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GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 014.461/2017-0
Natureza: Auditoria
Responsável: Roberto Nami Garibe Filho, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 
Unidades: Prefeitura Municipal de São Paulo, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal

SUMÁRIO: AUDITORIA. FISCOBRAS 2017. CORREDOR PERIMETRAL BANDEIRANTES – SALIM FARAH MALUF. TERMO DE COMPROMISSO. SOBREPREÇO NO ORÇAMENTO-BASE. DESCONTO OFERECIDO PELO LICITANTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA E DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Transcrevo, como relatório, trechos da peça produzida pela equipe de auditoria da Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex/SP), cuja proposta foi acolhida pelos dirigentes daquela unidade e da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), supervisora dos trabalhos:
“I. Apresentação
1. Trata-se de auditoria conjunta realizada pela Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex-SP) com a participação da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal (CEF) e na Prefeitura de São Paulo, com vistas a avaliar a legalidade e legitimidade da utilização dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 0445.951-21/2014 (Siafi 682628), vinculado à segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2), no valor de R$ 487.000.000,00. A fiscalização se insere no âmbito do Fiscobras 2017.
2. São partes do Termo de Compromisso 0445.951, o Ministério das Cidades (MCidades), na qualidade de compromitente, representado pela Caixa Econômica Federal (Caixa), e o Município de São Paulo/SP, na qualidade de compromissário.
3. O objeto do citado instrumento de repasse a União é a implantação do Corredor Perimetral Bandeirantes - Salim Farah Maluf, localizado na cidade de São Paulo/SP, tendo sido dividido em dois trechos, conforme descrição resumida a seguir:
Trecho
Localização do Trecho
Descrição resumida dos serviços
1
Avenida Eng. Luís Carlos Berrini – Viaduto João Julião da Costa Aguiar
4,0 quilômetros de extensão, onze paradas e uma estação de transferência, além de dois viadutos, quatro passarelas e dois bicicletários.
2
Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Terminal Vila Prudente
11,9 quilômetros de extensão, doze paradas, um viaduto de ligação do Expresso Tiradentes, três passarelas e cinco bicicletários
Tabela 1 – Descrição dos trechos do empreendimento. Fonte: memorial descritivo do empreendimento
4. A licitação já foi homologada e adjudicada ao Consórcio Forte-perimetral (evidência 11), vencedor da licitação RDC 4-2015, ofertando um desconto de 35,60% sobre o valor do orçamento-base (peça 6, p. 52). Contudo, o contrato não foi assinado, em função da recusa, por parte do Ministério das Cidades, em prorrogar o prazo para que a Prefeitura de São Paulo atendesse às exigências da Caixa (evidência 8). No tópico referente aos esclarecimentos adicionais, essa situação será mais bem detalhada.
(...)
II.2. Visão geral do objeto_Toc489537397 
12. Conforme já mencionado, o objeto da presente auditoria é um corredor de ônibus em sistema de BRT (sigla de Bus Rapid Transit), de aproximadamente 16 quilômetros, ligando a zona sul do município à zona leste, sem passar pelo centro da cidade de São Paulo/SP, daí a denominação ‘perimetral’.
(...)
14. O corredor terá faixa exclusiva à esquerda, com largura de 3,50 metros, em pavimento rígido (concreto) em toda sua extensão. As paradas serão em média a cada 600 metros com plataformas junto ao canteiro central. O corredor é importante também, na medida em que estão previstas interligações com outros três terminais de ônibus, Expresso Tiradentes e aeroporto de Congonhas. Também está prevista uma estação de transferência, na altura da avenida Ibirapuera, que permitirá a conexão vertical com o corredor existente naquela avenida.
15. O acesso às paradas será feito por meio de faixas de travessia de pedestres ou passarelas. Será atendido o disposto nas normas NBR-9050, com rebaixamento de guias nas travessias para garantir acessibilidade aos usuários com mobilidade reduzida. As paradas em nível, à esquerda, terão plataformas elevadas a 28 centímetros do leito carroçável, piso antiderrapante, faixas de piso tátil de alerta e direcional, além de iluminação, drenagem, sinalização e sistema de controle e monitoramento da operação.
16. O trecho 1 da referida obra, com extensão de 4,00 Km - inicia-se à Ponte Engenheiro Ari Torres na confluência com a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, segue pela extensão da Avenida dos Bandeirantes até a confluência com a Avenida Washington Luís, Viaduto João Julião da Costa Aguiar.
17. O trecho 2, com 12,60 km, inicia-se junto ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, segue pela Avenida Bandeirantes até o Viaduto Jabaquara, segue pela extensão da Avenida Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Presidente Tancredo Neves até o Terminal Sacomã (existente), integrando-se ao Sistema Expresso Tiradentes com projeto de alça para conversão à direita sentido Vila Prudente.
18. Além das intervenções para a implantação do corredor em si, estão previstos o rebaixamento de redes aéreas, melhoria na iluminação pública, sinalização horizontal, vertical e semafórica, execução de paisagismo, gradis de proteção e ciclovias. O projeto contempla um cadastro de interferências relativas a diversas empresas como Eletropaulo, Sabesp, Comgás, empresas de TV a cabo, telefonia, entre outras.
19. Quanto ao processo de seleção do empreendimento, que se dá no âmbito do Ministério da Cidades, frise-se que o Termo de Compromisso em comento se insere no programa ‘Pacto pela Mobilidade’, que elegeu empreendimentos por meio de ‘seleção extraordinária’ – na qual os recursos são destinados sem utilização do processo de ‘chamamento’ (em que os recursos são franqueados a diversos possíveis proponentes interessados).
20. A seleção foi formalizada pela Portaria 524, do Ministério da Cidades, de 3/9/2014. Na referida Portaria foram selecionados ao todo seis empreendimentos, todos corredores de ônibus localizados na cidade de São Paulo/SP, inseridos na ação orçamentária 10SS (apoio a sistemas de transporte público coletivo), Programa 2048 (mobilidade urbana e trânsito).
21. As obras do termo de compromisso em comento foram objeto do Edital 004/15/Siurb, de 16/5/2015, republicado em 22/10/2015, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), presencial, do tipo maior desconto, orçamento não sigiloso, modo de disputa fechado – no qual as propostas são sigilosas até a abertura dos envelopes, sem a possibilidade de lances públicos e sucessivos. O regime de contratação, do referido certame foi o de empreitada por preço unitário (com base no art. 8º, inc. I, da Lei Federal 12.462/2011).
22. A justificativa para utilização do Regime Diferenciado de Contratação consta do seguinte trecho do Edital 004/15/Siurb:
‘Trata-se de obra de infraestrutura de mobilidade urbana, integrante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, dentro da categoria PAC Mobilidade Urbana e Trânsito, conforme consta do Anexo da Portaria Nº 524, de 03 de setembro de 2014 – Ministério das Cidades, razão pela qual justifica-se a opção pelo RDC, nos termos do inciso IV do Art. 1º, da Lei Federal 12.462/2011, com a redação conferida pelo art. 28 da Lei Federal 12.688/2012, de forma a propiciar maior simplificação, celeridade e eficiência no procedimento licitatório.
A opção pela realização de RDC Presencial se justifica em razão da SIURB não dispor das ferramentas necessárias para a realização do procedimento sob a forma eletrônica.’
(...)
24. A ata de abertura das propostas, de 17/12/2015, registrou a participação de onze consórcios, porém, em 16/2/2016, foi expedida ata de julgamento pela qual foram desclassificados oito dos consórcios interessados, por não apresentarem a planilha de orçamento e composição de preços unitários na forma estabelecida no edital, sendo declarado vencedor o Consórcio Construcap-Comsa (Corredor Bandeirantes), com o percentual de desconto de 28,40% (segundo maior desconto dentre todas as propostas).
25. Entretanto, na ata de reconsideração do dia 22/6/2016, foi tornada sem efeito a decisão prolatada na ata de julgamento, desfazendo as desclassificações e convocando todos os proponentes para revalidarem suas respectivas propostas, em especial o Consórcio Forte Perimetral, cuja proposta apresentava o maior desconto.
26. Revalidadas as propostas, o objeto do edital foi adjudicado no valor de R$ 214.772.956,81 para o Consórcio Forte Perimetral (formado pelas empresas Enpavi Ltda, JZ Engenharia e Comércio Ltda. e Emparsanco Engenharia S/A), o que representa um percentual de desconto de aproximadamente 35,60% em relação ao valor estimado pela administração (R$ 333.420.740,39, considerando forma de tributação desonerada, data-base julho/2014, já acrescidos do BDI).
27. Cabe esclarecer que a desclassificação objeto da ata de julgamento (datada em 16/2/2016) foi revogada em função da atuação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP), cujo entendimento é consubstanciado no seguinte trecho do relatório sobre a referida licitação (evidência 12, p. 7):
‘Ora, o fato de haver alguma incongruência na planilha da licitante não interfere em nada na execução contratual, haja vista que a planilha que será usada durante a execução contratual é aquela que consta no Edital, atualizada até a data da apresentação da proposta e multiplicada pelo desconto ofertado. Ademais, se a intenção é demonstrar a exequibilidade da proposta, entende-se que a licitante deve apresentar planilha que justifique o desconto ofertado, e, consequentemente, esta será diferente da Planilha Orçamentária presente no Edital.’
28. Insta registrar, ainda, que houve pedido de impugnação da decisão de adjudicação, que incluiu o fato de ter havido alteração societária na composição do consórcio vencedor, argumento refutado pela comissão de licitação (conforme ata de 29/9/2016), mantendo-se a validade do certame. Por meio de despacho, de 24/11/2016, a Siurb homologou o certame e adjudicou o objeto licitado ao consórcio vencedor.
29. Porém, até a data de finalização dos trabalhos de campo desta auditoria, não havia sido autorizada a contratação do consórcio declarado vencedor ‘em razão de falta de recursos financeiros’, conforme Ofício 190/SMSO/ATAJ/17 (peça 6), da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, da cidade de São Paulo. 
30. A esse respeito, foi verificado, por meio de consulta realizada em 13/6/2017, que consta no Siafi para o instrumento de repasse em comento empenhos no valor total R$ 14.621.400,00, na situação de ‘a liberar’. Entretanto, ainda não havia sido autorizada a disponibilização de quaisquer recursos, por parte do Ministério das Cidades, para o instrumento de repasse em comento.
31. Observou-se, também, que não haviam sido cumpridos, por parte do proponente, os prazos estabelecidos para saneamento das cláusulas suspensivas que afetavam as etapas 2 e 4 do empreendimento, relativas à execução das obras físicas e somam a parte materialmente mais expressiva do instrumento de repasse – a descrição e as pendências relativas a cada etapa foram apresentadas na Tabela 2.
32. O despacho 914/2016/SEI/SE (peça 10, p. 20), do Secretário Executivo, registra o posicionamento contrário à ampliação da prorrogação do prazo para cumprimento das cláusulas suspensivas (vencido em 13/1/2015). Essa decisão tomou por base análise da área finalística de mobilidade urbana, registrado no Despacho 1445/2016/SEI/SNTMU (peça 10, p. 21), com transcrição do trecho a seguir:
‘2. A Nota Técnica 54/2016/SEI/GERÊNCIA SÃO PAULO/DEMOB/SNTMU-MCIDADES (SEI nº 0496532) analisa o pedido do Município de São Paulo quanto à prorrogação do prazo para atendimento das cláusulas suspensivas, não identificando óbices no campo técnico.
3. Entretanto, a análise deste projeto, do ponto de vista orçamentário, leva o gestor, face às restrições orçamentárias já definidas para 2017 e 2018, a tomar a decisão no sentido de se posicionar de forma contrária à ampliação da prorrogação do prazo para cumprimento das cláusulas suspensivas do mencionado Termo de Compromisso.’
33. Nota-se que, apesar de as cláusulas suspensivas dizerem respeito ao não atendimento de questões técnicas de engenharia, a própria área finalística do Ministério admite que o motivo para não prorrogação do prazo para atendimento dessas pendências foi a indisponibilidade de recursos orçamentários.
34. Em que pese o posicionamento expresso da Secretaria Executiva, até a data de conclusão da execução da presente auditoria, não haviam sido formalizadas alterações formais no escopo do termo de compromisso.
35. Frise-se que as etapas 1 e 3 do instrumento de repasse, relativas aos projetos, não haviam sido afetadas por cláusulas suspensivas e têm suas respectivas Síntese do Projeto Aprovado (SPA) aprovadas pela Mandatária, porém, até a data da execução da presente auditoria, ainda dependiam de homologação por parte do Ministério das Cidades – procedimento que antecede a autorização para início da execução dos serviços. 
36. Com vistas a evidenciar a situação narrada, foi expedido o Ofício de Requisição 2-Fiscalis-180/2017 (Peça 9), que questionou o Ministério das Cidades acerca da situação do Termo de Compromisso 0445.951. A resposta foi realizada por meio do Ofício 221/2017/AECI/GAB-MCidades (peça 10), pelo qual foi encaminhado o despacho 81/2017/Gemob 2/Demob/Semob. O seguinte trecho do citado despacho consolida o posicionamento do órgão:
‘2.2.  Com relação à formalização da exclusão da etapa 2, que corresponde à execução das obras, foco da questão ‘b’, entende-se que já está superada junto à Mandatária, uma vez que não houve prorrogação da cláusula suspensiva referente a esta etapa, conforme deliberado no processo 80000.035359/2014-41, DESPACHO Nº 914/2016/SEI/SE (0502602), desde então esta estava apta a informar ao Tomador. 
2.3.  Neste momento, esta Secretaria está em tratativas com a Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de verificar o interesse de manutenção e prosseguimento das etapas referentes aos projetos executivos, tanto do empreendimento fruto deste pedido de informações, quanto de outros em situação semelhante (resposta à questão ‘c’).’
37. Em suma, apesar de a licitação ter ocorrido para a totalidade do objeto, envolvendo as quatro etapas constantes no plano de trabalho, as informações obtidas apontam que não serão repassados recursos por parte da União para a custeio das obras civis (etapas 2 e 4) e tampouco existe garantia de aporte de recursos para custeio dos projetos (etapas 1 e 3) – visto que a homologação das respectivas SPA ainda não foi realizada e depende de tratativas entre concedente e compromissário.
38. Dado que a confirmação sobre a decisão de não custear as etapas 2 e 4 foi recebida após o início das análises realizadas na presente auditoria e considerando a possibilidade de realização de ajustes em eventuais novas licitações e contratos do mesmo compromissário, entendeu-se pertinente apresentar no presente relatório a avaliação dos preços dos serviços contratados, que subsidiam o achado mencionado.
II.3. Objetivo e questões de auditoria 
39. A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar a obra do corredor de ônibus Perimetral Bandeirantes-Salim Farah Maluf.
40. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
a) Questão 1: Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra?
b) Questão 2: O procedimento licitatório foi regular?
c) Questão 3: O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
d) Questão 4: Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados no projeto básico / executivo?
e) Questão 5: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?
II.4. Metodologia utilizada 
41. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8/12/2010, alterada pela Portaria-TCU 168, de 30/6/2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo TCU (Portaria-Segecex 26, de19/10/2009).
42. Durante o planejamento e a execução da auditoria, o levantamento de informações sobre o edital de licitação foi realizado por meio de ofícios de requisição à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e à Secretaria Municipal de Serviços e Obras da Prefeitura de São Paulo (SMSO), responsável pela licitação. Também foram feitas pesquisas na internet, a fim de realizar circularização de algumas informações recebidas.
43. Para cumprir o objetivo do trabalho e elaborar as matrizes de planejamento e de achados, foram utilizadas as técnicas de análise documental e conferências de cálculos. Também foi elaborada a curva ABC de serviços para a análise da adequabilidade de preços e quantitativos, sendo a escolha feita por amostragem em função da representatividade do serviço frente ao valor total da obra. Foram avaliados, ainda, conjuntos de serviços correlacionados, a fim de verificar a eventual duplicidade de serviços que não seriam detectados por meio da curva ABC.
II.5. Limitações inerentes à auditoria 
44. Em função do imenso volume de documentos e informações recebidas, apenas alguns dos principais quantitativos puderam ser verificados, como o serviço de pavimento de concreto, o aço para estruturas e a fabricação e aplicação de CBUQ. Os arquivos de projeto foram recebidos quase em sua totalidade para leitura no programa Adobe Acrobat Reader®, que possui limitações em relação à avaliação dos projetos. Os arquivos em AutoCad® (mais funcionais para avaliação de projetos) são minoria entre os fornecidos, limitando a quantidade de arquivos que puderam ser analisados em função dos prazos da auditoria.
45. O projeto foi precedido de diversos estudos, como estudos de demanda, de tarifas, ambientais, de viabilidade técnica e econômica. O estudo de viabilidade econômica não foi avaliado pela equipe de auditoria em função do baixo risco de ocorrência de eventuais irregularidades, identificado em exames preliminares e sumários quanto a esse aspecto e em função da priorização dos aspectos que apresentavam maior risco, como avaliação do projeto utilizado na licitação, edital e orçamento-base.
46. Conforme informado, a confirmação sobre a decisão do Ministério das Cidades de não custear as obras foi recebida apenas após o início das análises realizadas na presente auditoria. Desse modo, optou-se por avaliar o orçamento-base, ao invés do orçamento do consórcio vencedor, devido à possibilidade de reutilização dos dados do orçamento-base nesta ou em outras licitações de objetos similares. 
II.6. Volume de recursos fiscalizados 
47. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 342.889.707,85.
48. Esse volume corresponde ao orçamento-base da licitação, com data-base em julho de 2014 (evidência 2). Embora a licitação tenha sido homologada e o vencedor tenha apresentado um desconto de 35,60% do orçamento-base, optou-se por avaliar o orçamento da licitação em função do grande número de obras do mesmo tipo previstas pela Prefeitura de São Paulo. Em adição, a demora na assinatura do contrato e as restrições orçamentárias levam a crer que essa obra pode vir a ser retomada futuramente.
(...)
III. Achados de auditoria 
III.1. Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado
50. O presente achado impõe risco de prejuízo ao erário e afronta os princípios administrativos da eficiência e da economicidade. Contudo, considerando que o empreendimento já foi licitado, tendo o consórcio vencedor ofertado um desconto de 35,60% sobre o valor do orçamento-base, o enquadramento do achado como ‘irregularidade grave’, conforme disposto no art. 121 da Lei 13.408/2016 (LDO de 2017), não é indicado, pois a irregularidade pode ser considerada elidida em função do desconto. Ademais, o contrato de execução das obras sequer foi assinado, em função da não liberação dos recursos por parte do Ministério das Cidades. Desse modo, entende-se mais adequado classificar o achado como ‘falhas e impropriedades’.
51. Verificou-se, nas planilhas do orçamento-base da Administração, preços unitários acima dos referenciais de mercado, o que acabou por resultar em indícios de sobrepreço de R$ 22.188.515,54, correspondente a 10,09% da amostra analisada e a 6,47% do valor global de referência.
52. Foram verificados os preços de 23 serviços dentre os mais relevantes, obtidos por meio da curva ABC para a planilha orçamentária, que contemplava quarenta itens em sua parte ‘A’ (80% do total). Com efeito, a amostra verificada equivale a 64,13% do orçamento total, o que corresponde a aproximadamente R$ 220 milhões. Convém esclarecer que os quatro últimos itens da curva ABC, ao final deste achado, são serviços relacionados à execução do pavimento rígido de concreto de cimento Portland. O seu valor foi considerado integralmente como sobrepreço, tendo em vista que a composição paradigma já os considera em uma única composição [itens já incluídos em outra composição de custos]. Essa questão será melhor explicada no item específico sobre o referido serviço, logo abaixo.
53. Em sua maior parte, as composições de preços unitários paradigma foram provenientes dos sistemas referenciais oficiais – Sicro e Sinapi –, nos termos do Decreto 7.983/2013.
54. Informe-se, também, que o BDI utilizado na licitação, de 29,40%, encontra-se dentro da margem preconizada pelo Acórdão 2.622/2013-Plenário para obras de rodovias, que possuem muitas similaridades com obras de BRTs. Assim, o orçamento paradigma considerou o mesmo percentual de BDI da Administração. Esse BDI considera que a obra será executada no regime tributário da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), previsto no art. 7º, inciso IV, da Lei 12.546/2011, com alíquota de 4,5%, graças à alteração promovida pela Lei 13.161/2015.
55. Por se tratar de licitação com resultado homologado, porém, com contrato ainda não assinado, foi utilizado o método da limitação dos preços unitários ajustados (MLPUA), no qual o sobrepreço global não sofre abatimentos de eventuais itens com subpreço, em respeito ao Acórdão 3.443/2012-Plenário.
56. Por isso, não foram considerados os eventuais itens com descontos no cômputo do sobrepreço global. Isso porque o orçamento analisado se refere à última versão do edital de licitação e não ao contrato que já poderia ter sido assinado, com o já mencionado desconto de 35,60%. Portanto, considerando que o projeto pode ser retomado posteriormente, dada sua importância para a mobilidade da cidade de São Paulo, convém relatar as principais impropriedades verificadas no orçamento, a fim de que sejam corrigidas em eventual republicação da presente licitação.
57. Os encargos sociais da mão de obra previstos no orçamento-base da licitação foram fixados em 88,93% para mão de obra horista e 50,40% para mensalista, tanto nos serviços baseados no Sinapi quanto no Sicro, considerando que a obra deverá ser executada no regime tributário desonerado, no tocante aos encargos sociais.
58. A seguir, são feitos comentários mais específicos acerca das inconsistências encontradas nos itens com sobrepreço mais relevante.
Pavimento de concreto
59. Observa-se, na complexa composição elaborada pela prefeitura, que todos os componentes usam como referência o Sinapi ou os sistemas da própria prefeitura. Não é correto usar o Sinapi nesses casos, onde serão executadas grandes quantidades do serviço e o ganho de escala é relevante. O Sinapi somente é indicado para pequenos reparos pontuais em obras rodoviárias. O Sicro é de uso obrigatório nesse tipo de serviço em obras desse porte.
60. Ao não adotar o Sicro como referência, ainda que com adaptações necessárias, o orçamento-base afrontou os artigos 3º e 4º do Decreto 7.983, de 8/4/2013, que estabelece regras para orçamentos de obras custeadas com recursos federais. Por sua importância para a análise da adequação deste e de outros itens de serviços, convém transcrevê-los:
‘Art. 3º  O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.
Art. 4º O custo global de referência  dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes.’
61. Como visto nos dispositivos transcritos, o caso em exame se encaixa na definição de ‘obra de infraestrutura de transporte’, por isso, obrigatória a referência ao Sicro.
62. O próprio manual de metodologias e conceitos do Sinapi admite que ignora os efeitos escala (ganho de eficiência decorrente da repetição sistemática) e barganha (redução de preços obtida da negociação de grandes quantidades), em seus referenciais de preços:
‘Cabe ressaltar que o orçamentista, de posse de informações sobre a origem dos preços e a metodologia de coleta empregada, deve promover os ajustes eventualmente necessários nas referências para o caso específico que quer orçar. Essa condição pode se apresentar quando as premissas de coleta de preços de insumos do Sinapi são muito diferentes do caso particular do orçamento. Como exemplo temos:
- caso de obras de grande porte, onde a compra de material seja predominantemente por atacado e/ou diretamente com a indústria ou produtores;’
63. O caso concreto trata de obra de grande porte, na qual a empresa contratada poderá se valer dos efeitos escala e barganha em sua execução, reduzindo seus custos. Portanto, é razoável que se use o sistema Sicro do DNIT para o caso concreto, dadas as maiores produtividades e facilidades na compra de materiais típicas do porte da obra ora em análise.
64. A composição paradigma elaborada pela equipe de auditoria é uma adaptação do serviço de código 2 S 02 606 50 – Concreto de cimento Portland com fôrma deslizante AC/BC (brita e areia comerciais), do Sicro. Essa composição já havia sido utilizada em fiscalizações anteriores, a exemplo do BRT de Campinas (TC 014.233/2016-9, julgada no mérito pelo Acórdão 595/2017-Plenário) e já considera uma redução de produtividade advinda da região da obra, com muitas intervenções em área urbana consolidada e tráfego intenso de veículos.
65. Dessa maneira, o preço unitário paradigma foi calculado em R$ 542,95/m³ (com BDI), enquanto o preço unitário do orçamento-base era de R$ 721,95/m³, resultando preliminarmente num sobrepreço para o item de R$ 3.909.849,00.
66. Contudo, cabe destacar que a composição paradigma já prevê os custos referentes a fornecimento e instalação de barras de transferência e tela de aço, bem como a execução de juntas de dilatação. Esses serviços estão previstos em itens separados na planilha orçamentária do orçamento-base da Prefeitura de São Paulo. Assim, foram considerados como sobrepreço em sua integralidade (ver os quatro últimos itens da curva ABC ao final deste achado). Com isso, o sobrepreço para o serviço de pavimento de concreto é ainda maior, chegando a R$ 8.009.536,13, só para os serviços relacionados ao item.
(...)
67. O referido serviço é denominado no orçamento de ‘fornecimento e montagem de estrutura metálica de aço USI-SAC 350’. O preço do orçamento base foi obtido a partir de cotações. No entanto, tais cotações não foram fornecidas à equipe de auditoria.
68. A composição paradigma utilizada foi retirada do Sinapi, sob o código 75429, e prevê, conservadoramente, o revestimento da estrutura. Ainda assim, resta um sobrepreço de R$ 2.045.883,64 para o item.
Base de binder denso
69. O sobrepreço encontrado nesse item também advém da adoção do referencial equivocado. Não foi encontrada nos documentos fornecidos a justificativa para o uso do sistema da prefeitura, em detrimento do Sicro.
70. Com essa consideração, apenas mudando-se o referencial, o preço unitário do serviço passou de R$ 491,67 (orçamento-base) por metro cúbico para R$ 364,54 (paradigma), resultando em sobrepreço no valor de R$ 1.852.450,89. Convém destacar apenas que a composição paradigma teve sua unidade alterada de tonelada (o mais comum) para metro cúbico, a fim de ser possível a comparação com o orçamento-base.
Poço e mini-poço de inspeção
71. Ambos os serviços contêm composições de preços com 53 insumos e composições auxiliares (evidência 6, p. 57-62). Os coeficientes quantitativos de cada um dos insumos chamam a atenção, em razão de serem de grande quantidade. Por exemplo, o poço de visita prevê quase 12 metros cúbicos de concreto usinado, além de 670 kg de cimento Portland. No entanto, não foi encontrado um projeto de detalhamento desses poços. O poço menor tem um preço unitário de R$ 31.005,99 e o maior R$ 44.899,98. Assim, entende-se que itens de grande materialidade e em tal quantidade (160 e 93 unidades, respectivamente) deveriam ter um maior detalhamento de projeto, haja vista que se encontram entre os itens materialmente mais relevantes da obra, localizando-se na parte A da curva ABC.
72. Como composições paradigma foram utilizados os serviços previstos no Sinapi sob os códigos 73963/27 (mini poço) e 73963/43 (poço maior). Assim, o sobrepreço somado dos dois itens atinge a cifra de R$ 7.893.739,93.
Resumo da curva ABC
73. A seguir, apresenta-se a curva ABC com os serviços analisados e os preços unitários paradigma de cada um deles. Conforme é possível notar, o sobrepreço detectado no orçamento-base da licitação concentra-se em alguns itens.
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RegCódigo Descrição do ServiçoUndQuantidade

 Preço Unit (com 

BDI) 

Preco Parcial%%AcumAmostraDescrição do ServiçoUnd

 Preço Unit c/ BDI 

Preco ParcialSobrepreço

 0001ADM-LOCALADMINISTRAÇÃO LOCAL - CORREDOR BANDEIRANTES TRECHOS 1 e 2GLOBAL1,00                         31.059.241,80             31.059.241,80             9,06          9,06          SimAdministração LocalUN31.059.241,80        31.059.241,80           -                            

 000285554ARMADURA EM AÇO CA-50KG3.135.812,41        7,83                                24.553.411,17             7,16          16,22       SimARMACAO ACO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA (PRF.MG)KG8,24                           25.831.919,31           -                            

 000303-60-02FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVELKG752.929,20            22,28                             16.775.262,58             4,89          21,11       Sim

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL (pref 

SP-edif)kg22,28                         16.777.280,43           -                            

 0004

2 S 02 606 50-

adapt

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTO RÍGIDO ( 

FCTMK=4,5 MPA), INCLUSIVE CURA QUÍMICA - 7 DIASM321.842,23              721,95                           15.768.997,95             4,60          25,71       SimPavimento Rígido e, concreto de cimento portland com fôrma deslizante AC/BCm3542,95                      11.859.148,95           3.909.849,00         

 000575429FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO USI SAC 350KG461.580,00            33,54                             15.481.393,20             4,51          30,22       Sim

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA, INCLUSIVE AS LIGAÇÕES, GALVANIZAÇÃO A FOGO 

ESP = 80 ΜICRONS, SHOP PRIMER EPÓXI-ISOCIANATO CAMADA DE 30 MICRONS E 

PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO NA ESPESSURA FINAL 60 

ΜICRONS.KG29,11                         13.435.509,56           2.045.883,64         

 000685076 adaptLINHA DE DUTOS COM 12 PEAD Ø 200MMM11.550,00              1.021,65                       11.800.057,50             3,44          33,67       Sim

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO SUBTERRANEO 8" - 12 tubos, REF. KANAFLEX 

OU SIMILAR - adapt SinapiM1.432,71                   16.547.786,49           -                            

 00076454FUNDAÇÃO DE RACHÃOM371.753,23              154,65                           11.096.637,02             3,24          36,90       SimFORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAOM3169,41                      12.155.398,14           -                            

 000805-96-00

"REVESTIMENTO  DE  MISTURA  ASFÁLTICA  TIPO  ""GAP  GRADED""  COM  POLÍMERO 

(SEM TRANSPORTE)"M314.606,96              728,97                           10.648.035,63             3,11          40,01       Não-                             -                                -                            

 000985075 adapt 2LINHA DE DUTOS COM 06 PEAD Ø 100MMM21.700,00              374,74                           8.131.858,00               2,37          42,38       Sim

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 6 DUTOS SUBTERRANEOS DE 4", REF. KANAFLEX OU 

SIMILAR (ADAPT SINAPI) - inclusive escavação e reaterro de valaM413,28                      8.968.218,16             -                            

 0010

2 S 02 540 52-

adaptBASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)M314.571,83              491,67                           7.164.531,66               2,09          44,47       SimCBUQ - "binder" AC/BCm³364,54                      5.312.080,77             1.852.450,89         

 0011CPU-109CÂMARA TRANSFORMADORAUN82,00                      82.182,53                     6.738.967,46               1,97          46,43       Não-                             -                                -                            

 001217-02-07LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO OU PRETOM253.872,41              111,15                           5.987.918,37               1,75          48,18       SimLadrilho hidráulico (fornecimento e inst.)m2111,15                      5.988.166,18             -                            

 0013EDIF-200319PROJETO EXECUTIVO - PRANCHA FORMATO A1UN1.602,00                3.685,03                       5.903.418,06               1,72          49,90       SimDESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1UN3.644,93                   5.839.182,56             64.235,50               

 001480100

"FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2"" 

INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO"KG288.506,00            19,91                             5.744.154,46               1,68          51,58       SimSERVIÇOS DE PROTENSAO EM AÇO.KG17,76                         5.123.185,37             620.969,09             

 001574138/4

CONCRETO   USINADO   BOMBEADO   FCK=30MPA,   INCLUSIVE   LANCAMENTO   E 

ADENSAMENTOM312.501,59              453,08                           5.664.220,40               1,65          53,23       Sim

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTOM3453,07                      5.664.144,26             76,14                        

 001605-23-00BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTOM314.619,39              376,35                           5.502.007,43               1,60          54,83       SimBase de concreto fck=15 MPa, para pavimentom³390,44                      5.707.999,20             -                            

 0017CPU-127CANTEIRO DE OBRAS TIPO 1 PARA CORREDORESUN2,00                         2.531.172,64               5.062.345,28               1,48          56,31       Não-                             -                                -                            

 001873963/27MINI POÇO DE INSPEÇÃOUN160,00                    31.005,99                     4.960.958,40               1,45          57,76       Sim

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 

60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 

FUNDIDO.UN5.374,28                   859.884,22                 4.101.074,18         

 001905-44-00

PASSEIO  DE  LADRILHO  HIDRÁULICO, INCLUSIVE  PREPARO DE  CAIXA E  BASE DE 

CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURAM230.308,54              159,22                           4.825.725,74               1,41          59,16       Sim

PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE 

CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURAm2159,21                      4.825.536,61             189,13                     

 002074138/3

CONCRETO   USINADO   BOMBEADO   FCK=25MPA,   INCLUSIVE   LANCAMENTO   E 

ADENSAMENTOM310.040,36              440,48                           4.422.577,77               1,29          60,45       Sim

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTOM3440,47                      4.422.480,89             96,89                        

 0021CPU-01DESCARTE DE SOLO INERTE EM BOTA FORA LICENCIADO, MATERIAL SOLTOM3122.474,89            35,25                             4.317.239,87               1,26          61,71       Não-                             -                                -                            

 002273963/43POÇO DE INSPEÇÃOUN93,00                      44.899,98                     4.175.698,14               1,22          62,93       Sim

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO          FF TIPO 

MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/          REVEST LISO 

CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA          EM CONCR FCK=10MPAUN4.118,63                   383.032,39                 3.792.665,75         

 004107-08-00FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25KG284.488,48            8,51                                2.420.996,96               0,71          81,39       Não-                             -                                2.420.996,96         

 006207-12-00FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇOKG122.269,77            7,47                                913.355,18                   0,27          89,87       Não-                             -                                913.355,18             

 0077CPU-494JUNTA PARA PISO DE CONCRETO - JUNTA SERRADA DE SEÇÃO ENFRAQUECIDAM18.332,26              27,26                             499.737,41                   0,15          92,53       Não-                             -                                499.737,41             

 0108CPU-495JUNTA PARA PISO DE CONCRETO - JUNTA DE CONSTRUÇÃOM7.925,92                33,51                             265.597,58                   0,08          95,93       Não-                             -                                265.597,58             

219.884.345,02           22.188.515,54       

342.889.707,85           10,09%

6,47%

 

Orçamento AgrupadoABCReferênciaAnálise

Valor do orçamento-base

Total sobrepreço (MLPUA)

% sobrepreço em relação à amostra

% sobrepreço em relação ao orç. Base

Data-base: jul/2014

BDI: 29,40%

Encargos sociais: 88,93% (horista), 50,40% (mensalista)

Total amostra
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IV. Conclusão 
74. A principal constatação deste trabalho foi a existência de sobrepreços por preços excessivos frente ao mercado, totalizando R$ 22.188.515,54, o que correspondente a 10,09% da amostra analisada e a 6,47% do valor global de referência. Foi avaliada uma amostra de aproximadamente R$ 220 milhões, equivalente a 64,13% do orçamento total.
75. O achado foi classificado como ‘falhas e impropriedades’ em função do desconto oferecido pelo consórcio vencedor, de 35,60% sobre o orçamento base. Esse desconto elide o eventual sobrepreço apurado no orçamento base. Contudo, mesmo assim optou-se por avaliar o orçamento-base, basicamente por duas razões: (i) vários dos itens aqui avaliados são usados exatamente como estão em outras licitações semelhantes da Prefeitura de São Paulo, de modo que eventuais correções sugeridas por esta fiscalização podem ser replicadas em outros certames e/ou contratos; (ii) mesmo essa licitação pode ser relançada com outra numeração, não sendo contratado o consórcio vencedor desta.
76. Essa última hipótese decorre do fato de que, após o início dos trabalhos, a equipe de auditoria descobriu que o Ministério das Cidades se negou a conceder prazo para que a Prefeitura de São Paulo sanasse as pendências levantadas pela Caixa Econômica Federal a fim de dar continuidade à contratação. Desse modo, o empreendimento sequer teve sua execução iniciada, em função da não liberação de recursos por parte do Ministério.
77. Para as demais questões da matriz de planejamento, não foram detectados achados de auditoria. 
V. Proposta de encaminhamento
78. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
79. Com fundamento no artigo 7º da Resolução TCU nº 265/2014, dar ciência à Prefeitura do Município de São Paulo, sobre a existência de sobrepreços decorrentes de preços excessivos frente ao mercado no orçamento-base da licitação para a implantação do corredor de ônibus perimetral Bandeirantes/Salim Farah Maluf, notadamente nos itens (i) pavimento de concreto e serviços correlatos, (ii) fornecimento e montagem de estrutura metálica, (iii) base de binder denso e (iv) poço e mini-poço de inspeção, especialmente pela inobservância dos referenciais de mercado aplicáveis ao caso concreto e pela não utilização do sistema Sicro, em desacordo com o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e os arts. 3º, caput, e 4º, III, da Lei 12.462/2011;
80. Arquivar o presente processo.”

É o relatório.
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VOTO

	Trata-se de auditoria realizada para avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos referentes a Termo de Compromisso firmado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de São Paulo, destinado à transferência de recursos financeiros da União para a execução do Corredor Perimetral Bandeirantes - Salim Farah Maluf, de aproximadamente dezesseis quilômetros, ligando a zona sul do município à zona leste, sem passar pelo centro da cidade. A obra prevê a existência de faixa exclusiva para ônibus, em pavimento rígido, com paradas em média a cada seiscentos metros, com plataformas junto ao canteiro central, acessadas a partir de faixas de travessia de pedestres ou de passarelas.
2.	As obras foram licitadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, da cidade de São Paulo, em outubro de 2015, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC) presencial, do tipo maior desconto. O regime de contratação foi o de empreitada por preço unitário.
3.	O certame foi vencido pelo Consórcio Forte Perimetral (formado pelas empresas Enpavi Ltda., JZ Engenharia e Comércio Ltda. e Emparsanco Engenharia S/A), com um percentual de desconto de aproximadamente 35,60% em relação ao valor orçado pela Administração (R$ 333,4 milhões). Até o final dos trabalhos de fiscalização, ainda não havia sido celebrado o respectivo contrato, “em razão de falta de recursos financeiros”.
4.	O Termo de Compromisso foi assinado com cláusulas suspensivas, que não foram cumpridas pelo proponente no prazo estabelecido, relativamente às etapas 2 e 4 do empreendimento, correspondentes à execução das obras físicas e que somam as partes materialmente mais expressivas. O Ministério das Cidades optou por não prorrogar o prazo para solução das pendências constantes daquelas cláusulas, restando, em relação ao Termo de Compromisso, apenas a possibilidade de aporte de recursos para custeio dos projetos (etapas 1 e 3).
5.	Apesar disso, a equipe de auditoria analisou as planilhas de preços do referido certame, sobretudo ante a possibilidade de realização de “ajustes em eventuais novas licitações e contratos do mesmo compromissário”. Em consequência, foi apontada a existência de “sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado”, da ordem de R$ 22,1 milhões, correspondente a 6,47% do valor global de referência. No entanto, considerou que a irregularidade pode ser considerada elidida, em função do desconto de 35,60% oferecido pelo consórcio vencedor sobre o valor do orçamento-base.
6.	 Após destacar que “vários dos itens avaliados são usados exatamente como estão em outras licitações semelhantes da Prefeitura de São Paulo, de modo que eventuais correções sugeridas por esta fiscalização podem ser replicadas em outros certames e/ou contratos”, a Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex/SP), com o endosso da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), propôs dar-se ciência à Prefeitura do Município de São Paulo “sobre a existência de sobrepreços decorrentes de preços excessivos frente ao mercado no orçamento-base da licitação para a implantação do corredor de ônibus perimetral Bandeirantes/Salim Farah Maluf, notadamente nos itens (i) pavimento de concreto e serviços correlatos, (ii) fornecimento e montagem de estrutura metálica, (iii) base de binder denso e (iv) poço e mini-poço de inspeção, especialmente pela inobservância dos referenciais de mercado aplicáveis ao caso concreto e pela não utilização do sistema Sicro, em desacordo com o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e os arts. 3º, caput, e 4º, III, da Lei 12.462/2011”, e o arquivamento do processo.
7.	Aquiesço aos pareceres, na essência, no que concerne à solução para o sobrepreço apontado, com as ponderações a seguir assinaladas.
8.	O edital do certame previa que o desconto oferecido pelos licitantes seria efetuado de forma linear, incidente sobre todos os preços unitários. O desconto ofertado foi de 35,60% sobre o valor do orçamento-base. Todos os itens de serviço constantes da planilha de orçamento foram, portanto, reduzidos no mesmo percentual. Não obstante, ainda assim, alguns preços se mantiveram em valores superiores aos referenciais. 
9.	Os itens “Fornecimento e aplicação de aço CA-25” (orçado ao preço unitário de 8,51/kg), “Fornecimento e aplicação de tela de aço” (orçado ao preço unitário de R$ 7,47/kg), “Junta para piso de concreto – junta serrada de seção enfraquecida” (orçado ao preço unitário de R$ 27,26/m) e “Junta para piso de concreto – junta de construção” (orçado ao preço unitário de R$ 33,51/m) foram integralmente glosados pela equipe de auditoria, por já estarem inseridos na composição de custos utilizada pela equipe para o pavimento de concreto (adaptação do serviço de código 2 S 02 606 50 – “Concreto de cimento Portland com forma deslizante AC/BC, brita e areia comerciais”, do Sicro). Assim, mesmo com o desconto ofertado pelo consórcio vencedor, tais itens, quando medidos, continuarão a ser pagos de forma indevida, uma vez que resultarão de uma duplicidade.
10.	De forma específica, o relatório assinalou que os itens “poço de visita” e “mini poço de inspeção” foram orçados em elevado valor e com previsão de execução de grandes quantidades, sem a apresentação de projeto de detalhamento. As composições paradigmas utilizadas pela equipe de fiscalização (serviços previstos no Sinapi sob os códigos 73962/27, para o “mini poço”, e 73963/43, para o “poço de visita”, resultaram na detecção de sobrepreços unitários da ordem de 476,93% e 990,16%. Em tais casos, o desconto oferecido pelo consórcio vencedor se mostra insuficiente para a elisão do sobrepreço.
11.	É certo que a jurisprudência desta Corte admite a existência de preços unitários situados acima dos valores referenciais, desde que o preço global fique dentro de limites aceitáveis. Em tais situações, contudo, é necessária atenção para que a existência de eventuais termos aditivos não alterem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (Acórdãos 183/2014 – Plenário, Relator Ministro‑Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 1064/2009 – Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes, 1.219/2014, Relatora Ministra Ana Arraes, entre outros). Nesse sentido, o Decreto 7.983/2013 prevê, em seu artigo 14, que “a diferença percentual entre o valor do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária”.
12.	A situação se reveste de menor gravidade em face da notícia de que o contrato não foi assinado e da ausência de cumprimento das cláusulas suspensivas, por parte do Município de São Paulo, o que impediu a liberação dos recursos para a execução das obras físicas. Não obstante, como assinalou a Secex/SP, existe a possibilidade de que, futuramente, o objeto seja incluído em nova licitação, realizada nos mesmos moldes do certame ora examinado. Ou, de forma mais remota, que o contrato decorrente deste certame ainda venha a ser assinado.
13.	Destarte, além de dar ciência dos fatos à Prefeitura Municipal de São Paulo, como sugeriram os pareceres, as questões também devem ser levadas ao conhecimento da Caixa Econômica Federal.
	Ante o exposto, voto por que seja adotado o acórdão que submeto à apreciação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2017.


JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 2196/2017 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 014.461/2017-0   
2. Grupo I – Classe V - Auditoria
3. Responsável: Roberto Nami Garibe Filho, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (CPF 112.313.258-52)
4. Unidades: Prefeitura Municipal de São Paulo, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal
5. Relator: Ministro José Múcio Monteiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex/SP) e Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana)
8. Advogados constituídos nos autos:  não há  

9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta auditoria realizada para avaliar a legalidade e legitimidade da utilização dos recursos referentes a Termo de Compromisso firmado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de São Paulo, destinado à transferência de recursos financeiros da União para a execução do Corredor Perimetral Bandeirantes - Salim Farah Maluf.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno e o art. 7º da Resolução-TCU 265/2014, em:
9.1. dar ciência à Prefeitura do Município de São Paulo, para a prevenção de ocorrências semelhantes, da existência de sobrepreços no orçamento-base da licitação RDC Presencial 004/15/SIURB, para a implantação do corredor de ônibus perimetral Bandeirantes/Salim Farah Maluf, de que trata o Termo de Compromisso 0445.951-21-2014, notadamente nos itens “pavimento de concreto e serviços correlatos”, “fornecimento e montagem de estrutura metálica”, “base de binder denso” e “poço e mini-poço de inspeção”, em face da inobservância dos referenciais de mercado aplicáveis ao caso concreto e da não utilização do sistema Sicro, em desacordo com os arts. 4º e 16, § 1º, do Decreto 7.983/2013;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que, na hipótese de vir a ser assinado o contrato decorrente da licitação RDC Presencial 004/15/SIURB, promovida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, inerente ao Termo de Compromisso 0445.951-21/2014, assegure que seus eventuais termos aditivos mantenham o desconto original obtido por ocasião da licitação, em relação ao preço referencial, em favor da Administração;
9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo;
9.4. arquivar o presente processo.

10. Ata n° 40/2017 – Plenário.
11. Data da Sessão: 4/10/2017 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2196-40/17-P.

13. Especificação do quorum: 
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro (Relator), Ana Arraes e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.


(Assinado Eletronicamente)
RAIMUNDO CARREIRO
(Assinado Eletronicamente)
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Presidente
Relator


Fui presente:


(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral



