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EMENTA – Resposta aos questionamentos apontados 
no item 1.2 e as recomendações apontadas no item 4 do 
relatório da aceitação provisória inserido às fls. 79/93. 
Diligência . 

 
Sr. Inspetor Setorial: 
 
       Trata o presente da análise da resposta aos questionamentos apontados no item 

1.2 e as recomendações apontadas no item 4 do relatório da aceitação provisória, em 

atendimento ao Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00239/2013. 

   
1 – DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

 
 

2 – ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS  
 

O Ofício Nº TCM/GPA/SCP/00239/2013, encaminhado à RIOURBE, teve o 

objetivo de solicitar a manifestação da Jurisdicionada, quanto ao apontado nos itens 1.2 e 

4 do relatório da aceitação provisória inserido às fls. 79/93. 

 

2.1 – Resposta às recomendações (Item 4) 

 

TCMRJ – Considerando-se o prazo de conservação, recomendou-se a correção e / ou 

recuperação do teto do mercado popular e do teto e parede da EDI, devido a 

transbordamento da calha; do alagamento em um dos acessos ao mercado popular, 

aparentemente causado por falha da rede de drenagem; e da falta de água nas torneiras 

do banheiro feminino do mesmo equipamento urbano. Recomendou-se, ainda, que 

medidas de segurança fossem tomadas para proteção do patrimônio público, devido aos 

constantes furtos e vandalismos relatados. 

 

RIOURBE-  À fl. 107 a jurisdicionada compromete-se a cumprir os reparos apontados e 

tomar as devidas medidas de segurança para proteção do patrimônio público. 

 

COMENTÁRIOS-  Atendido. 

      

Descrição Fls. do 
p.p. 

Resposta da fiscalização 97/109 
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2.2 – Resposta aos questionamentos (Item 1.2) 
 
Para análise dos itens 2.2.1 a 2.2.3 será necessári a consulta à tabela abaixo: 
 

Item Código SCO Descrição 
Un

. 

Qtd. 

medida 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

145 
ET 

25.05.0150 

Estrutura metálica para 
cobertura de quadra ou 
galpão, compreendendo 

vigas treliçadas 
compostas de membros 
soldados em perfil U ... 

m² 1.703,00 130,34 221.969,02 

147 
ET 

25.05.0200 

Estrutura metálica em 
especial resistente a 

corrosão (aço USI SAC, 
ASTM ou similar) para 

obras prediais de ate 04 
pavimentos, incluindo 

projetos e detalhes 
executivos, pilares, vigas 
principais e secundarias, 

escadas, patamares e 
chapas das bases da 

fundação, pintura 
protetora e de 
acabamento... 

m² 1.126,00 336,56 378.966,56 

148 
ET 

25.05.0290 

Estrutura metálica em 
aço especial resistente a 
corrosão (aço USI-SAC 
ou similar) para pontes, 
viadutos, passarelas. 
Fornecimento do aço. 

t 121,58 3.297,00 400.849,26 

149 
ET 

25.05.0310 

Estrutura metálica 
(montagem) em aço 
especial resistente a 

corrosão (aço USI-SAC 
ou similar) para pontes, 

viadutos e 
passarelas...exclusive o 

fornecimento do aço. 

t 121,58 7.657,16 

 

930.957,51 
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2.2.1 – Item 5.1.1 da 1ª Visita Técnica 
 
 

TCMRJ - “O quantitativo total do item 145, segundo memória de cálculo da 4ª medição, 

é referente à recuperação da estrutura do telhado do ginásio. A jurisdicionada apresenta 

uma área total deste local de 1.153,00m², quantidade esta incompatível com o total 

medido de 1.703m². 

Além desta incompatibilidade, em inspeção “in loco” verifica-se que toda a estrutura do 

local em questão está sendo reaproveitada e tratada, porém não há troca de elementos 

e / ou peças estruturais. 

Conforme tabela acima o item SCORIO ET 25.25.0150 é aplicável a locais que 

receberão novas estruturas de telhado e /ou locais em que esta será trocada. Desta 

forma a medição deste item é incompatível com a obra em questão. Solicita-se que a 

jurisdicionada justifique a medição do item ou providencie o estorno de todo o valor 

medido.” 

 

1ª Resposta RIOURBE -  “O item 145 refere-se à estrutura metálica da cobertura da 

Clínica da Família, e na ausência de item na planilha que remunera-se a recuperação da 

estrutura da quadra, por se tratar de serviço específico, foram estabelecidos percentuais 

para a reforma, através da apropriação do serviço efetivamente executado no local (hh 

dos profissionais, material e equipamentos), garantindo o pagamento do serviço de 

recuperação da cobertura e faces laterais do Galpão já executado.” 

 

1ª Análise TCMRJ - Atendido parcialmente. A jurisdicionada remeteu a esta Corte de 

Contas memória de cálculo em que indica que 814,13m² da quantidade medida eram 

referentes à Clínica da família e o restante se refere à recuperação da estrutura do 

galpão, que por não ter item no orçamento, foi medida neste item apropriando-se uma 

redução de cerca de 80% em seu valor para adaptá-lo na medição.  

Entende-se que na época da elaboração do orçamento já era prevista a recuperação da 

estrutura do galpão e, desta forma, não havendo item no SCO RIO, devido a sua 

especificidade, deveria ter sido elaborado um item especial para medição do mesmo. 

Questiona-se o percentual de redução de cerca de 80% adotado, solicitando-se que a 

jurisdicionada remeta a esta Corte de Contas o detalhamento da apropriação de custos 

realizada para se chegar a este percentual. Solicita-se ainda envio do projeto estrutural 

da obra. 
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2ª Resposta RIOURBE – A jurisdicionada forneceu a mesma resposta anterior. 
 
 

2ª Análise TCMRJ – Não atendido. A jurisdicionada não apresentou projeto estrutural 

de reforço da quadra e detalhamento da apropriação de custo realizada para se chegar 

ao percentual pago. Ressalta-se que a não apresentação destes, implica em não 

comprovação do valor medido. 

 

2.2.2 – Item 5.1.2 da 1ª Visita Técnica 
 

 

TCMRJ - “Verificou-se na obra e em todos os projetos apresentados que o único local que 

não seria fruto de uma recuperação é o destinado à execução da Clínica da Família, que 

será uma edificação erguida desde a fundação. Em todos os outros Equipamentos 

Urbanos está sendo reaproveitada toda a estrutura original, fazendo-se apenas 

adaptações internas de alvenarias, esquadrias e revestimentos. 

Assim sendo, a única edificação que apresenta estrutura metálica nova que justifique a 

medição do item 147 é a Clínica da Família. Através da memória de cálculo pode-se 

perceber que a área total deste equipamento é de 814,13m², incompatível com a área 

total medida de 1.126,00m². 

Questiona-se a jurisdicionada o porquê desta diferença de 311,87m², gerando um 

desembolso a maior de R$ 104.962,97.  

Pede-se, ainda, que a jurisdicionada justifique a medição antecipada deste item, uma vez 

que, conforme figuras de 35 a 38, a Clínica da família encontra-se na execução das 

fundações e não há nenhum registro no diário de obras enviado a esta Corte de Contas 

que comprove o início da montagem de estruturas metálicas.” 

 
1ª Resposta RIOURBE - “Para a adequação do prédio existente ao novo layout da Escola 

foi necessária a instalação na parte interna da edificação estruturas metálicas (vigas e 

pilares) para estruturar os novos ambientes...” 

 

1ª Análise TCMRJ - Atendido parcialmente. A jurisdicionada remeteu a esta Corte de 

Contas memória de cálculo das áreas contempladas. Solicita-se projeto estrutural das 

mesmas. 
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2ª Resposta RIOURBE – A jurisdicionada remeteu projeto estrutural em meio digital e 

registro fotográfico à fl. 99. 

 
 

2ª Análise TCMRJ – Não atendido. Como pode ser observado o item abaixo é adequado 

para construção de um novo equipamento, pois nele estão inclusos pilares, vigas 

principais e secundária, escadas, patamares, entre outros. A taxa de aço do item é de 

36,80Kg/m², conforme soma dos itens em negrito. 

 

Item de 
Serviço 

ET 25.05.0200 (B) 
Mês/Ano de 
Referência 

02/2011 

Descrição 

Estrutura metálica em especial resistente a corrosão (aço USI SAC, ASTM ou 
similar) para obras prediais de ate 04 pavimentos, incluindo projetos e 
detalhes executivos, pilares, vigas principais e secundarias, escadas, 
patamares e chapas das bases da fundação, pintura protetora e de 
acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusive a 
laje de concreto.  

Custo 336,56  Und. de Medida m2 

Data da 
Criação 

08/2006  
Data da 
Exclusão 

___/______  

 
Item 

Elementar 
Antigo Item Reutilizado Descrição 

Und. de 
Medida 

Quantidade 
Custo 
Unitário 

R$ 

Custo 
Parcial 
R$ 

MAT029900  033250   

Chapa de aço carbono, comum, 
para uso geral, tamanho 
padrão, borda Universal, 
espessura de 9,50mm  

Kg  5,29000000 2,30 12,17 

MAT030450  033800   Chapa de aço USI-SAC 350 Kg 11,29000000 3,14 35,45 

MAT050700  056950   
Eletrodo com diâmetro de 5mm 
(3/16"), E-7018-6 G  

Kg  1,10000000 10,53 11,58 

MAT092350  100700   
Parafuso de aço carbono, 
cabeça sextavada, medindo: 
(3/8"x1")  

un  0,50000000 0,21 0,11 

MAT095500 103900  
Perfil "I" de aço carbono, 
1a alma, de (10"x4 5/8")  

Kg  24,35000000 3,40 82,79 

MAT095550 103950  
Perfil "I" de aço carbono, 
padrão americano, de 
(8"x4")  

Kg  12,45000000 3,46 43,08 

MAT106250  112600   
Porca sextavada de aço 
galvanizado, de 5/8" 

un 1,76000000 0,28 0,49 

MOD001100  803200   Feitor h 0,65320000 15,30 9,99 

MOD001800  804350   
Montador A - montagem de 
estruturas metálicas 

h 2,86000000 10,51 30,06 

MOD002450  805700   Servente h 2,17000000 7,98 17,32 

MOI000050  800200   Ajudante h 3,31000000 7,98 26,41 

MOI000950  802000   
Consultor de Serviços Técnicos 
de Consultoria de Engenharia e 
Arquitetura 

h 0,07058340 133,47 9,42 

MOI002350  804250   
Mestre de Obras A - 
encarregado geral, com mais 
de 5 anos de experiência 

h 0,65320000 26,55 17,34 

EVE000050  900050   
3% incidente sobre mão de 
obra direta com Encargos 

% 1,00000000 101,12 3,03 
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Sociais para cobrir despesas de 
EPI e ferramentas 

RSE007150  106300  PT 05.40.0106(/) 
Pintura sobre ferro, com 
esmalte sintético 

m2 0,17410000 12,34 2,15 

REQ005000  618400  EQ 05.05.0733(/) 
Guindaste sobre caminhão, 
capacidade de 30t - CF 

h 0,10010000 106,68 10,68 

REQ005150  618550  EQ 05.05.0730(A) 
Guindaste sobre caminhão, 
capacidade de 30t, motor 
diesel de 220CV - CP 

h 0,10040000 243,88 24,49 

 

Constatou-se, através da memória de cálculo e do projeto enviados que apesar do 

reforço ter sido realizado em uma área de 1.126m², por não se tratar de construção de 

todo o equipamento neste tipo de estrutura, a taxa de aço utilizada no mesmo foi de 12,59 

kg/m², gerando um total de 14.172,57kg de aço. 

Como o material elementar da composição de custo é a estrutura em si, verifica-se 

pagamento de um valor cerca de 3 (três) vezes maior do que o efetivamente executado. 

Uma vez que o valor pago foi de R$ 378.966,56, solicita-se que a jurisdicionada estorne o 

valor aproximado de R$ 250.000,00 proveniente desta diferença. 

 

2.2.3 – Item 5.1.3 da 1ª Visita Técnica 
 

TCMRJ - “Não há nenhum local ou evidência na presente obra que justifique a medição 

dos itens 148 e 149. Solicita-se que a jurisdicionada justifique a medição dos mesmos ou 

providencie o estorno de todo o valor medido.” 

 

1ª Resposta RIOURBE - “Cabe informar que toda a estrutura da Clínica da Família por 

sua especificidade é fabricada (corte, dobragem, soldagem, calandração), pré-montada e 

beneficiada (jateamento e pintura eletrostática) por processo industrial, sendo enviada 

para o local de instalação apenas para sua montagem final. E que tal estrutura já se 

encontrava na obra, pré-montada, quando da visita” 

 

1ª Análise TCMRJ - Atendido parcialmente. Ressalta-se que na época da visita técnica 

feita por esta equipe não havia nenhuma estrutura pré-montada na obra, o que configurou 

adiantamento de medição. A jurisdicionada remeteu a esta corte memória de cálculo do 

item acima, solicita-se projeto estrutural da Clínica da família que serviu de embasamento 

para a referida memória. 
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2ª Resposta RIOURBE – Os itens 148 e 149 referem-se à estrutura metálica da Clínica 

da Família. Destaca-se que os itens ainda que não apropriados ao serviço realizado, 

foram utilizados por serem os que melhor caracterizam o processo de fabricação, uma 

vez que a estrutura executada passa por processo de fabricação industrial (corte e 

soldagem por plasma, calandração e perfuração e pintura), assim como as peças 

estruturais de pontes e viadutos. Ressalta-se, ainda, que pelas características estruturais 

do equipamento e pelo processo de fabricação adotado, optou-se pela utilização de perfis 

laminados que apresentam baixo peso, porém o processo de fabricação especificado 

onera o custo final dos elementos fabricados. Assim o peso retratado em planilha busca 

corrigir a distorção gerada pelo processo de fabricação, não havendo no sistema SCO 

outro item que se assemelhe ao processo utilizado. 

 

2ª Análise TCMRJ – Não atendido. Preliminarmente ressalta-se a não coerência da 

medição da estrutura da Clínica da Família pelos itens 147 e 148 que são referentes a 

estruturas de pontes e viadutos, ou seja, estruturas mais robustas.  

Apesar da jurisdicionada ter alegado que o processo de fabricação é o que mais 

se assemelha ao do serviço executado, o item 148 (ET 25.05.0290) se refere apenas ao 

fornecimento do aço (sendo este bem diferente dos perfis utilizados na Clínica) e o 149 

(ET 25.05.0310) se refere à montagem da estrutura (que por ser mais pesada, demanda 

de uma quantidade maior de mão-de-obra e da utilização de equipamentos de grande 

porte). 

 Dadas as especificidades do serviço, como relatado pela fiscalização, deveria ter 

sido elaborado item especial para a referida obra, uma vez que não foi elaborado, o 

serviço deveria ter sido faturado através do item 147 da planilha orçamentária (mais 

adequado a estruturas deste tipo).  

  Além de todo o descrito acima, constatou-se, através dos projetos remetidos a 

esta Corte de Contas, que a estrutura da Clínica da Família tem peso total de 10,33 

toneladas, e não há processo de fabricação tão diferenciado que justifique a medição de 

mais de 10 vezes do valor mencionado, como foi feito pela jurisdicionada (quantidade 

faturada foi de 121,58t). 

 Considerando a medição da estrutura da Clínica da Família pelo item proposto 

(147 da planilha orçamentária) o valor a ser medido seria de 814,13m² x R$ 336,56 = R$ 

274.003,59, enquanto o valor medido pelos itens que a fiscalização adotou foi de R$ 
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1.331.806,78. Solicita-se devolução da diferença (R$ 1.057.803,19) ao erário público 

municipal.  

 

2.2.4 – Item 5.9 da 1ª Visita Técnica 
 

TCMRJ - “Não há nenhum registro em diário de obras da utilização de guindaste no 

presente contrato. Na visita técnica foi visualizada a necessidade do equipamento 

apenas para o içamento das telhas do ginásio. Ainda assim, foram medidas 3.220h de 

guindaste através dos itens 617 a 619, conforme tabela a seguir:  

 

Item Código SCO Descrição 
Un

. 

Qtd. 

medida 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

617 
EQ 

05.20.0200 

Guindaste sobre rodas, 
capacidade de 15t, com operador 

e um auxiliar... acionamento 
hidráulico. Custo horário produtivo. 

h 900,00 118,80 106.920,00 

618 
EQ 

05.60.0050 

Guindaste sobre rodas, 
capacidade de 15t, com operador 

e um auxiliar... acionamento 
hidráulico. Custo horário 

improdutivo (motor funcionando). 

h 1.800,00 64,92 116.856,00 

619 
EQ 

10.05.0112 

Guindaste sobre rodas, inclusive 
este, capacidade de 30t, com 
operador e operador auxiliar... 

acionamento hidraulico. Custo 
horario improdutivo (motor 

funcionando). 

h 520,00 106,68 55.473,60 

 

Ressalta-se ainda, que a presença deste equipamento 8h/dia durante o todo o 

período contratual (180dias) traria um total de 1.440h, muito inferior ao total 

medido até a presente data.” 

 

1ª Resposta RIOURBE - “Esclarecemos que quando da visita técnica os referidos 

equipamentos já haviam sido desmobilizados, sendo utilizados para a desmontagem das 

coberturas metálicas dos equipamentos, bem como fechamento do Centro Esportivo, e 

posterior transporte vertical e montagem da cobertura. Considerando a manutenção do 

ritmo da obra em consonância com o cronograma, os equipamentos tiveram estes 

serviços executados de forma simultânea.” 

 

1ª Análise TCMRJ - Não Atendido. Solicita-se à jurisdicionada a comprovação, por meio 

de nota fiscal, da utilização de todos os equipamentos demonstrados em memória de 
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cálculo. Ressalta-se ainda que com tantos equipamentos disponíveis (seis, conforme 

memória de cálculo) não há justificativas para medição de horas improdutivas dos 

mesmos, uma vez que o equipamento poderia ser deslocado, dada a proximidade dos 

equipamentos urbanos. 

 

2ª Resposta RIOURBE – Os equipamentos foram usados de forma simultânea para 

desmontagem das coberturas metálicas, transporte vertical das telhas, içamento dos 

reservatórios de água, etc. A obra apresentava em seu quadro de equipamentos 3 

plataformas quando do período da medição para transporte vertical que não possuíam 

item para medição, sendo medidos então como guindaste. 

 

2ª Análise TCMRJ – Não atendido. A jurisdicionada informa que os equipamentos foram 

usados de forma simultânea e que existiam 3 plataformas que não possuíam item de 

medição e foram medidos como guindaste.  

 Em duas fotos remetidas pela fiscalização foi visualizado o uso de plataformas 

pantográficas (fl. 106), que apesar de não ter item no orçamento, existe no catálogo SCO-

Rio e poderia ter sido incluída por meio de termo aditivo.  

 A justificativa da jurisdicionada não atendeu o questionamento desta Corte de 

Contas, uma vez que, como pode ser visto na planilha abaixo, o custo produtivo das 

plataformas pantográficas para o mesmo I0 é cerca de 13 vezes menor que o custo do 

guindaste. 

 

Item Código SCO Descrição 
Un

. 

Preço Unitário 

(R$) 

617 

(medido) 
EQ 05.20.0200 

Guindaste sobre rodas, capacidade de 
15t, com operador e um auxiliar... 

acionamento 
hidráulico. Custo horário produtivo. 

h 118,80 

SCO-RIO 

(registro 

fotográfico) 

EQ 05.05.0512 
Plataforma pantográfica, elevação ate 

8,5m, exclusive operador. Custo horário 
produtivo. 

h 9,25 
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                               3 - CONCLUSÃO 
 

Diante dos esclarecimentos prestados pela jurisdicionada, sugerimos, s.m.j., a 

diligência do presente relatório referente ao Contrato nº 103/2011, tendo em vista o 

apontado nos itens 2.2.1 a 2.2.4. 

    
     À consideração de Vossa Senhoria, 
 

       2ª-IGE, em  23/07/2013 

    __________________________________ 
       40/901.707 – Luizimar F. de Araújo Junior 

                         Auditor de Controle Externo 
  
 


