nOs 1892/07 e 0941107).
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Primeiramente, deve-se ressaltar que a finalidade dos serviços identificados
Acompanhamento Técnico da Obra consiste justamente na remoção e superação
dificuldades técnicas que, no plano do projeto, possam causar impacto adverso à execução das
obras. Em sendo necessária, como de fato O foi, uma adequação do projeto funcional, mesmo
antes de iniciadas as obras do empreendimento, justifica-se plenamente a execução e
pagamento de serviços atinentes ao ATO. haja vista que se estará diante de siwação que exige
solução tipica da figura e plenamente identificada com as sobreditas finalidades.
Em segundo lugar, a CODESP esclarece que os serviços realizados pelo consórcio projetista
envolveram estritamente os serviços e profissionais correspondentes ao ATO, razão por que
não se faz necessário qualquer aditamento ao Contrato nO52/2009 neste particular. Ou seja:
tendo em vista que não há acréscimo ou supressão a ser feita, descabe a obsen.ação da equipe
de auditoria da CESIT no sentido da sua necessidade.
Igualmente, os julgados do Cal. TCU acostados no relatório em questão tratam de casos em
que acréscimos ou supressões de itens de serviço se tornam necessários, o que, como dito, não
corresponde à hipótese oro cogitada.
Ainda no sentido do que se vem de dizer, importa destacar que os serviços previstos a título de
ATO correspondem a estimativas, que podem ou não se verificar ao longo da execução
contratual. Sendo assim, e considerando que o contrato é medido por preços unitários (e não
por preço global), somente seriam medidos. na sistemática contratual. os serviços efetivamente
executados e cujas medições tenham sido aceitas pela CODESP. Dai se concluir que a
execução de sen'iços de ATO, ainda que em momento anterior à execução das obras, não
necessariamente importará um acréscimo dos quantitativos dos itens de ATO, em decorrência
do quê se faria inexorável aditamento contratual especifico para pelo menos aumentar os
quantitativos inicialmente previstos.
Esta ilação não pode ser feira em termos definitivos justamente porque. como dito, os sen'iços
de ATO correspondem a uma estimativa, que pode se concretizar ou não ao longo da vigência
do contrato.
Por tais razões, resulta inegável a regularidade dos serviços de ATO executados, medidos e
pagos até o presente momento, merecendo reforma. neste aspecto, as alegações da equipe de
auditoria da CISET...

Manifestação da CISET
Os argumentos apresentados não alteraram nosso entendimento inicial, ficando

mantida, portanto, a constatação,
Porém, entendeu-se que esta constatação refere-se a um aspecto formal do processo,

motivo pelo qual optou-se em deslocá-la do rol de "constatações relevantes" para o rol de
"constatações formais ",

Evidências

Contrato CODESP DP-52/2009;

10e Z' aditivos ao Contrato CODESP DP-52/2009;

Planilha orçamentária da Concorrência CODESP 01/2009;

Manifestação da CODESP quanto aos achados preliminares de auditoria;

Notas de reunião ocorrida em 30/09/2009, no gabinete da Prefeita Municipal de
Guarujá; e
Manifestação da CODESP à versão preliminar do relatório de fiscalização.
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ANEXO III AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 1812010
INFORMAÇÕES

Informação 01 - Trata da resposta da CODESP ao Oficio n° 32/20101 COFIP/CISET/CCIPR,
relativa à Constatação 02 do Relatório de Fiscalização COFIP/CISET/CCIPR n° 1812009.

Fato

o Relatório de Fiscalização nO18/2009 COFlP/CISET/CC/PR tratou da execução das
obras de implantação da Avenida Perimetra! da margem direita do Porto de Santos - la Etapa.
Dentre os fatos apurados, o descrito na "Constatação 02" indicou a ocorrência de um equívoco na
metodologia de cálculo do item "adicional de administração locaJ",que, por sua natureza,
apresentava potencial para ocasionar dano ao Erário. Assim sendo, priorizou-se a verificação do
atendimento, pela CODESP, das recomendações emitidas pela CISET relativas a essa constatação.
As demais constatações referiam-se, em sua maioria, a aspectos formais do processo, tendo sido
emitidas recomendações que visavam à melhoria dos procedimentos adotados pela entidade
fiscalizada em futuros procedimentos licitatórios, portanto, não serão abordadas individualmente
neste relatório.

Na ocasião, o valor contemplado nos boletins de medição para o item "adicional de
administração locaJ"correspondia ao valor de R$ 265.413,47 / mês. Esse valor foi obtido
multiplicando-se a taxa de administração local prevista no BOI da empresa vencedora da licitação -
8,61% - pelo valor total da obra com BOI e não pelo seu custo direto. Apresentamos o
entendimento de que a taxa deveria ser multiplicada pelo custo direto e não pelo valor da obra, o
que totalizou o montante de R$ 193.027,98/ mês. .

À época, instada a se manifestar assim a CODESP se manifestou:

"Considerando as divergências conceituais e a relevância do assunto, informamos que a
CODESP eSlá providenciando a cOll1ralaçãode perilo para dirimir as dúvidas pertinell1es, e
efetuar os ajustes que sejizerem necessários nas medições realizadas e a realizar".

Em 01/02/2010, por meio da Solicitação de Fiscalização Preliminar da O.S. nOOS/2010,
encaminhada à CODESP por meio do Ofício nO 32/2010, solicitou-se informação quanto às
providências tomadas em relação à constatação citada.

Em resposta, assim a CODESP se manifestou:

"Informo que a CODESP, prevenlivamenle remunerou o ilem administração local pelo
valor proposlo pela CISETde R$ 193.027,98, (cell1oe novell1a e Irês mil, vinle e sele reais
e novenla e oito celllavos), por 3 (Irês) meses (medições de serJ09, ourJ09 e novl09), até que
o assunlo fosse debalido e equacionado.

Nesle intervalo de lempo, a construlora OAS LIda., discordando do valor da remuneração,
conlralOUa empresa PIN1 - Serviços de Engenharia, e a CODESP, por sua vez, coll1ralou o
Eng. Consullor Mozorl Bezerra da Silva.
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As discussões redundaram na emissão dos pareceres dos contratados citados. Os pare
finais, tanto da PINI - Serviços de Engenharia, quanto do Eng. Mozart Bezerra da Si/v,
estão apresentados nos Anexos 5 e 6 respectivamente.

Em dez/09 foi firmado o 7" Aditamento ao Contrato DP/37.2006, ocasião em que ficou
estabelecido o novo valor para a remuneração da administração local de R$ 244.557,18
(duzentos e quarenta e quatro mil. quinhentos e sete reais e dezoito centavos), naquela
ocasião foi efetuado o competente encontro de contas ".

A seguir, apresenta-se a tabela de cálculo do BOI constante na proposta da Construtora OAS
e, em seguida, os cálculos da PINI referentes à parcela referente ao item "adicional de
administração loca/":

Tabela 06
OAS - Detalbamento do BOI

Gruno A Desnesa indiretas
A-I Administração local 8,61%

A.2 Administracão central 6,00%

A-3 Sel!uro resDonsabilidade civil e risco de enl!enharia 1,33%

A-4 EouiDamentos de Deaueno norte e veículos 1,76%

A-5 Controle leçnoló"ico 0,74%

A-6 Comunicacão e eouiDamentos de informática 0,56%

Total Gruoo A 19,00%

GruDO B Bonificacão
B-l Lucro 8,00%

Total Gruno B 8,00%

GruDO C 1moostos
C-I PIS 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISSQN 2,50%

C-4 CPMF 0,38%

Totall!ruoo C 6,53%

BDI ~ r (J+A) x (J+B\ 1/ 11- C\ 37,50%

Tabela 07
VALOR DA ADMINISTRACÃO LOCAL MENSAL IPINn

ITEM Valor total IR$) Valor mensal IR$)
Administracio Local 18 61% x custo direto\ 3.474.503.60 193.027,98

Administração Central + Seguro e Garantias (7,33% x 254.681,11 14.148,95

Adm. local)
rEouiDamentos de oeaueno Dorte 11,76% x Adm. local) 61.151,26 3.397,29

Comunicação e equipamentos de informática (0,56% x I 19.457,22 1.080,95

Adm. Lo~n I
Lucrol8% sobre itens acima) i 304.783,46 16.932,41

ImDosto 16,53% sobre o total) I 287.452,50 15.969,60

TOTAL ! 4.402.029,15 244.557,18
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Em relação aos cálculos efetuados pela PINI, entende-se ser pertinente tecer alguns
comentários. Realmente, como descrito na tabela anterior, devido à fórmula de cálculo do BOI
constante na proposta da OAS apresentada na licitação, há incidência de itens do "Grupo B" e do
"Grupo C" sobre o "Grupo A ", fato esse não considerado no Relatório de Fiscalização nO18/2009.
No entanto, entendemos estar equivocada a incidência de itens do "Grupo A" sobre o
próprio "Grupo A ". Dessa forma haveria a seguinte alteração: f~
T,~M (f)

VALORDAADMINISTRACÃOLOCALMENSAL (AJUSTADO)
ITEM Valor total IR$) Valormensal (R$)
AdministracãoLocal (8.61%x custodireto) 3.474.503,60 193.02798
Lucro(8% sobre itens GrunoA) 277.960,29 15.442,24
Imoosto(6,53% sobre o total) 262.672,47 14.592,92
TOTAL 4.015.136,36 223.063,13

Por outro lado, o parecer elaborado pelo Eng. Mozart Bezerra da Silva, contratado pela
CODESP para emitir opinião sobre o caso concreto em análise, defendeu a hipótese não levantada
anteriormente de que o valor da "Administração Local" seria formado, na verdade, não apenas
pelo item A-I (Administração local) da tabela do BOI, mas também pelo somatório deste item com
os itens .1-4 (Equipamentos de pequeno porte e veículos) e .1-6 (Comunicação e equipamentos de
informática). Dessa forma, segundo a opinião do autor do parecer, o valor do item "adicional de
administração local" seria assim determinado:

Tabela 09
VALORDAADMINISTRAÇÃOLOCALMENSAL (Enl'.Mozart)

ITEM Valor total CR$) Valormensal(R$)
AdministracãoLocal (10,93% x custo direto) I 4.410.722,92 245.04016
Lucro(8% sobre itens GrunoA) 352.857,83 19.603,21
ImDOsto(6,53%sobre o total) 332.793,22 18.488,52
TOTAL 5.096.373,97 283.131,89

Sob o aspecto técnico, entende-se que não temos argumentos para refutar o posicionamento
do autor, visto a vasta abrangência do termo "Adminislração Local". Como exemplo, a seguir
apresenta-se trecho do Relatório do Ministro Relator referente ao Acórdão TCU 325/2007 -
Plenário, que discorre acerca do tema:

"5.2 Administração Local: A Administração Local consiste em despesas incorridas para
manutenção das equipes técnica e administrativa e da infra-estrutura necessárias para a
consecução da obra. Entre as despesas que normalmente são alocadas nesse item, encontram-
se: gastos relativos a pessoal (engenheiros. mestres, encarregados. almoxarifes. vigias,
pessoal de recursos humanos e demais mãos-de-obra não computadas nas planilhas de custos
unitários dos serviços) e despesas administrativas (contas de telefone, luz e água, cópias,
aluguéis), dentre outros ".(Grifo nossa)

Informa-se que, tomando por base esse parecer, a CODESP acatou a solicitação da OAS
quanto ao pleito de se remunerar o item "adicional de administração local" pelo valor mensal
solicitado, qual seja, R$ 244.557,18, inferior, portanto, ao que estava sendo pago quando da
realização da fiscalização da obra pela CISET, que era de R$ 265.413,47/ mês. Em dezembro de
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Item
2.13

Tabela 10

2009 foi efetuado o encontro de contas, conforme demonstrado por meio do Boletim de Medição da
obra na 36, que compreendeu o período de 0111212009a 31/12/2009: / ~--~

/ CISET jFII '\
( 333

~

Convém ressaltar que se utilizou o quantitativo de 14,83 meses e não 18 meses (prazo
acrescido ao inicialmente contratado), devido ao fato de que ao transferir a Administração Local
para os custos diretos, o BOI incidente sobre os quantitativos de serviços aditivados também sofre
redução, "pagando" pela Administração Local por um certo tempo.

Ressalta-se que o prazo inicialmente pactuado para a execução da obra, que era de 18
meses, em 31/1212009 completou seu 360 mês de execução. Esse imenso atraso já foi tratado no
Relatório de Fiscalização na 18/2009. Pôde-se perceber, por meio do Boletim de Medição nO41,
relativo ao período de 01105/2010 a 29/05/2010, que a execução da obra se estendeu por mais
tempo ainda.

Entendeu-se, em julho de 2009, quando da finalização dos trabalhos de campo relativos ao
Relatório de Fiscalização 18/2009, que todas as interíerências possíveis de ocorrer em relação à
execução da obra já haviam ocorrido e o prazo final de 31112/2009 seria obedecido. Portanto,
alerta-se à COOESP que a Construtora somente poderia fazer jus à remuneração do item "adicional
de administração local" após a data de 31/1212010, caso reste plenamente provado que ela não foi a
responsável pelo novo acréscimo de prazo, e, nesse caso, deve ainda ser verificado de quem é a
responsabilidade por esse nova prorrogação de cronograma que implicará em novo acréscimo de
custos.

Finalizando, destaca-se que a prorrogação do prazo inicialmente pactuado de 18 meses
para 36 meses (até 31/1212009), fez com que o ritmo dos trabalhos, inevitavelmente, diminuísse
consideravelmente, o que faria, em tese, com que os valores mensais referentes à Administração
Local, em termos absolutos, fossem inferiores ao inicialmente previsto. Porém, não há como
precisar o quanto, visto que o item não foi discriminado analiticamente nem pela COOESP nem
pela contratada, o que impede a aferição da razoabilidade dos valores pagos relativos ao item em
comento.
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ANEXO IV AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N" 1812010
ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA - CONTRATO 0912010

DOCS 201001966A
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ANEXO IV AO RELATÓRIO OE FISCALIZAÇÃO COFIP/CISET/CC/PR N'18/2010 DOCS 1001966A. PAG.01/16

CODESP OAS GALVAO VALOR DE MERCADO

ITEM SERVICO UN Quantidade Unitário TOlal Unitário Tolal Unitário Total

2.01.06 Adminlsnção local vb/rMS 18,00 240.149,76 4.322.695,59 2tl8.098,15 4.825.768,70 229.355,03 4.128.390,46

2.05.02.04 AçoCA.SOA k, 420.285,90 7,41 3.115.957,24 7,11 2.968.232,75 7.90 3.320.258,61

2.03.01 RachAo para Reforço de Sublello m' 25.512,40 105,16 2.682."'3,07 110,28 2.813.507,47 86,84 2.215.496,82

2.03.19 8 ••• de MacadlUne eetuminoso m' 4.500,00 319,21 1.436.436,73 297,35 1.338.075,00 366,78 1.e50.510,OO

2.05.01.02 Estaca ralz dlAm. 410 mm em rocha m 1.764,75 1.Sne6 2,784.528,88 1.703,94 3.007.028,12 1.506.94 2.659,383,65

2.05.02.H~ Concreto Fel<• 30,0 Mpa • Bomb6ado m' 2.057,15 604,37 1.243.277,64 521,41 1.072.818,58 3&5.72 752.340,90

2.05.01.04 Estaca raizdiAm. 410 mm em 8010 m 4.323,18 340.23 , .470.687,48 432,47 1.869.645,65 324,94 1.404.759,66

2,03.05 CBUO • GraduaçAo C m' 2.244,4-4 619,54 1.390.523,23 615,49 1.381.430,38 484,15 1.041.756,83

2.~.01.12 AçoCA.SOA k, 12':].568,80 7,41 916.125,13 7,11 878,572,75 7,90 976,191.9-4

2.05.02.02 Form. pI Conctelo Aparente m' 9.865,60 "'." 916,021,72 114,50 1.129.611.20 80.'" 796.324,35

2.03.04 Binder , Qrllduaç6.o 8 m' 1.500,00 588,10 fl82.146,15 596,96 895.440,00 401,72 602.5flO,00

2.04.22 Oestinação de Solo Contaminado para aterro classe II.A 100 2.865,80 293,27 840.46G,03 153,70 4--40.473,38 260,09 802.874,85

2.03.22 Bica Corrida m' 5.330.57 136,17 725.fl88.66 134,56 717.281,50 92,70 494.143,84

2.07.02 Fornecimento ti Inslalação de POlite Melalico, Tipo Teleconico, A1IUll:l.util de 15,0 In "" ISO,OO 4.573,72 686.058,08 3.877,51 58\.626,50 4.368,13 555.219,68

2.03.08 Sarjel& 8/00 SarJetáo de Conctvlo, Fck:20,O Mpa m' 1.086,06 624,96 678.742,60 467,42 507.646,17 390,22 423,802,33

2.05.02.13 Guarda Rodas Padráo Lalelal m 2.360,00 285,72 674.296,41 392,04 925.214,40 244,26 576.453,60

2.0701 Fom&elmento e Instalação de EI8trodulo 0.'00 mm ,11po KflNlfttilXou EquivalenTe m 30.000,00 18,89 666,718,17 le,SQ 557.700,00 18,04 541.226,83

2.05.02.05 Aí;o PI Concreto Protendido CP. 190 RB k, 31.363,00 18.01 564.728.46 19,44 609.696,72 17,20 $39.457.72

2.05.01.01.01 Execuçáo completa de estaca escavada O • 70 em m 1.302,00 423,59 551.512,60 423,55 551.462,10 404,55 526.723,61

2.Q3,17 Enchimento com Bma 2-3 para Dreno m' 7236,92 72,80 528.824,28 116,97 846.502,$3 84.58 612.098.69

2.01.04 Topografia equlp/mes 18,33 28.728,44 526.555,64 29.845.96 547.076,45 27.435,19 502.886,96

2.02.23 Trllnsporte de Material de Escavaçéo ~xkm 675.416.31 O." 580.991.14 1.27 a57,n8,71 0,87 587.612,19

2.02,38 Demolição de canaeto slmple. m' 2.188,35 233,74 506.834,40 118.81 257,821.66 139,82 303.178,70

2.01.02 Canteiro. Operação e Manulençáo vb/mes 18.00 28.088,07 505.585,22 38.059,84 685.071,12 26,825,51 482.859,20

2.07.03 Fornecimento e Instalação de Lumlnarlas e L.ampadas de 250 W, VapcH" d&Sodio "" 394,00 '.267,05 499.218,78 1.227,32 483.564,08 209.93 82.712,42

2.01.01 Canteiro. In.talação e O.smobilização ,b 1,00 498.973,12 498.1il'73,12 117.107,20 117.107,20 110.434,87 , 10.434,87
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2.07.04.03 Forneclmento .Instalavão de c.abo5 d. energia em baixa tendo Dlametro de 25 mm' m 33,000,00 15,07 497.343,13 12,05 397.660,00 13,78 4&4.140,00

2.05.02.18 ConCfeto Fck • 30,0 Mpa m' 805,70 531,32 428.080,91 509.53 410.528,32 365,72 294,660,60

1.01.08 Viga Benkelman mi, 19,00 23.381,36 444.359,81 16.709,89 355.467,91 14.543,84 276.332,96

2.02.37 Tranlporte d. demollçA.o do concrelo, telhas. a1vfH'\llt1as m'ltkm 449.752,26 3,01 1.351.992,88 1,27 571.185,37 0,87 391.284,47

2.03.21 Camada de fechamento com Blce Corrida para Aelorço de lubleíto em RachAo, •• p. de 10 ano m' 31.570,52 12,24 386.313,57 13,48 424,;39,2(1 9,27 292.658,72

2.07.14 Concreto Fck • 15,0 Mpa m' 801,25 458,98 367.759,92 436,18 349.473,20 300.42 240.711.53

2.04,14 Conc;:reto Fck. 15,0 Mpa m' 741,00 458,g8 340.1Cle,21 43B,1B 323.194.56 300.42 222.CI11,22

Admlnlstra~ão local comnlemenlar vbJmi, 18,00 0.00 129.687,16 2.334.368,88

Redul".Ao referente ao aluste do BOI dos itens orçamentários não analisados (623.759,10)

33.910.902,85 33,718.215,68 30.675.067.97

Diferença (RS) 3.043.147,71

Data-Base: outubro/2009 DIferença (%) IJ,U"'.
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OASI GAlVÃO ANÁLIsE

ITEM SEAVICO UN Ouant TOlal OUM\. Flturada Ouanl. a faturar Unitarlo Totallaturaáo Total a faturar Unit.rio TOlal1aturado Total a falurar

2.01.06 Aclrnlni.tr.ç'o Local ••bfmh 18,00 3,50 14,50 268.0i8,15 i3U43,53 3.881,423,18 2211.355,03 802,142,5\1 3,325.641,81

2.0M2.04 AçoCA.50A " 420.285,~ 101,143,24 319.122,88 1,11 111i1.210,84 2,288.1i182,ll 7,00 79IU811,80 2.521.0611,01

2.03.01 Raetllo pata R.lorço d. Sub'-lto •.. 25.612,40 7.025,73 11 .••• 8,87 110,28 774.7117,60 2.038.7011.'1 88,11-4 810.114,31i1 1.805.382.42

2,03.11i1 8 •• e d. Maoadam. B"lImlno»o •.. 4.600,00 0,0<l 4.600,00 21i11,35 1,33M715,OO 311,78 1.150.1510,00

2.06.01.02 E.laClfl r.lz di'",. 410 mm.m rooha m 1,7e4,76 1.703,94 3.007.028,12 , ,soe,II4 2.85'.363,16

2.05.02.11i1 Conc:r.to Fell • 30,0 Mpa. Bomb •• do m' 2.057,18 "2,57 1.4114,5' 521,41 283.328,82 7711.288.8« 3f1S,7i 2015.143,10 548,15111,80

2,05.01.04 E.taea,al:r: dllrn. 410 lNIIem tolo m .. 4.323.18 432,41 1."11.8.415,«5 324,114 1.404.1511,68

2.03.05 CBUO • aradu.ylo C •.. 2.2U,U 507.80 1.138,64 «15,49 312.545,'2 1.088,884,55 464,1$ 235.695,31 808.081,48

2.05,01.12 AçoCA.50A " 123.588.60 112,053,15 31,515,45 1,11 654.41l7,tO 224.074,85 7,00 727.2111,8\1 24U12,08

2,05.02.02 Forma p/ ConCfa'o Ap.llnle •.. U65.60 4il,51 1I,388,Oi 114.50 58.118'UO 1.012.848,31 80,112 40.258,51 758.oe5,U

2.03.04 Blnd.r , Gr.du.çill B m' 1.500,00 110,00 1.410,00 51i18,i6 53.726,40 841.713,80 401,12 36.154.80 568,425,20

2.0'.22 OuUnaçlo d. $010 Contaminado para aleHO cI•••• II.A ~" 2.885,80 0.00 2.8&5,110 11:13,70 440."3,38 280,0$ 802.814,6ilo

2.03,22 8ic:a Corrida m' 5.330,51 360,01 ~ 1110,56 134,58 48.442,95 668.838,55 92,70 33,312.93 ~60.170,91

2.07.02 ForneCime"to e Inllalaç'll de POlle Mala6co, Tipo T.leeonioo, A!tu,.1itf d. 15,0 M uo 150.00 0,00 150,00 3.811,51 581,8215,50 ',3&8,13 65ilo.2t1il,61

11,03.08 Sa1jata e/O\l Sarj.lio d. Col'OrelO, Fck:20,O Mpe •.. 1.088,Oe 0.00 1.0118,06 467,42 !jo.Q7.646,17 3~,22 423,802,»

2.05.02.13 Guarda Rod •• P.drio Later.1 m 2.360.00 0,00 2.380,00 3i2,04 925.214,40 2~ue 578.453.60

2.07,01 FOlnac:imenlo elnstalaçlo d. EI.lrlldulO O_tOO mm, TIpG Ka".Mel( ou Equlvlient. m 30.000,00 12,00 29,988,00 18.5~ 223,08 557.476,112 18,04 218,4~ $41,010,34

ílOilo,02.0ilo A911P/CoIlc:rllIO ProlandldO CP. llõKlR8 '0 31.363,00 118~,S2 I~S~.411 Iit,lIo4 22'i117,07 380.1 UI,66 17,20 203.12V,06 338.328,66

2.05.01.01,01 Execuç'o c:omp'-ta da •• taca a.cavada O • 10 c:m m 1.302,00 <l.OO 1.302.00 423.5ilo iloilol.482,10 .04,5ilo 528.123.81

2.03.11 ElIehlmenlo oom 8,1la 2..) PI'I 01100 •.. 1.236,112 126.00 1.110,112 116.111 14.738,22 531.164,31 84,6' 10.657,08 601,441.61

2.01,04 ToPO;ra!l1l ei;ulptmh lU3 7,01 11,32 29.845,118 209.220,18 337.858,21 21.435,1\1 lÇI2,320,88 310,588,31

2,02,23 Tran.pon. d. MIlarl-.J d. E.c.vaçlo m'"m.i~ 67ilo.416,31 f,27 857,178,71 0,81 587.612,111

2,02.36 O.moliç.lo d. c:onC:IIIO .Impl •• m' 2.168,35 350,51 I.8tl,17 118,81 41.852,41 215.11611,25 13U2 4i.018,10 2$4.160,60

2.01.02 C.nlelro. Oparaç10' Manut.nç.1Io vblmb 18,00 ',00 14.00 38.050,84 152.230.36 532.131,76 26.825,51 107.302,04 375.557,15

2.01.03 FOIn'Cim.nto • In'lallçlo d. Lumlnaria •• Lamp.d •• d. 250 W, V.por d. Sodlo '" 304,00 0,00 39.,00 1.227,32 483$64,08 209,113 82.712,42

20101 Canl.iro • In,lataçio e O•• moolllZlÇlo ., 1.00 0.20 0,80 111.101,20 23.421,44 113.685,76 110 .• 34,81 22.016,i7 88.341,89
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2.01.G4.03 Fomeel""lnlo • Inltto~çlo de eabol de .nl.gla •••• b&l,,'.n.lo OI."".tro d. 26 ""rrt' m 33.000.00 0.00 33,000.00 12,05 3~7650,OO 13.78 454.NO,OO

2.05.02.18 Coner.lo Fek • 30,0 Mp. m> 805,70 42.93 162,77 5011.53 21.814,12 388,854,20 365,12 15.100,36 218,1150,24

1.01,0& Vlg. B,n.,I""an mh 19,00 3.00 16,00 11.10".8" 56.1211,81 2911.358.24 14,543,84 '3.631.52 232.701.,u

2.02.31 T'.n'porte d. dlmoliiç'o elOcomr.IO. 1.lh•• I &Iv.nan•• rrt'I(II"" 1>':t~'l2 "11.152.28 1,21 511.185,31 0.81 311l.214.41

2.03.21 C.mad' d,ll'd'Iarn.nlo oom Bu Corrida pila R.lot~ <I. tl,Ibl.lto'm R.enlo, •• p. d. 10 em. m> 31.510.152 4.1'0,44 27.380,0' 13,48 58.268,12 388.810,48 1l,21 3'-152.68 253.11oe,G4

2,01.14 ConW'IO Fell. 15,0 Mp. m> 801.25 0,00 '01,28 438,18 3411.473,20 300.42 240.11l.53

2,04.14 Coner"o Fek • 15,0 Mp. m' 141.00 26,81 114.13 436,16 11,111l,'2 311.IN,04 300.42 8.012,2i 214.S38,1l3

Parcel, rei.rent. ao alu.te do BOI Vb/ ••••• 18.00 :UO 14,50 115.033.88 332.618.57 1.377.illl,21

'0.914.e~.99 22.743.594,68 9.551.017.15 21.118.050,83
~~ 'r&~ll.n. u.eutadol'lI'I Qu,nlll't!yo' IUp.rkl, ••• 01 oonll.nl" no o,Ç-Imanlo. I.

Sobr.preço'Superf,.turafMnto 3.043.147,10

Sobrepreço 1.626,543,85

Sup.rf.tur.menI0 1.417.603,85
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BOI Proposta (%) Ajustado (%)
Grupo A Despesas indiretas

A.1 Administracão Central 5,00 5,00
A.2 SeÇJuroe aarantias 0,99 0.99
A.3 Transporte de oessoal/alimentacão 1,97
A.4 Mobilizacão e desmobilizacão de eauioamentos 1,25
A.5 Eauioamentos de peaueno porte 1,04
A.6 Eauipamentos de informática 0,83
A.7 EPls 1,31

Total Grupo A 12,39 5,99

B Bonificacão
B.1 Lucro 8.00 8,00

Total Grupo B 8,00 8,00

C Impostos
C.1 PIS 0,65 0,65
C.2 COFINS 3,00 3,00
C.3 ISSQN 2,00 2,00

Total Grupo C 5,65 5,65

IBOI 28,651 21,321 7,33
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Cãlculo do custo do item "Administração Local Complementar"

Planilha orçamentãria original
Custos diretos 31.846.778,11
BOI 128,65%) 9.124.101,93
Total 40.970.880,04

Planillha ajustada
Custos diretos 31,846,778,11
"Administracão local complementar" 1,924.141,80
BOI (21.32%) 7.199.960,13
Total 40.970.880,04

Custo mensal item "Administração local complementar" 106.896,77
Valor mensal item "Administração local complementar" 129.687,16
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2.01.06 Admlnlstraçlolocal. (Vertlalmh)

Adotado custo direto definido ela CeDES? com a IneidAncla da taxa de BOI a ustada.

2.05.02.04 Aço CA 50 A • (Kg)

SINA?I • Cad. 742541001: Fornecimento, corte dobra e colocação de aço CA 50 12,7mm

Custo unitário

BOI

Valor servico

2.03.01 Rachlo para reforço de sublelto (rn')

Utilizar composição COOESP com valor dos insumos SINA?l

229.35503

6.51

1,39

790

(fi
r

Insumo Ud Coeficiente Unilário Parcial
Rachão m' '.40 47,65 66,71

Operador III H 0,03018 8.03 0.24
Operador rolo compaC1ador H 0,03018 7,47 0.23
Trator de esteira H 0.03016 86,31 2.60
Rolo compactador H 0,03018 59,4 1,79
Custo unitário 71,58
BOI 15.26
Valor servicQ 86,84
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2.03.19 Bate demacadamebetuminoso (m')

srCRO. Coei. 2 S 02 531 50. Macadame betuminoso por penetração

Custo unItário SICAO

Cimento asfá!tico CAP sono: 0,1500 t

Subtotal

601

Valor servlco

2.05.01.02 Estaca raiz dJlmetro 410 mm em rocha (m)

Valor da CCDES? com BOI alustado

2.05.02.19 Concreto Fck. 30 Mpa bombeado (m')

SINAPI. Coei. 74138/004: Concreto usinado bombeado Fck. 30 Mpa, inclusive colocação,

espalhamento e acabamento.

Custo unitário

601

Valor servll":O

E.taca raIz diâmetro 410 mm em 8010 (m)

Adotado cuslo direto definido ela CODESP com a incidência da taxa de BOI a~uslada.

112,86

189,47

302,33

64,46

36678

1.506.94

301,45

64,27

355,72

324,94
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2.03.05 CBUQ (m')

SINA?I - COO.72965 Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, capa de rolamento

Incluso usinagem e apllcaçâo, exclusiva transporte,

CUSIO unitário

BOI

Valor serviço I t

Valor servlco I m3

2.05.01.12 Aço CA 50 A. (Kg)

$INAPI • Cod. 742541001: Fornecimento, corte dobra e colocação de aço CA 50 12.7mm

Custo unitário

801

Valor servico

2.05.02,02 Forma pl Concreto Aparente (m')

SINA?1 • Cad. 73654 Forma plana para concreto aparente, em compensado plastificado 12 mm

aproveitamento de 3 vezes, Incluindo contraven~amenlo e travamento pontaietado.

Custo unitário

801

Valor servi"o

159,41

33,99

193,40

464 15

6.51

1.39

790

66,70

14,22

80,92
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2.03.004 Blnder, gr.du.çAo B (m')

SINAPI. Cod.72964 Concreto betuminoso uslnado a quente com CAP 50170, binder,lncluso

usinagem e aplicação, excluslve transpone.

Custo unitário

801

Valor servIço I t

Valor servlco I m'

2.04.22 DestlnaçAo de Solo Contaminado par •• terro çlane II.A (t)

Adotado custo direto definido ela COOESP com a InCidênCia da taxa de BOI a ustada.

137,97

29,42

167,39

401 72

260.09

2.03.22 Bica Corrida (m')

SINAPI • Cod. 73711: Base para compactação çom brila corrida, inclusive compactação

Custo unitário

801

Valor servico

2,07.02 Fornecimento e InaL de POlte Metalico. Tipo Teleconlco. Alt. utu 15.0 m (un)

Adotado custo direl0 definido pela CODESP com a incidênCIa da taxa de BOI alustada

76,41

16.29

9270

4.368,13
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2.03.08 Sarjeta e/ou Sarjetlo de Concreto, Fck:20,0 Mp. (m')

Ulilizar composição COOESP com valor dos insumos SINAPI

Insumo Ud Coeficiente Unltario Parcial

Servente H 2,00 7,98 15.98

Concreto Fck :.-20 Mpa m' 1,00 228,82 228,82

Concrelo magro Fck lO 10 Mpa m' 0,23 190,92 43,91

Forma de madeira comum (SINAPI 737851001) m' 2,66 12,57 33.69

Encarregado H 0,1334 10,98 1,46

Subtotal 321,64

BDI 68,57

Valor do scr .•.lco 390,22

2.06.02,13 Guarda Rodas PadrAo Lateral (m)

Utltlzar compOsição COOESP com valor dos Insumos SINAPI

Insumo (serviços auxtUares) Ud Coeficiente Unitário Parcial

Aço CA - 50 (SINAPI- Coei. 74254/001) Kg 11,16179 6,51 72,66

Concrefo 20 Mpa (SINAPI- Coei. 74137/003) m' 0.22324 266,35 59,46

Forma aparente (SINA?I . Cod. 73654) m' 1,03764 66.70 69,21

$ubtolal 201,33

BDI 42,92

Valor do servil":o 244,26
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Fomeelm.nto e Inst. de Eletroduto 0-100 mm • Tipo Kanaflex ou Equlv. (m)

Adotado custo direto definido ela COOESP com a Incidência da taxa de BOI a ustada.

2.05,02.05 Aço pI Concreto Prottndldo CP. 190 RB (Kg)

Adotado custo direto definido ela CODESP com a Incidência da taxa de BOI a"ustada.

2.05.01.01.01 ExtcUÇlo completa d••• taca .'c,vada O • 70 em (m)

Adotado custo direto definido cela COOESP com a incidência da taxa de BOI alustada.

2.03.17 Enchimento com Brtta 2.3 para Dreno Im-)

SINAPI. Cedo 74119/001 Fornecimento e assentamento de brita 2. Drenes e filtros

Custo unitário

BOI

Valor serviço

Topografia (Equipe 1mês)

Adotado custo direto definido ela CODESP com a Incidência da laxa de BDI a ustada.

18,04

17,20

404,55

69.72

14,66

84.58

27.435,19
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2.02.23 Transporte de Mlterlal de ElclvaçAo (m"xKm)

SINAPI • Cod. 72886 Ttanspone comerciai cI caminhão basculante 6 m:J.rodovia com revest. primário

Custo unitário 0,72

BOI 0.15

Valor servira O87

2.02.36 Demollçlo d. concreto slmplel (m")

Obs.: Engloba a demolição do concreto por qualquer processo executivo, bem como carga, deposição e espalhamento.

Será utllHzadaa composIção originai da CODESP (demolição mecânica) com valores dos Insumos SINAPI.

Insumo (serviços auxiliares) Ud Coeficiente Unitário Parcial

Servente H 2,7270 7,98 21,76
PedreIro H 0.2700 9,54 2.58
Marteleteiro H 5,4540 7,13 38,89

Cabo de Turma H 0.1819 '0,98 2.00
Encarregado H 0.3820 10,98 4,19
Operador de carregadeira H 0.0419 8,03 0.34
Carregadelra de pneus H 0.0419 87,18 3.65
Compressor de ar portâtil diesel H 2,7227 '0.80 29,41
Rompedor de concrelo H 5,4540 2,28 12,44
Subtolal 115.25
BOI 24.57
Valor do servi 139,82
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2.01.02 CanteIro. Opftraçlo e Manutençlo (Vb/mb)

Adotado custo direto definido ela CCDES? com a Incidência da taxa de BOI a ustada.

2.07.03 Fornecimento e Inat. d. Lumlnariaa. Lampadu d. 250W,Vapor de Sadio (un)

(1) SINAPI. Cod. 73831/008 LAmpada de vapOr de sódio de 250WX220V • Fornecimento e Instalação

(2) SINAPt • Coei. 72282 Reator para IAmpada vapor de sódio alta pressAo. 220V/250W • Uso externo

(3) SINAPI. Cad. 74231/001 Luminária aberta para iluminação publica

(1) Custo unitário

(2) Custo unitário

(3) Custo unitário

Subtotal

BOI

Valor servico

2.01.01 Canteiro.Instataçaoe Desmoblllzaçlo(Vb)

Adotado preço do Consórcio, com BOI ajustado, visto que ao utilizar canleiro construido para

atendimento da execução da 111etapa, configurou vantagem em relação a05 demais licitantes.

26.82551

29.29

75,49

68,26

173.0'
36,69

209,93

110.434.87
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2.07.04.03 Fornecimento e inll de eabol de energia em baixa tenslo. 0-25 mm" (m)

Adotado custo direto definido pela CODESP na manllestação ao Relatório Preliminar,

porém com a incidência da taxa de BOI ajustada.

2.05.02.18 Concreto Fck. 30,0 Mp. (m")

SINA?I- COd. 74138/004: Concreto usinado bombeado Fck '" 30 Mpa. Inclusive colocação,

espalhamento e acabamento.

Custo unitário

BDI

Valor serviço

1.01.08 Viga Benkelman(mês)

UtUlzar compOSIÇão eCOES? com valor oos Insumos SINAPI

13,78

301,45

64,27

36572

Insumo Ud Coeficiente Unitário Pardal
Viga Benkelman (valor CODES? corrigIdo) mês 1.00 6602.98 6.602,98
Caminhão basculante. 5 mJ H 98.00 39.60 3.801.60
Servenle H 98.00 7.98 766,08
Motorista H 96.00 7.05 678.80
Encarregado H 12,80 'Q.98 140,54
Subtotal 11.988.00
BDI 2.555,84
Valor serviço 14.543,84
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2.02.37 Transporta d. demollçlo do concreto, t.lh•• e .I••••narl•• (mO x Km)

SINAPI • Cod. 72886 Transporte comerciai cI caminhA0 basculante 6 m', rodovia com revest. primário

Custounitário 0.72

BOI 0.15

Valor servlco 0,87

2.03.21 C.mada d. fechamento com Blc. Corrida par. R.forço d. subl.no em Rachlo,

espessura de 10 em. (ml
)

10% Item SINA?I • COd. 73711: Base para compactação com brita corrida, lnduslve compactaçAo

Custounitárto 7.64

BOI 1.63
Valor servit'o 9.27

2.07.14 Concreto Fek. 15,0 Mp. (m")

SINA?I- Cod. 74138/001 Concreto uslnado bombeado Fck = 15 Mpa, Inclusive COIocaçao,

9spalhamenlo e acabamento.

Custo unItário

BOI

Valor servlco

2.04.14 Concreto Fek .15,0 Mpa (ml
)

SINAPI. Cod. 74138/001 Concreto uslnado bombeado Fck "" 15 Mpa, Inclusive colocação,

espalhamento e acabamento.

Custo unitário

BOI

Valor seNll":o

247.63

52,79

300,42

247,63

52,79

30042
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ANALISE OR AMENTARIA 23 rinci ais itens ue corres ondem a 97,39%do valor licitado

ITEM SERVICO Unidade Quantidade Uni!. Licitado Uni!.iifustado Total licitado Total aiustado
1.4 Sondagem à percussão DN 2 1/2', com ensaio SPT a cada

m 2.000,00 67,25 70,00 134.500,00 140,000,00metro, orofundidade até 50 m
1,21 Levantamento toooaráfico com cadastro de interferências m>

~
0,33 0,21 153,855,36 97.907,96

2.1 Proleto aeométrico PranchaAl 2.670,79 1.510,64 160.247,40 90.638,40
2.2 Proleto de drenaaem PranchaAl 70,00 2.670,79 1.510,64 186.955,30 105.744,80
2.3 Proieto de terraolenaQem PranchaAl 60,00 1.048,47 627,88 62.908,20 37.672,80
2.4 Proleto de oavimentacão Prancha Al 10,00 2.384,71 1.407,58 23.847,10 14.075,80
2.5 Proleto de sinalizacão viária e semafórico Prancha Al 40,00 2.384,71 1.407,58 95.388,40 56.303202.6 Proieto de obras de arte esoeciais Prancha Al 210,00 3.330,70 1.909,42 699.447,00 400.978,202.7 Proieto de i1uminacão Prancha Al 40,00 2.384,71 1.407,58 95.388,40 56.303,202.8 Proieto de oaisaQlsmo e acessibilidade Prancha Al 25,00 1.905,01 1.176,94 47.625,25 29.423,502.9 Proieto de remaneiamento de interferências Prancha Al 40,00 2.670,79 1.510,64 106.831,60 60.425,60
2.10 Proieto de desvio de tráfeao PranchaAl 6,00 2.384,71 1.407,58 14.308,26 8.445,48
2.11 Proieto de adeauacão ferroviária PranchaAl 15,00 2.670,79 1.510.64 40.061,85 22.659,602.12 Proieto de demollcões Prancha Al 40,00 2.670,79 1.510,84 106.831,60 60.425.60
3.1 Levantamento de locais de bota-fora vb 1,00 15.000,00 10.892,22 15.000,00 10.89222
3.2 Estudo de tráfeao vb 1,00 50.000,00 29.486,89 50.000,00 29.486,89
3.3 Elaboração de termo de referência, CPU's e Planilhas

vb 1,00 60.000,00 38.480,75 60.000,00 38.480,75de servicos e oreços
4.1 Consultor h 320,00 181,88 137,43 58.201,60 43.977,604.2 Coordenador de Projeto h 520,00 221,16 103,06 115.003,20 53.591,204.3 Enaenheiro Sênior h 720,00 92,76 95,44 66.787,20 68.716,804.4 Enaenheiro Pleno h 720,00 72,75 68,89 52.380,00 49.600,80
4.5 Cadista h 720,00 25,46 12,08 18.331,20 8.697,604.6 Proietista h 720,00 45,47 17,40 32,738,40 12.528,00TOTAL 2.396.637,32 1.496.976,00

Diferença (R$) 899.661,32
Diferença ('lo) 60,10%

• Obs.: O quantitativo medido do item 1.21 superou o inicialmente previsto em 216.228,36 m'.
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CONTRATADO ANALISE
ITEM SERVI O Unidade Quant. Total Quant. Faturad Quan!. A faturar Unitário Total faturado Total 8 faturar Unlt.aiustedo Total ralutado Total a faturar
1.4 Sondagem à percussâo ON 2 1/2", com ensaio SPT a c

m 2,000,00 971,57 1.028,43 67,25 65,338,08 69,161,92 70.00 68.009,90 71.990,10metro. orofundldade até 50 m
1.21 Levantamento to táfico com cadastro de Interferêncl

""
250,00000 466,22836 - 033 153.85536 021 97.90796 -2,1 Pro ato eométrlco Prancha A1 8000 4900 1100 2.670.79 130.868 71 29.37869 1.51064 74,021 38 16.617 04

2,2 Prolato de drenaoem Prancha A1 7000 - 7000 2,67079 . 188,95530 1,51064 105.144,80
2,3 Projeto de terraolena em Prancha A1 6000 . 80.00 1,04847 . 62,90820 82788 37.672,80
2,4 Prolato de avlmanta Ao Prancha A1 1000 - 10,00 2.384.71 - 23.847,10 1.40758 . 14,075,80
2,5 Pro eto de slnallzacão viária e semafOrlco Prancha A1 4000 4000 2.384,71 95.388,40 1.40758 - 56.303.20
2,6 Pro' eto de obras de arte esoeclals Prancha A1 21000 7,00 203,00 3.33070 23.31490 678,132,10 1.90942 13.365,94 387,812,26
2.7 Proleto de lIuminacáo Prancha A1 4000 40,00 2.384 71 - 95.388,40 1.40758 56.303,20
2,8 Proleto de !'l8IS80lsmo e acessibilidade Prancha A1 25,00 25,00 1.905,01 47.625,25 1.17694 - 29.423,50
2,9 Proieto de remane'amento de interferêncIas Prancha A1 40,00 40,00 2.67079 106.831,60 1.510,64 60.42560
2.10 Proieto de desvio de tráfe o Prancha Al 600 6.00 2.38471 14.30826 , .407 58 8.44548
2.11 Pro elo de ade uaCáo ferroviária Prancha Al 1500 1500 267079 40.061 85 1.51064 22.659,60
2.12 Pro eto de demolic6es Prancha A1 4000 40,00 2.670,79 106.831,60 1.51064 60,425,60
3.1 Levantamento de locais de bota.fora vb 100 100 15.00000 15.000,00 10.89222 - 10.892,22
3.2 Estudo de tráteoo vb 100 0.65 036 50.00000 32.500,00 17.50000 29.48689 19.166,48 10.320,41
3,3 ElabO~~:ode termo de referência, CPU's e Planilhas vb 1,00 1.00 60,000,00 60,000,00 38.480,75 38.480,75de serv os e aracos
4.1 Consultor h 320,00 - 320,00 181.88 58.201,60 137,43 - 43,977,60
4.2 Coordenador de Proieto h 52000 13900 38100 221 16 30.741,24 84,261,96 103,06 14.32534 39.26588
43 En enheiro Sênlor h 72000 21000 51000 9276 19,47960 47.307.60 95,44 20.04240 48.674,40
44 Enoenheiro Pleno h 720,00 21500 505,00 72 75 15.641.25 36.73875 68,89 14.811 35 34.789,45
4.5 Cadlsta h 720,00 215,00 50500 25,46 5.473,90 12.857,30 12,08 2.597,20 6.100,40
4.6 Proietista h 720.00 215,00 505,00 45,47 9.776,05 22.962,35 17,40 3.741,00 8.787,00

TOTAL 486,989.09 1.909,648,23 327,988.92 1.168,987.07

DIFERENCA TOTAL (R$) 899,661,32
SDBREPRECD IRS} 740,661,16
SUPERFATURAMENTOIR$ 1!9.000,17
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DATA-BASE: 03/2009 (data da aoresentacão das nrecostas)
Encarnos sociais = 122,82%
Para insumos constantes SINAPI, adotar este valor. Caso não conste. adotar Tabela de Consuttoria do DNIT

PROFISSIONAL Referência Códino Salário-hora
Consultor esoeclal DNIT 100,54
Coordenador neral DNIT 7540
EnnenheirolProfisslonal Sênior SINAPI 2708 69.82
Ennenheiro/Profissional Pleno SINAPI 2707 5040
Enoenheiro/Profissional Júnior SINAPI 2706 35,71
Proietista SINAPI 2358 12,73
Cadista SINAPI 2355 8,84
Ton6nrafo SINAPI 7592 11,96
Auxiliar de tonoorafia SINAPI 244 7,40
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ITEM 1.4 : Sondagem à percussão DN 2 112", com ensaio SPT a cada metro, profundo até 50 m
Unidade: m
Utilizar valor CODESP " R$ 70,00 I m

ITEM 1.21: Levantamento topográfico com cadastro de Interferências
Unidade: m2 Composição: CODESP

Materiais

2
\

Mão de obra (encargos sociais" 122,82%)
Insumos
Ajudante ou auxiliar de topografia
Desenhista cadista
Desenhista de topografia - Técnico
Topógrafo
Subtotal parcial

Equipamentos
insumos
Nlvel com precisão de 0,7 mm/Km (CODESP)
Teodolito cl precisão de 10 segundos (CODESP)
Perua Kombi 50% em operação (CODESP)
Subtotal parcial

Sub total
BOI(36,69%)
Total

Unidade
h
h
h
h

Unidade
h
h
h

Coeficiente Unitário Total
0,0066 7,40 0.05
0,0012 8,84 0,01
0,0024 8,84 0,02
0,0033 11,96 0,04

0,12

Coeficiente Unitário Total
0,0004 0.64 0,00
0,0025 0,98 0,00
0,0020 16,81 0,03

0,04

0,16
0.06
0,21
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Item 2.1 : Projeto geométrico
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadlsta h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BDI (36,69%)
Total

Item 2.2 : Projeto de drenagem
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BDI (36,69%)
Total

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
4,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
4,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Total
40,22
301,60
279,28
252,00
39,78
57,29
135,00

1,105,16
405,48

1.510,64

Total
40,22
301,60
279,28
252,00
39,78
57,29
135,00

1.105,16
405,48

1.510,64



ANEXO V. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 18/2010. COFIP/CISET/CC/PR. Pag.06/13

Item 2.3 : Projeto de terraplenagem
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro SenJor h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (COOESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 2,4 : Projeto de pavimentação
Unidade: Prancha A1 Composição: COOESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Veiculos/equlp. diversos (COOESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Coeficiente Unitário
0,2000 100,54
1,2000 75,40
1,0000 69,82
2,0000 50,40
2,0000 8,84
2,0000 12,73
1,0000 135,00

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
3,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Total
20,11
90,48
69,82
100,80
17,68
25,46
135,00
459,35
168,53
627,88

Total
40,22
226,20
279,28
252,00
39,78
57,29
135,00

1.029,76
377,82

1.407,58
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Item 2.5 ; Projeto de slnallzaçao viária e semafórIco
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Veiculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BDI (36,69%)
Total

Item 2.6 : Projeto de obras de arte especiais
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BDI (36,69%)
Total

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
3,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Coeficiente Unitário
2,5000 100,54
4,0000 75,40
5,0000 69,82
5,0000 50,40
5,0000 8,84
5,0000 12,73
1,0000 135,00

Total
40,22
226,20
279,28
252,00
39,78
57,29
135,00

1.029,76
377,82

1.407,68

Totai
251,35
301,60
349,10
252,00
44,20
63,65
135,00

1.396,90
512,52

1.909,42
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Item 2.7 : Projeto de iluminação
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BDI (36,69%)
Total

Item 2.8 : Projeto de paisagismo e acessibilidade
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Veiculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BDI (36.69%)
Total

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
3,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
2,0000 75,40
3,0000 69,82
5,0000 50,40
4,0000 8,84
3,0000 12,73
1.0000 135,00

Total
40,22
226,20
279,28
252,00
39,78
57,29
135,00

1.029,76
377,82

1.407,58

Total
40,22
150,80
209,46
252,00
35,36
38,19
135,00
861,03
315,91

1.176,94



ANEXO V - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 18/2010. COFIP/CISET/CC/PR - Pag.09/13

Item 2.9 : Projeto de remanejamento de Interferências
Unidade: Prancha A1 Composição: COOESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122.82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Veículos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 2.10 : Projeto de desvio de tráfego
Unidade: Prancha A1 Composição: COOESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (COOESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
4,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
3,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135.00

Total
40,22
301,60
279,28
252,00
39,78
57.29
135,00

1.105,16
405,48

1.510,64

Total
40,22
226,20
279,28
252,00
39,78
57,29
135.00

1.029,76
377,82

1.407,58
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Item 2.11 : Projeto de adequação ferroviária
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO; 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Velculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 2.12 : Projeto de demolições
Unidade: Prancha A1 Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO; 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Veículos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
4,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Coeficiente Unitário
0,4000 100,54
4,0000 75,40
4,0000 69,82
5,0000 50,40
4,5000 8,84
4,5000 12,73
1,0000 135,00

Total
40,22
301,60
279,28
252,00
39,78
57,29
135.00

1.105,16
405,48

1.510,64

Tolal
40,22
301,60
279,28
252,00
39,78
57,29
135,00

1.105,16
405,48

1.510,64
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Item 3.1 : Levantamento de locais de bota.fora
Unidade: Vb Composição: COOESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122.82%) Unidade
Engenheiro/Arquiteto pleno h
Técnico nlvel médio h
Velculos/equip. diversos (CODESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 3.2 : Estudo de tráfego
Unidade: U n Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senior h
Engenheiro Pleno h
Cadista h
Projetista h
Veículos/equip. diversos (COOESP) vb
Subtotal
BDI (36,69%)
Total

Coeficiente Unitário
83,0000 50,40

166,0000 11,96
1,0000 1.800,00

Coeficiente Unitário
8,0000 100,54

40,0000 75,40
83,0000 69,82

166,0000 50,40
83,0000 8.84
83,0000 12,73

1,0000 1.800,00

Total
4.183,20
1.985,36
1.800,00
7.968,56
2.923,66
10.892,22

Total
804,32

3.016,00
5.795,06
8.366,40

733,72
1.056,59
1.800,00

21.572,09
7.914,80
29.486,89
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Coeficiente Unitário
8,0000 100,54
83,0000 75,40
83,0000 69,82
166,0000 50,40
166,0000 35,71
1,0000 1.000,00

Item 3.3 : Elaboração de termo de referência, CPU's e Planilhas de serviços e preços
Unidade: VB Composição: CODESP
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%) Unidade
Consultor h
Coordenador de Projeto h
Engenheiro Senlor h
Engenheiro Pleno h
Técnico nlvel superior h
Equipamentos e materiais diversos (CODESP) vb
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Total
804,32

6.258,20
5.795,06
8.366,40
5.927,86
1.000,00

28.151,84
10.328,91
38.480,75

Item 4.1 : Consultor
Unidade: h
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%)
Consultor
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 4.2 : Coordenador de Projeto
Unidade: h
Insumos (Encargos sociais MO= 122,82%)
Coordenador de projeto
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Unidade
h

Unidade
h

Coeficiente Unitário
1,0000 100,54

Coeficiente Unitário
1,0000 75,40

Total
100,54
100,54
36,89
137,43

Total
75,40
75,40
27,66
103,06
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Item 4.3 : Engenheiro Sênlor
Unidade: h
Insumos (Encargos sociais MO~ 122,82%)
Engenheiro Sênior
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 4.4 : Engenheiro Pleno
Unidade: h
Insumos (Encargos sociais MO~ 122,82%)
Engenheiro Pleno
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 4.5 : Cadista
Unidade: h
Insumos (Encargos sociais MO~ 122,82%)
Cadista
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Item 4.6 : Projetista
Unidade: h
Insumos (Encargos sociais MO~ 122,82%)
Projetista
Subtotal
BOI (36,69%)
Total

Unidade
h

Unidade
h

Unidade
h

Unidade
h

Coeficiente Unitário
1,0000 69,82

Coeficiente Unitário
1,0000 50,40

Coeficiente Unitário
1,0000 8,84

Coeficiente Unitário
1,0000 12,73

Total
69,82
69,82
25,62
96,44

Total
50,40
50,40
18,49
68,89

Total
8,84
8,84
3,24
12,08

Totai
12,73
12,73
4,67
17,40
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO E DE ATOS DE PESSOAL

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 18/2009

PROGRAMA:

AÇÃO:

PROCESSO PRINCIPAL:

UNIDADE FISCALIZADA:

MUNICÍPIOIUF:
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I - INTRODUÇÃO

1. Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de fiscalização realizada
no período de 20/07/2009 a 31/07/2009 na Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP,
localizada no Município de Santos/SP, em cumprimento ao contido na Ordem de Serviço
nO11/2009 da Coordenação-Geral de Fiscalização de Programas de Governo e de Atos de Pessoal.
O objetivo do trabalho foi fiscalizar a execução das obras de implantação da Avenida Perimetral
Direita do Porto de Santos, realizadas com recursos do Orçamento de Investimentos da União e
constante do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.

2. O escopo dos trabalhos abrangeu o cumprimento do objetivo previsto nos contratos,
a verificação da legalidade dos processos licitatórios, bem como dos editais, planilhas de obras e
serviços, reajustes e pagamentos realizados, além da verificação "in loco" da execução das obras e
suas etapas, bem como demais contratos firmados pela CODESP, a fim de atender as demandas de
gestão ambiental e arqueológicas solicitadas pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público
Federal e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Para tanto, foram
aplicadas as técnicas de análise documental, entrevistas e inspeção no local das obras. Não nos foi
imposta qualquer restrição aos trabalhos.

3. Ressalte-se que no primeiro dia de campo foi apresentada a metodologia de trabalho
à entidade fiscalizada e, ao final, a mesma foi informada de que os resultados serão posteriormente
apresentados para a adoção de medidas cabíveis.

4. Os principais resultados estão apresentados de forma resumida no Capítulo lI. Os
exames realizados resultaram na identificação de constatações detalhadas no Anexo I _
"Constatações Relevantes" e constatações relacionadas a aspectos formais, detalhadas no Anexo II
- "Constatações de Caráter Formar'. Em ambos os casos, foram expedidas recomendações que
visam auxiliar na correção dos problemas detectados.

11- PRINCIPAIS RESULTADOS

5.
seguintes:

As principais constatações, abordadas de forma detalhada no Anexo I, são as

Constatação 1 - Contratação das obras de melhoria do sistema viário da margem
direita do Porto de Santos - Avenida Perimetral - baseada em
projeto básico deficiente c desatualizado;

Constatação 2 - Pagamento indevido de valor correspondente ao item da planilha
orçamentária "adicional administração locar' em decorrência de
erro na metodologia de cálculo;

Constatação 3 - Ocorrência de defeitos no pavimento da pista;
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Constatação 4-Autorizações concedidas à contratada para que essa subcontratasse
parcela significativa da obra scm que houvesse previsão
editalicia;

Constatação 5 - Participação do autor do projeto básico na exccução da obra; e

Constatação 6 - Não aplicação dc sanções administrativas pela CODESP, em face
da inexecução parcial do contrato.

6. As demais constatações, relatadas no Anexo 11,embora também mereçam a atenção
da Unidade, inclusive contendo recomendações, não se caracterizam como irregularidades,
tratando-se, principalmente, de aspectos referentes à formalização dos processos licitatórios e dos
contratos.

III - CONCLUSÃO

7. O objetivo principal da ação de governo fiscalizada foi o de oferecer uma melhoria
significativa no fluxo do tráfego rodo-ferroviário na Avenida Perimetral do Porto de Santos e, por
conseguinte, um ganho operacional no Porto, sendo que as intervenções em implantação estão
incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal. Importante
ressaltar que o atendimento à política pública prevista nessa ação de governo objetiva atender ao
binõmio administração portuária e eficiência da CODESP, procurando não só atender à demanda da
Região Sudeste, como também acrescer significativamente os percentuais de exportação do País e
propiciar cada vez mais o aquecimento da economia interna do Brasil.

8. Registrou-se neste Relatório de Fiscalização, que o projeto básico que subsidiou a
licitação não correspondia à realidade a ser executada. Verificamos que houve o atingimento
parcial dos serviços inicialmente previstos, decorrente, em nosso entendimento, da utilização de um
projeto básico desatualizado que, inclusive, elevou sobremaneira os custos globais do
empreendimento.

9. Constatou-se, ainda, que o cálculo úu valur tlu item "Adicionai AdminisTraçã'o locar'
está equivocado, pois a taxa adotada para o mesmo deve incidir sobre custo direto do
empreendimento e não sobre o valor total do mesmo, conforme ocorreu. 10. Com relação às obras
que até o presente momento foram realizadas, observou-se que alguns trechos da pavimentação
encontram-se defeituosos.

10. Outros achados relevantes consistem na autorização para subcontratação de outras
empresas para execução das obras da Avenida Perimetral sem que houvesse previsão no Edital de
Licitação, no excesso dessas subcontratações, na participação do autor do projeto básico na
execução da obra e na não aplicação de sanções à Empresa Elimax, pela inexecução parcial do
contrato.

11. Diante do exposto, entendemos oportuno o envio deste Relatório à CODESP,
responsável pela execução tia obra de Implantação da Avenida Perimetral do Porto de Santos,
objeto da fiscalização, para conhecimento e adoção das medidas saneadoras e apuratórias que
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entender necessárias. As medidas implementadas por essa entidade serão avaliadas quando da
Auditoria de Contas, a ser realizada por esta Secretaria para subsidiar o julgamento pelo Tribunal de
Contas da União.

12. Sugerimos, também a remessa do presente Relatório à Secretaria Especial de Portos,
para conhecimento e providências julgadas pertinentes, haja vista sua atribuição de supervisão
ministerial, e à Secretaria Executiva da Casa Civil/PR, haja vista tratar-se de obra inclusa no
Programa de Aceleração do Crescimento.

BrasíliaIDF, 07 de outubro de 2009.

E LIMA

ordenador a quipe de Fiscalização
COFIP/CISET/PR
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~'\~<>-~~ ~\ J-,.. CCÀ.-'-~\\.."
ALEXANDRE S.F. DE CARVALHO

Analista de Finanças e Controle
COFIP/CISET/PR
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ANEXO I AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N" 18/2009

CONSTATAÇÕES RELEVANTES

CONSTATAÇÃO 1 - Contratação das obras de melhoria do sistema viário da margem direita
do Porto de Santos - Avenida Perimetral - baseada em projeto básico
deficiente e desatualizado.

FATO

o Projeto Básico das obras de "Melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de
Santos - Avenida Perimetraf', que subsidiou a Concorrência N° 0712005, foi elaborado, segundo a
CODESP, a partir da "simplificação do projeto básico fornecido pela Figueiredo Ferraz emjunho
de 2002".

As obras foram orçadas inicialmente em R$ 75.356.356,05 e previstas para serem
concluídas num prazo total de 18 meses. A obra foi dividida em 03 trechos, a saber:

Trecho 01: A1amoa - Sab06;

Trecho 02: Saboó - Paquetá; e

Trecho 03: Paquetá - Canal 4.

Descrição dos serviços previstos no projeto básico:

Trecho 01:

a) Terraplenagem;

b) Remanejamento de interferências;

c) Drenagem e pavimentação de 3,3 Km da Avenida Perimetral, com duas pistas de
largura de 10 m e mais 300m de acessos;

ti) Recuperação da Passagem do Rio Saboó;

e) Iluminação do sistema viário (lado mar) e implantação da rede enterrada da
"infoway"; e

f) Sinalização viária,

Trecho 02:

a) Terraplenagem;

b) Remanejamento de interferências;
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c) Drenagem (revisão da rede da região, remodelando-a e substituindo as linhas mais
antigas) e pavimentação de 2,18 Km da Avenida Perimetral, com duas pistas de
largura de 10m;

d) Construção de duas passagens inferiores para pedestres, com aproximadamente
110m cada;

e) Iluminação do sistema viário (lado mar) e implantação da rede enterrada da
"infoway"; e

I) Sinalização viária.

Trecho 03:

a) Terraplenagem;

b) Remanejamento de interferências;

c) Drenagem (revisão da rede da região, remodelando-a e substituindo as linhas mais
antigas) e pavimentação de 2,18 Km da Avenida Perimetral com duas pistas com
largura de 10m e ainda 1,55Km da Avenida Eduardo GuinJe;

d) Construção do Viaduto Bacia do Mercado com 577,50m e ainda sua iluminação;

e) Construção de pontilhão para travessia do Canal da Bacia do Mercado;

I) Inspeção técnica nas estruturas do Túnel do Moinho Paulista;

g) Recuperação estrutural da Passagem sobre canal da Bacia do Mercado;

h) Recuperação estrutural da Passagem sobre canal da Bacia do Macuco;

i) Iluminação do sistema viário (lado mar) e implantação da "infoway"; e

j) Sinalização viária.

Em 23/11/2006 foi firmado o contrato DP/37.2006, entre a CDDESP e a Construtora DAS,
no valor de R$ 55.487.136,44. Após 12 dias da assinatura do contrato, em 06/12/2006, foi realizada
reunião entre a CDDESP, DAS e a Empresa Figueiredo Ferraz (responsável pelo projeto básico)
para tralar de pontos divergentes ou não constantes no projeto básico que necessariamente
impactariam na elaboração do projeto executivo e na execução das obras, dentre os quais pode-se
citar: construção de ciclovia, localização prevista para o viaduto, estudo da região da Praça da
Santa, mudança no perfil de execução de cargas ocorrida nos anos anteriores, traçado da avenida,
necessidade de demolições não previstas na planilha orçamentária, etc.

Portanto, logo após a assinatura do contrato já se começou a discutir pontos que deveriam,
necessariamente, terem sido discutidos quando da elaboração do projeto básico.

Em 02/03/2007 foi efetivado o 1° aditamento ao contrato, acrescendo 3,86% ao valor inicial,
totalizando R$ 57.629.001,23, objetivando à complementação de projetos e à realização de
demolições, ambos não previstos.

Após o primeiro aditivo contratual, mais 05 aditivos foram acordados de forma a alterar o
prazo e os valores de serviços. Após as alterações advindas dos aditivos, temos a seguinte situação:

DOCs/0901751.doc

~ SECR£TAR.L\ DE CONTROLI: L~TIRNO - PALÁCIO DO PUH..\LTO - ANEXO 111-8, SALA 211 _ IlRAS1LIA-Df' _ CEP: 10.1~O-~OO
~ T£L.: IOXXU) 3411.2681, 3411-2682 - FAX: (OXX61) 3321-0755 - E-MAIL. CISETfRtP1.ANALTO.GOV . .8R

7



, .

Trecho 01:

)

Dos serviços inicialmente previstos para o trecho, foram executados apenas os projetos e
estudos. Todos os demais serviços foram excluídos.

Trecho 02:

Foram excluídos os seguintes serviços:

a) iluminação (postes, luminárias e cabos);
b) calçada lado mar;

c) banco de dutos (Infoway);

d) terraplenagem, drenagem e pavimentação da estaca 200 a 203+10m, pista direita;

e) terraplenagem, drenagem e pavimentação da estaca 200 a 219+10m, pista esquerda;
e

f) passagens inferiores.

Trecho 03

Foram excluídos os seguintes serviços: Viaduto da Bacia do Mercado, pontilhão de travessia
do canal, bem como todos os serviços previstos no trecho compreendido entre a Praça da Santa ao
Canal 04;

Foram incluídos: Pontilhão da Bacia do Mercado, Alça do Viaduto João Pessoa e abertura
de caixas para ferrovias da estaca 258 a 373.

Apresentamos, a seguir, a distribuição aproximada dos percentuais relativos dos principais
serviços, tal como foi previsto inicialmente e tal como ficou após o último aditivo contratual:

QUADRO 01- PERCENTUAL RELATIVO DOS SERVIÇOS

9,05 %

5,05 %

12,30 %

18,44%

2,98%

9,09 %

26,52 %
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7,73 %

1,01 %

0,00 %

0,61 %

6,73 %

0,92 %

0,30%

5,93 %

0,54 %

3,11 %

Pode-se constatar que serviços que sequer haviam sido previstos inicialmente no Projeto
Básico, passaram a representar parcela financeira significativa da obra. Como exemplo, cita-se o
item "demolições", que, erroneamente, não constou da planilha orçamentária inieial e foi objeto de
questionamento pelas empresas participantes do certame à Comissão de Licitação que, em resposta,
informou que "os serviços de demolição não irão interferir com o desenvolvimento dos trabalhos
que se pretende contratar". Os serviços de demolição foram objeto de aditivo contratual,
correspondendo a quase R$ 8.000.000,00. Outros exemplos de mudanças significativas:

a) o viaduto previsto inicialmente para ser construído deixou de existir, dando lugar a
02 alças de viaduto, sendo que uma delas não pôde ser executada devido à limitação
financeira e legal dos aditivos contratuais;

b) foi executado o Pontilhão do Mercado, que não constava do projeto básico;

c) a área a ser pavimentada foi reduzida em quase 70%;

d) a especificação do pavimento foi alterada; e

e) as obras previstas no Trecho 01 não foram executadas, bem como as do Trecho 03,
entre a Praça da Santa e o Canal 04.

Assim, concluímos que o projeto licitado, após várias alterações e supressões, foi
descaracterizado. Saliente-se, ainda, que a utilização de um Projeto Básico desatualizado foi o
principal motivo para que a vigência do contrato fosse prorrogada de 18 para 36 meses, incorrendo
no inevitável aumento dos custos, como por exemplo: de manutenção dos canteiros de obra e de
administração local.

Salientamos que a licitação e a contratação das obras baseadas em um projeto básico
deficiente e desatualizado encontra-se em desacordo com a Lei 8.666 em seu art. 7°, ~ 2°, incisos I
e II e art. 6°, inciso IX .

EVIDÊNCIAS

Termo de Referência que embasou a licitação;

Justificativas de alterações de projeto;

Cópia da ata da reunião ocorrida em 06/12/06 entre CODESP, OAS e Figueiredo
Ferraz;

Planilhas orçamentárias inicial e final; e
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Respostas da Comissão de Licitação às empresas participantes do certame e Notas
Técnicas CODESP, presentes no processo 15441/05-94.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se no seguintes termos:

" Cabe salientar que independentemente do projeto básico ter sido realizado em 2001, a
Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos vem sendo objeto de discussão desde a
década de 70 e seu traçado é aquele que está sendo implantado.

Considerando a dinamicidade do Porto de Santos, em muito aumentada após a
implementação da Lei n° 8.630/93, há que se considerar que um projeto de tal magnitude e
importância implica necessariamente na manifestação e participação de todos os segmentos
afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento, tais como, arrendatários, operadores
rodoviários eferroviário, Prefeitura Municipal de Santos eMinistérios Públicos.

É importante acrescentar que apesar do serviço "demolições", não constar inicialmente da
Planilha de Serviços, o ônus maior do contrato ficou por conta das superveniências que se
apresentaram ao projeto, dentre as quais o descarte de material contaminado e a elaboração de
laudos técnicos de todos os imóveis de valor histórico-cultural existentes na área de influência.
direta do empreendimento, sem os quais os Ministérios Públicos não liberavam a exeCllçãodas
obras.

Por derradeiro, entendemos que o projeto não foi descaracterizado, mas, sim, teve seu
objeto diminuído pelos motivosjá apresentados a essa C/SET.

No tocante à recomendação proposta, informamos que a CODESP já adotou as medidas
preconizadas pela C1SETpara as obras da Avenida Perimetral da Margem Esquerda, promovendo
licitações específicas para a realização de análises de solo da região, investigações arqueológicas
detalhadas e elaboração do projeto executivo do empreendimento, preliminarmente à contratação
das obras. "

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta Secretaria.

RECOMENDAÇÃO

1) Em futuras licitações, atender ao disposto na Lei 8.666, ar!. r,~2°, incisos I e li,
adotando projeto básico que contenha os pressupostos do ar!. 6° inciso IX da mesma
lei, evitando atrasos na execução da obra, bem como custos adicionais ao Projeto.
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CONSTATAÇÃO 2 - Pagamento indevido no valor de RSI351.819,83, correspondente ao
item da planilha orçamentária "adicional administração locar' em
decorrência de erro na metodologia de cálculo

FATO

Devido ao grande atraso no cronograma de execução das obras da Perimetral, por fatos que,
segundo a CODESP, a empresa contratada não foi a responsável, foi solicitado pela Construtora
OAS que fossem inseridos na planilha orçamentária, itens referentes à administração local e
administração central relativas aos meses que excederam o prazo previsto inicialmente.

No ofício da CODESP à OAS, DS-ED/308.08, de 09/05/2008, decidiu-se que apenas os
custos relativos à administração local seriam devidos.

Em resposta à Solicitação de Fiscalização 04, a CODESP apresentou memorial de cálculo
do valor do item "adicional de Administração locaf', qual seja:
"Valor do contrato: R$ 55.487.136.44

Prazo do contrato: 18meses

Taxade Administração local no BD1:8.61%
Então

R$ 55.487.136.44 x 8.6/% = R$ 4. 777.442.45/ /8 meses = R$ 265.413,47 /mês."

Porém, entendemos que o cálculo do valor não está adequado, visto que a taxa de BDI
(benefícios e despesas indiretas) incide sobre o custo direto do empreendimento e não sobre o valor
total do empreendimento. Portanto, o cálculo correto da parcela a ser paga seria:

Valor do contrato: R$ 55.487.136,44

Taxa de BDI contratada: 37,50%

Custo direto: R$ 55.487.136,44 /1,375 (BDI) = R$ 40.354.281,05

Taxa de Administração Local no BDI: 8,61%

Então:

R$ 40.354.281,05 x 8,61 % = R$ 3.474.503,60/ 18 meses = RS 193.027,98/ mês.

Diferença / mês: RS 72.385,49

Calcular-se-á, agora, o número de meses devidos:

Valor do contrato após 6° aditamento: R$ 68.607.477,52

Valor previsto para Adicional de Administração Local (AAL): R$ 3.981.202,05

Valor final- AAL = R$ 64.626.275,47 (sobre AAL não incide BDI)

Custo direto final: R$ 64.626.275,47/1,375 = R$ 47.000.927,61

Aditivo de custos diretos: R$ 47.000.927,61 - R$ 40.354.281,05 = R$ 6.646.646,57
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Administração Local presente no aditivo: R$ 6.646.646,57 x 8,61 % = R$ 572.276,27

R$ 572.276,27 / R$ 193.027,98 = 2,96

Conclusão: o aditivo "paga" 2,96 meses do custo da Administração Local

Prazo inicial: 18 meses

Prazo final: 36 meses

18 meses - 2,96 meses = 15,04 meses

ITEM ADICIONAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

15,04 meses x R$ 193.027,98 = R$ 2.902.227,33
Cálculo da glosa dos valores faturados e valores a faturar relativos ao item "Adicional'
Administração Locar':

Índice de reajuste utilizado de nov/07 a oul/08: 17,7039%

Índice de reajuste utilizado de nov/08 a oul/09: 38,3463%

Valores faturados (considerando a medição nO31 como já faturada)

1,04 mês x 1,177039 x R$ 72.385,49 = R$ 88.608,56

9,00 meses x 1,383463 x R$ 72.385,49 = R$ 901.283,82

Total: R$ 989.892,38

Valores a faturar:

5,00 meses x R$ 72.385,49 = R$ 361.927,45

GLOSA TOTAL: R$1.351.819,83

F.VIOF.NCTAS

Planilha orçamentária contratada;

Planilha orçamentária após o 6° aditivo;

Atestados de medição;

Resposta à Solicitação de Fiscalização 04; e

Tabela da taxa de BDI da empresa vencedora da licitação.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

12
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"Considerando as divergências conceituais e a relevância do assunto, informamos que a
CODESP está providenciando a contratação de perito para dirimir as dúvidas pertinentes, e
efetuar os ajustes que sefizerem necessários nas medições realizadas e a realizar.

No tocante à recomendação prupusta no item "c", informamos que a CODESP já vem
adotando as medidas preconizadas pela C/SEr."

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Secretaria.
Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta

RECOMENDAÇÕES

1) Descontar, na próxima fatura a ser paga à contratada, o montante de R$ 989.892,38
referente a valor pago a maior relativo ao item do orçamento "Adicional
Administração Locar';

2) Corrigir na planilha orçamentária os valores mensais ainda não faturados (05
meses) do item "Adicional de Administração Locar' de R$ 265.413,47 para
R$ 193.027,98; e

3) Nas próximas licitações, fazer com que os custos de administração local constem na
planilha orçamentária como custos diretos e não compondo a taxa de BDI.

CONSTATAÇÃO 3 - Ocorrência de defeitos no pavimento

FATO

Em vistoria realizada in loco nas obras de implantação da Avenida Perimetral, põde-se
constatar que, em alguns trechos da pista de entrada, houve a formação de trincas no revestimento
da pavimentação. Este trecho foi entregue em março de 2008, sendo o problema detectado pela
CO[)F.SP em setembro de 2008, após decorridos aproximadamente 06 meses de sua execução.

Questionada sobre o problema, por intermédio da Solicitação de Fiscalização 04, a CODESP
informou que o assunto já estava sendo tratado entre CODESP/OAS, apresentando, na resposta à
referida SF, ata da reunião, realizada em 30/09/2008 entre CODESP / Consultoria CODESP /
Construtora OAS / Figueiredo Ferraz (projetista) e Falcão Bauer (assessoramento à fiscalização)
que tratou do tema, quando se decidiu pela execução de um programa de investigação do pavimento
abrangendo o mapeamento das trincas existentes e execução de diversos ensaios técnicos, de forma
a determinar a causa dos defeitos ocorridos.

Ainda na resposta à SF 04, foi apresentada cópia da ata de reunião ocorrida em 22/07/2009,
na qual a CODESP foi informada pela OAS que as prováveis causas das deformações e fissuras do
piso foram o tráfego intenso na região e o traço utilizado para o CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente). A CODESP, então, solicitou à empreiteira a realização de ensaios em outros
trechos já executados, de forma a se detectar prováveis problemas que possam vir a ocorrer.
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Figura 01 - Defeitos na pavimentação

EVIDÊNCIAS

relatório fotográfico; e

Ata de Reunião realizada em 22/07/2009.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

"Em aditamento aos documentos já fornecidos a essa Secretaria. apresentamos no Anexo 1
o Parecer Técnico elaborado pelo Prol Dr. Paulo Fernando Araújo da Silva, DSc, de 14-09-2009,
onde estão apresentadas as medidas corretivas que serão implementadas pela empresa responsável
pela execução das obras. tão logo as condições meteorológicas sejam favoráveis. "

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta Secretaria.

RECOMENDAÇÃO

1) Exigir da empresa a correção dos defeitos, sob pena da aplicação das penalidades
legais e contratualmente previstas.

DOCS/0901757.doc

~ SECRLTARlAD£CON1ROLEIST[R.~O - rAU.CIO 00 PLANALTO - ..••NEXO UI-S, SALA 211 _ BRASíLIA-Df' - CEP, 10.150-'00
~ T&L.: tOxx61) )~11-2681. 341).2682 - fAX: CDXX611 Jl21-0H!:> - E-MAIL: CISETPR,rUNALTO.GOV.BR

14



CONSTATAÇÃO 4 - Autorizações concedidas à contratada para que essa subcontratasse
parcela significativa da obra sem que houvesse previsão editalícia.

FATO

Durante os trabalhos de fiscalização, constatamos que houve vanas autorizações para
subcontratações de empresas para a execução das obras da perimetral. Em decorrência, foi expedida
a Solicitação de Fiscalização nO02, de 28/07/2009, requisitando a listagem com as autorizações
concedidas à OAS para a subcontratação de serviços, indicando o nome das empresas
subcontratadas e os serviços a serem executados.

Assim, da análise do processo e pela resposta do Superintendente de Execução e Obras,
constatou-se as seguintes autorizações para subcontratações:

QUADR002-AUTORIZAÇÓESCONCEDIDASPARASUBCONTRATAÇÕES

2. ? Demolidora ABC Uda

.,
o:::

ensaios

Serviços de demolição e transporte de materiais
demolidos

3 ~JEcolabor Comercial Consultoria e Serviços de caracterização de solo
., Análises Ltda,

4 Transportes e
_ Rubão

Terraplanagens Serviços de terraplanagem e pavimentação,
inclusive transporte para o bota fora

5 .. ,.j' Construtora VP Construções e Serviços de terraplanagem e drenagem
Pavimentação LIda

6. TESTE - Tecnologia Estrutural e
Engenharia S/C Uda

7 . Fundsolo Serviços CT"IIIf.cnims c
Fundações LIda

8 Galvão Engenharia S/A

9 .' Reis e Ribas Comércio Ltda•...'. ,

.lO', Modulo de Praia Grande LIda

Serviços de controle tecnológico de concreto, aço,
solos e pavimentação

Suviços de estaC<lraiz

Serviços de terraplanagem, drenagem,
pavimentação e obras de arte corrente, executando-
se as obras de artes especiais

Serviços de corte de arvores, inclusive transporte
para o bota fora

Serviços de escavação, carga e transporte de
materiais

11 Costa Fortuna Engenharia de Serviços de fundações
Fundações

15
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12\' Jauru Construção Civil LIda Serviço de corte, dobra e montagem de aço" ...:f!
13 /~ Figueiredo Ferraz Serviços de execução dos projetos executivos. ' :.
14' ARCADIS Tetraplan S/A Serviços de elaboração do estudo ambiental. .
15,1 Estaca Zero LIda Levantamentos topográficos

A Lei 8.666/93, em seu art. 72, prevê a possibilidade do contratado subcontratar partes da
obra, porém, até o limite admitido pela administração, o que não ocorreu no caso em análise, pois
não existiu previsão de subcontratação no edital do certame. Os serviços passíveis de serem
subcontratados corresponderam a parcela superior a 60% do valor total do contrato com a
Construtora OAS.

É importante salientar que a Lei 8.666/93, no seu inciso VI, art. 78, veda a subcontratação
total ou parcial do objeto não admitidas no edital da licitação e no contrato firmado, o que não
ocorreu, visto que a previsão de subcontratações constava apenas do contrato. Tal entendimento
converge com o decidido pelos os Acórdãos TCU 1941/2006- Plenário e 2625/2008 - Plenário. O
Acórdão 2625/2008, assim estabelece:

"1.4.2. Da leitura dos arts. 72 e 78, inc. VI. da Lei n° 8.666/93, depreende-se que ou a
Administração admite a possibilidade de subcontratação, define os limites admitidos
no edital e espelha esses parâmetros no contrato. ou então tal hipótese não é
desejável e deve ser vedada tanto no edital quanto no contrato. "

EVIDÊNCIAS

Resposta à Solicitação de Fiscalização N° 02 de 28/07/2009;

edital CODESP da Concorrência N°07/2005; e

contrato DP/37.2oo6.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

/\ COOESP manifestou-se nos seguintes temlOS:

"A CODES/' acata a recomendação uma vez que de fato não foi(ram) estipulado(s)
Iimite(s) para as subcontratações. Por outro lado, a possibilidade de subcontratação estava
prevista na Minuta do Contrato e no item 12 do Termo de Referência. peças integrantes do Edital
de licitação.

Quanto às empresas subcontratadas, entendemos que os serviços realizados pela Tuzzolo
Engenharia Ltda., Ecolabor Comercial Consultoria e Análises Ltda.. TESTE - Tecnologia
Estrutural e Engenharia S/C LIda., Fundsolo Serviços Geotécnicos e Fundações Ltda., Costa
Fortuna Engenharia de Fundações e Figueiredo Ferraz, são serviços que pela sua especificidade
são usualmente subcontratados.
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Quanto ao trabalho executado pela empresa ARCADIS Tetraplan S/A, esclarecemos que os
serviços foram realizados para a CODESP, em contrato específico, e redundaram na obtenção da
Licença de Instalação do empreendimento junto ao IBAMA."

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta Secretaria.
Ressaltamos que o inciso VI, art. 78 Lei 8.666/93 veda a subcontratação total ou parcial do objeto
não admitidas no edital e no contrato, portanto deve a subcontratação estar prevista em ambos
instrumentos jurídicos

RECOMENDAÇÃO

I) Para as próximas obras a serem implementadas, caso haja interesse da administração
em admitir a subcontratação, justificar sua necessidade, fazer constar a autorização
tanto no edital como no contrato, bem como estabelecer os limites admitidos para
essas subcontratações. Da mesma forma, caso não seja interessante para a
administração, vedar, no Edital, as subcontratações.

CONSTATAÇÃO 5 - Participação do autor do Projeto Básico na execução da obra

FATO

o projeto básico das obras de melhoria do sistema viário da margem direita do Porto de
Santos - Avenida Perimetral - foi executado pela Empresa Figueiredo Ferraz no ano de 2002.

Após a assinatura do contrato entre a CODESP e a Construtora OAS, em 2006, esta
solicitou à contratante autorização para subcontratar Empresa Figueiredo Ferraz para a elaboração
do projeto executivo. A autorização para essa subcontratação foi dada pela CODESP, por meio da
DS-ED/267.06, em 21/12/2006. Como a elaboração do projeto executivo faz parte do grupo de
serviços contratado à 01\S, ocorreu a participação do autor do projeto básico na execução da
obra/serviço, o que está em desacordo com art. 9" da Lei 8.666/93 e jurisprudência do TCU, como o
Acórdão TCU nO1.908/2004 - 2" Câmara.

EVIDÊNCIAS

DS-ED/267.06; ART do projeto básico;

ART do projeto executivo; e

Planilha orçamentária.
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MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

"A CODESP acata a recomendação da CISET, ponderando que em se tratando de uma
empresa de renome e tradiçüo no mercado, e conhecedora do empreendimento desde suas
tratativas iniciais, u contratação da Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda.
nüo acarretou prejuízo para o empreendimento. "

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta Secretaria.
Destaque-se que não entramos no mérito do renome e tradição da empresa contratada no mercado
ou se houve ou não prejuízo para administração em face dessa contratação, apenas manifestamo-nos
tecnicamente sobre o que é vedado pela Lei.

RECOMENDAÇÃO

1) Em futuras licitações e contratações, abster-se de autorizar a participação do autor do
projeto básico na elaboração do projeto executivo, quando este for de responsabilidade
do vencedor do certame para a execução das obras, observando a Lei 8.666/93, em
especial, as vedações previstas em seu art. 9".

CONSTATAÇÃO 6 - Não aplicação de sanções administrativas pela CODESP, em face da
inexecução parcial do Contrato

FATO

A CODESP contratou (Contrato DP nO40.2(06), em 06/12/2006, a Empresa ELIMAX
CONSULTORIA LTDA, pelo valor de R$ 158.000,00, objetivando a prestação dos serviços de
t:Jllhomç.ão do diagnóstico da arqueologia local, avaliação de impactos sobre o patrimônio
arqueológico, plano de monitoramento e resgate arqueológico, na modalidade Tomada de Preços, nO
17/2006.

Posteriormente, o lPHAN embargou as obras perante os representantes do Ministério
Público Federal e Estadual, solicitando a CODESP adotar as seguintes providências:

);- levantamento dos possíveis danos causados ao patrimônio cultural arqueológico em
razão das obras já executadas, com indicação das medidas necessárias para a
compensação e mitigação dos danos eventualmente havidos. Tal levantamento deverá
ser realizado por outra equipe arqueológica que não aquela responsável pelo
monitoramento e mediante prévia aprovação de projeto pelo IPHAN; e

);-projeto de pesquisa arqueológica para as áreas ainda não afetadas pelas obras, que
deverá atender integralmente às portarias SPHAN 007/88 e IPHAN 230/02.
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Diante disso, o Sr. Arlindo Manuel Monteiro, recomenda no mesmo expediente:

~ a rescisão do contrato DP/40.2oo6, de 06/12/2006, nos termos das alíneas "e" e "f'
da cláusula décima primeira;

~ após a rescisão promover a reversão da caução de garantia;

~ a aplicação do disposto na alínea "c" da cláusula nona; e

~ que a aprovação da rescisão contratual pela Diretoria Executiva seja acompanhada
de aprovação de aditamento ao contrato DP/09.2oo8, para realização dos serviços de
monitoramento arqueológico, em substituição à E1imax.

Em 08/12/2006, por meio do expediente AMM-DCQ/034.2oo8 o Sr. Arlindo Manuel
Monteiro relata à Superintendente de Qualidade de Meio Ambiente e Normatização da CODESP
que as atividades das fases 3 e 4 do Termo de Referência não foram desenvolvidas pela ELIMAX,
tendo como conseqüência o Embargo Extrajudicial das Obras.

j

Importante ressaltar que, no expediente AMM-DCQ/034.2oo8, foi informado que em
decorrência das irregularidades técnicas e administrativas da Empresa ELIMAX, houve a
necessidade de contratação da Empresa Documento, a fim de realizar as atividades pendentes no
Termo de Referência.

Neste sentido, verificamos que houve inexecução parcial do contrato por parte da Empresa
ELIMAX, assim, naquela oportunidade, a CODESP deveria ter adotado medidas previstas no art.
87 da Lei nO8.666/93, que trata das penalidades por inexecução do contrato, bem como acatado as
recomendações Sr. Arlindo, que respondia pelo acompanhamento do contrato.

Além disso, ampla jurisprudência do TCU, tais como AC 0775/2oo9-Plenário e 0611/2008-
P Câmara estabelece que o gestor deve aplicar as penalidades previstas na Lei nO8.666/93 e
definidas nos termos de contrato.

EVIDÊNCIAS

Julgamento da Tomada de Preços N° 17/2006;

Contrato DP/40.2OD6;

Expediente AMM-DCQ/04.2oo8; e

Expediente AMM-DCQ/034.2oo8.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

"Com relação à constatação nO6 que trata de "não aplicação de sanções administrativas
pela CODESP, em face da inexecução parcial do Contrato ", temos a esclarecer que à época, a
continuidade do contrato foi considerada mais vantajosa para a CODESP tendo em vista que, de
acordo com parecer juridico, uma rescisão, tanto por via litigiosa quanto pela via amigável
demandaria um significativo período de tempo para sua concretização, com tendência a extrapolar
o prazo de vigência do contrato. Ademais, emfunção de entendimentos com a contratada da época

DOCS/0901757.doc

~ SECRETARlAD[CONTROLEINT£RNO - PALÁCIO DO PtJ.NALTO - ANEXO 111-8. SALA 217 _ BRAS f LIA_DF - CE.P: 10.1~O-'OO
~ TEL.: (OU'l) 3411-2681, 3411-2682 - FAX: (OXX61) ))21-0755 _ E-MAIL I ClSETPJlllPlJ.NALTO.GOV.BR

19



já se sabia que teríamos de tratar com ela de forma litigiosa estendendo então mais ainda os
prazos rescisórios.

Diante disto, nossa estratégia de deixar o contrato se encerrar por decurso de prazo
garantiu à época tempo suficiente para contratarmos outra empresa para dar continuidade ao
monitoramento arqueológico mantendo a obra sem novo embargo (por ausência de cobertura
arqueológica). Ressaltamos que esta decisão foi baseada no fato que o embargo ocorrido no
passado já havia provocado sérias conseqüências para os cofres públicos.

Por fim, a recomendação final do relatório que estipula que .. nos próximos contratos
administrativos em que ocorram irregularidades técnicas e administrativas que ocasionem
inexecução parcial do contrato, adotar as medidas Companhia Docas do Estado de São Paulo _
CODESP - Av. Rodrigues Alves s/n° - Santos/SP, CEP 11015-900 Tel.: (0:0:13) 3202-6565
http://www.portodesantos.com.br 7/10 previstas nos art. 87 da Lei nO8.666/93, haja vista que a
aplicação de penalidade não é uma opção, mas sim um ato vinculado " será devidamente

/ acatada. "

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta Secretaria.

RECOMENDAÇÃO

1) Nos próximos contratos administrativos em que ocorram irregularidades técnicas e
administrativas que ocasionem inexecução parcial do contrato, adotar as medidas
previstas nos art. 87 da Lei nO8.666/93, haja vista que a aplicação de penalidade não é
uma opção, mais sim um ato vinculado.
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ANEXO 11 AO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N° 1812009

CONSTATAÇÕES DE CARÁTER FORMAL

CONSTATAÇÃO 1 - Ausência de abertura de prazo para que as empresas inabilitadas na
tomada de preço n° 16/2006 apresentassem novamente suas
documentações.

FATO

A CODESP contratou em 14/03/2007 a Empresa Consultoria Paulista de Estudos
Ambientais LTDA-EPP, mediante Dispensa de Licitação, com base no ar!.24, inciso V da Lei nO
8.666/93, objetivando a prestação dos serviços para a implantação dos programas ambientais
previstos no Plano Básico Ambiental - PBA aprovado pelo IBAMA.

Ocorre que, anteriormente à dispensa acima referida, a CODESP já havia licitado em duas
ocasiões, Tomada de Preço nO 16/2006 e 26/2006, ambas revogadas por inabilitação de todos
participantes. Ainda, conforme o Relatório de Auditoria da CODESP MA-05.2007, em seu item
4.3.2, existe a informação de que, nos termos do ar!. 48, ~ 3° da Lei nO8.666/93, foi aberto prazo de
08 dias úteis para que as empresas que participaram Tomada 26/2006 apresentassem nova
documentação de habilitação, não sendo adotado este mesmo procedimento para a Tomada de Preço
nO16/2006.

EVIDÊNCIAS

Folha de Informação DCQ-DCI043.2007, de 26102/2007 da Superintendência de
Qualidade de Meio Ambiente e Normatização; Despacho Jurídico em Folha de
Processo nO06 A; e

Decisão DIREXE N° 78.2007

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

"No caso presente, seis licitantes apresentaram propostas, sendo que uma delas a
ARCAD/S TETRAPLAN S.A., realizou o "Estudo Ambiental e respectivo Plano Básico ambiental
(PBA) " do projeto "Melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de Santos, visando
subsidiar a concessão da Licença de Instalação - LI, das obras, sendo que tal estudo foi
apresentado em 9 (nove) capítulos, sendo o de n~ 8 correspondente ao "Plano Básico Ambiental",
no qual foram detalhadas as medidas e programas de mitigação elou controle dos impactos
identificados, tudo conforme consta do relatório apresentado pela Comissão de Licitação às fls.
/70/171, do referido processo licitatório.
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Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, quanto ao disposto no
artigo 9~ da Lei 8.666/93 (Acórdão 1980/2004 -Segunda Câmara - Voto do Ministro-Relator):

"2. A concordância do responsável com a participação da autora do
projeto básico na elaboração do projeto executivo, na gerência e na
fIScalização da mesma obra atentam contra a moralidade administrativa,
fragiliza a lisura do processo licitatório e compromete a garantia de
igualdade de condições entre os concorrentes, sendo, portanto,
inaceitável".

o parecer da Superintendência Juridica, datado de 03.10.05, foi no sentido de não ser
possivel escoimar todaspropostas apresentadas pelas licitantes, em consonância com o disposto no
parágrafo 3~ do artigo 48, da Lei 8.666/93, do seguinte teor:

"Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a administração poderá fIXar aos licitantes oprazo
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,facultada, no caso
de convite, a redução deste prazo para três dias lÍteis"
(grifo nosso).

Como a licitante "ARCADIS" realizou o Estudo Ambiental e respectivo Plano Básico
Ambiental (PBA) , não havia possibilidade de TODAS as licitantes apresentarem nova
documentação de habilitação, por conta da situação de fato da própria "ARCADIS". A lei é
taxativa ao estabelecer o prazo de 08 (oito) dias para escoimar a documentação anteriormente
apresentada, ao dispor que: "quando todos os licitantes forem inabilitados". Na espécie em
análise, inexistia tal possibilidade, daí a razão da Tomada de Preços n° 16.2006 ter sido objeto de
revogação por parte da Diretoria Executiva da CODESP, A aplicação do citado parágrafo 3~do
artigo 48, da Lei 8.666/93, pressupõe sempre a inabilitação de todas as licitantes, devendo as
mesmas serem tratadas com igualdade, condição essa impossivel de ser alcançada, em razão da
Licitante "ARCAD1S", conforme acima exposto,

MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Acatamos a justificativa, Porém, ressaltamos que duranr~ a an~lis~ documental tais
informações não foram localizadas no processo.

RECOMENDAÇÃO

1) Arquive no processo todas as informações necessárias ao conhecimento detalhado dos
fatos, para que não mais ocorram situações semelhantes a essa.
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CONSTATAÇÃO 2 - Ausência de designação formal dos fiscais dos contratos relativos às
obras da Perimetral Direita do Porto de Santos

FATO

Em análise aos processos CODES 15441/05-94 (Contrato DP nO37.2006) ; 28298/06-36
(Contrato DP nO51.2007); 11004/06-19 (Contrato DP nO40.2006); 4767/07-11 (Contrato DP nO
11.2007); 17101/07-79 (Contrato DP nO 46.2007); 5738/08-30 (Contrato DP nO 09.2008);
11539/08-98 (Contrato DP nO 15.2008) e 2309/09-36 (Contrato DP nO 04.2009) constatou-se a
ausência de designação formal dos fiscais dos contratos a eles vinculados. É praxe, na CODESP,
apenas indicar nos contratos os setores responsáveis pela gestão do contrato.

Tal ausência foi confirmada pela CODESP, pela resposta às Solicitações de Fiscalização N°
02 e NO03, o que está em desacordo com o art. 67 da Lei 8.666/93.

EVIDÊNCIAS

- Respostas às Solicitações de Fiscalização N° 02 e 03.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

"Os contratos da CODESP fIXam como gestor a Superintendência na qual o objeto
contratado está afeto, cabendo a esta a designação da gerência e do fiscal responsável pelo
acompanhamento do contrato...

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Não foram apresentados novos elementos que alterem o entendimento desta Secretaria .

RECOMENDAÇÕES

1) Providenciar a designação formal dos fiscais dos contratos ainda vigentes; e

2) Em futuras contratações, designar formalmente o fiscal do contrato, em obediência ao
ar!. 67 da Lei 8.666/93.
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CONSTATAÇÃO 3

FATO

Ausência de recolhimento da ART (anotação de responsabilidade
técnica) referente à fiscalização das obras de implantação da Avenida
Pcrimetral Direita.

Não foi recolhida ART de fiscalização das obras de melhoria do sistema viário da margem
direita do Porto de Santos - Avenida Perimetral, mas apenas a ART de "Assessoria Técnica à
Fiscalização", pela Falcão Bauer, empresa contratada para tal serviço.

Não há, perante o CREA, responsável técnico pela fiscalização das obras em questão, o que
está em desacordo com os arts. l° e Z' da Lei 6.496/77.

EVIDÊNCIAS

- Rcsposta à Solicitação de Fiscalização N° 02.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

" No Anexo 2 estão apresentadas as ART's dos responsáveis técnicos da L. A. Falcão
Bauer - Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda ".

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

Realmente, as ARTs apresentadas, apesar de constarem como "Prestação de serviços de
assessoria técnica à fIScalização", contemplaram, dentre outras, na coluna 26 (Atividades
Técnicas), a atividade 07 - "Fiscalização". Porém, na coluna 23 - Natureza dos serviços - não
consta o serviço A1406 - Pavimentação Asfáltica. Constam apenas os serviços Estrutura em
Concreto Armado, Pré-Moldados de Concreto e Terraplenagem.

RECOMENDAÇÃO

I) Emitir uma ART de Fiscalização complementar em que conste na coluna 23 (Natureza)-
o serviço A1406 - Pavimentação Asfáltica.
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CONSTATAÇÃO 4

FATO

Ausência, no edital da licitação, de critérios de aeeitabilidade dos
preços unitários dos serviços de obra.

o edital CODESP - Concorrência N"07/2005 - determina, em seu item 6.1, apenas o critério
de aceitabilidade do preço global da obra, mas não determina o critério de aceitabilidade dos preços
unitários, o que está em desacordo com inciso 10, art. 40 da Lei 8.666/93.

EVIDÊNCIAS

- Edital CODESP 07/2005.

MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou-se nos seguintes termos:

"Tomamos boa nota da recomendação e em complementação informamos que o Edital da
Concorrência n° J 1/2009, cujo escopo é a execução de obras remanescente do sistema viário da
Margem Direita - Avenida Perimetral, já foi inserido em seu subitem 6. J - critério de
aceitabilidade. "

ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO PRELIMINAR

A CODESP manifestou que a recomendação inicialmente elaborada - "Fazer constar, nos
próximos editais, além dos critérios de aceitabilidade do preço global, os critérios de
aceitabilidade dos preços unitários" foi acatada e já implementada no Edital da Concorrência nO
1112009. Portanto, damos a mesma por cumprida.
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