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Da: 1ª Ins etoriaGeral de Controle Externo/SCE
Para: Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento

Senhor Coordenador.

Em resposta ao Memorando nº 003/2011, oriundo desta Coordenadoria,
cabe fazer as seguintes anotações:

Quanto a() item 1, não há informação á prestar.
. ,

Quanto ao item 2, vale destacar a impropriedade encontrada no Relatório
de Inspeção Ordinária realizada na Procuradoria Geral do Município no exercício de 2010
(processo 40/2305/2010). Foi detectado I que o' acervo bibliográfico adquirido por R$
1.300.000,00 está se deteriorando (segue cópia .do relatório relativa à parte mencionada).\

No tocante ao item 3, destaquem-se:

~ Convênio nº 15/2010 (40/0006/2011).
Casa Civil; Ministério das, Relações Exteriores e Fundação Getúlio Vargas.
R$ 2.200.000,00. \ --
Classificação inadequada do Programa de Trabalho.

~ Convênio nº 21/2010 (40/6317/2010).
SMTE e Comunidade Nova.
R$ 576.899;42.

Classificação inadequada da.natureza da despesa.

Em relação ao item 4, cumpre citar o Termo de Reconhecimento de
i Dívida nº11/2010 (processo 40/1261/2010) já encaminhado a esta unidade técnica. Despesa

relativa ao exercício de 2007 paga em 2010. Há indícios de despesa sem prévio empenho ..

Atenciosamente,
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Processo nO,40 / 002305 / 2010

Data da Autuação I Fls.14/05/2010Rubrica

Entrada

14/05/2010

Detalhamento do Processo, .

Assunto I
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE, abrangendo o período de abril

_ C!e 2009 ~_mar~~~~ 2010 l . _
Partes

Secretaria de Controle Externo - 1ª IGE
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7.4 - Bens Móveis

7.4.1 - Quanto ao Processo nO11/000.439/2006

7.4.1.1 - Aquisição do acervo bibliográfico Celso Mello

A PGM adquiriu em 22/11/2008 o acervo bibliográfico do jurista Celso Mello, no
valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), que foi inventariado sob o nO
220000000000494. '

A justificativa do Diretor do Centro de Estudos, à época, para a citada aquisição foi
de que "...a qualidade do acervo em referência é inquestionável, não apenas pela
qualidade dos livros que o compõem, mas pelo valor histórico e potencial de pesquisa que
notas, marcas e comentários lançados pelo antigo dono dos livros certamente agrega ao
conjunto. Demais disso, diante da linha de trabalho que vimos desenvolvendo apresentar
nossa Casa como núcleo do pensamento e da pesquisa jurídica no país, acredito que
trabalhamos para a manutenção desse acervo na Cidade do Rio de Janeiro, mais
especificamente em nossa b'iblioteca, será um duplo ganho: para a Cidade, que preservará
sua memória jurídico-cultural; ,para a PGM, que ampliará consideravelmente, em
quantidade, mas principalmente em qualidade, o seu próprio acervo. "

O acervo está localizado na edícula da Casa Affonso Arinos, na Rua Dona Mariana
nO63, em ,sotafogo.

A equipe inspecionante do TCMRJ, em visita ao local no dia 30/04/2010, constatou
que o acervo está se deteriorando conforme demonstra-se por meio do registro fotográfico
a seguir. Segundo informações da Sra. Diretora da Diretoria de Documentação da PGM, o
acervo não está sendo utilizado porque 'ainda não passou pelos 'processos de .higienização
e catalogação das obras.

Casa Affonso Arinos desativada.

Edícula onde está localizado o
acervo.

28
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Arquivo deslizal)te, onde estão
sendo armazenados os livros.

Edícula abandonada.
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A seguir diversas fotos que comprovam a deteriorização dos livros, com. sujeira,
mofo, ferrugem etc. /'
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\ Dianfe do fato de que uma aquisição de alto valor qualitabvo e quantitativo'/ .

apresenta indícios de abandono, deve a PGM esclarecer quais as providências que serão
adotadas a fim de regularizar a situação, bem como se manifestar quanto ao
custo/benefício do acerVo, haja vista o tempo decorrido sem qualquer utilização,

7.4.1.2 - Contratação de profissional especializado para avaliar o acervo

No que concerne à contratação do serviço de profissional especializado para
apresentar o ,laudo avaliatório das obras em comento, cabe ressaltar que, nos autos do
processo administrativo nO 11/000439/2006, foi feita a pesquisa de preços entre duas
bibliotecárias, Ludmila Popow Mayrink da Costa e Ana Virgínia Pinheiro, que cotaram R$
60.000,00 (sessenta mil reàis) e R$ 58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais) respectivamente.

I

Ocorre que, a contratação foi' formalizada com a bibliotecária Ludmila Popow
Mayrink da Costa, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com fulcro no art. 25,
caput, c/c art 13, inciso II da Lei nO8666/93, em desacordo com o Princípio Licitatório, haja
vista a existência de vários profissionais no mercado que viabilizariam a competição por
meio de concurso.' '

Cabe aqui registrar o posicionamento dos Professores Marcelo Alexandrino e
Vicente Paulo sobre a matéria:

A importância dessa definição legal de "serviços técnicos profissio.nais
especializados" é que, se o serviço a ser realizado for um serviço de natureza
singular, que necessite ser prestado por um profissional de notória especiali?:ação,
estará configurada hipótese de inexigibilidade de licitação (art.25,11),podendo a
administração contratar diretamente esse profissional para a execução daquele
serviço de natureza singular. Nos demais casos, a contratação desses "seryiços
técnicos profissionais' especializados" deve ser precedida de licitação,
preferençialmente na modalidade concurso, com estipulação prévia de prêmio ou
remuneração.

'Assim sendo, sugere-se que a PGM esclareça o posicionamento adotado para a
contratação em questão.

7.4.2 - Quanto à Resolução nOCGM 841, de 27/06/2008
(

Em alguma§ unidades permanece a ausência da relação discriminativa dos bens,
que deveria ser afixada nas salas, conforme preceitua o art. 9° da, Resolução nOCGM 841 ,
de 27/06/200810.

10 Art. 90 _ "O titular da unidade administrativa deverá afixar a relação dos bens existentes em cada sala, com seus
respectivos números de inventário, se for o caso, e mantê-Ia atualizada".
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Conclusão

Por todo o exposto, sugere-se a baixa do processo gerado pelo presente Relatório
em diligência, a fim de que a, PGM, com base no conteúdo da Parte 7 (Impropriedades)
preste os esclarecimentos necessários, adotando as providências _saneadoras, com
posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto prazo razoável.

Recomenda-se à jurisdicionada que se manifeste quanto à oportunidade de
melhoria Iistada na Parte 6, apresentada com a finalidade de aprir,norar os procedimentos e
práticas da Procuradoria Geral do Município.

, '

Em obediência ao disposto no art.36 da Lei nO 5.067, de 22/07/2009 - Lei das
Diretrizes Orçamentária, cópia do presente relatório deverá ser encaminhado à Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da augusta Câmara Municipal.

1a IGE, 04.05.2010

Ana Pauia Ahmed
Assessora

Matrícula 80/900.617

Ana Raquel Cavalcanti B. Bastos
Técnico de Controle Externo

Matrícula - 40/901.257

Ricardo da Silva Diniz Gonçalves
Analista de Informação
Matrícula - 40/901.371

..•..
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MEMORANDO N° 28

Da: Inspetora Geral da 23 IGE
Para: CAD

Senhor Coordenador. /

Em, 24/03/2011

Enca_minho,em anexo, as informações solicitadas através do
memorando nO04 de 10.02.2011.

Respeitosamente,

SIMONE DE S/ ZA AZEVEDO
Inspetora Geral - 2.3 IGE/SCE

Matrícula 40/900326
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1 Informações sobre a o,corrêncla ou não de contratação
.classificável como parceria. publico-privada, nos. termos da
Lei n011.079/2004. Em caso' positivo, .poderia informar,
ainda, o número do processo;

,. ,-.
Instrumento

RelatorSituação
Objeto

.
Construtora Valor (R$)TCMRJ

Arquivado

Contratação em
CO nO001/10

NGMRemregime de PPP, 8.000.000.000,0040/4253/10
'22/09/10

modalidade
concessãoadministrat iva,dos serviços e

Concessi-obras visando a onáriaContrato s/no
NGMR revitalização,Porto

7.609.000.000,0040/452/11

,

operaç~o e
Novo S/Amanutenção da

AEIU da Regiãodo Porto do RJPrestação deserviços deassessoramentotécnico paraacompanhament

,

o de execução de obras e
Caixa

Contrato s/no
NGMR serviços noEconõmi-18.145.000,0040/6794/10

âmbito da
ca Federal

Operação UrbanaConsorciaçja daRegião do Portodo RJ(OUCRPRJ)Valor total

,
7.627.145.000,00Contratado
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2 Detecção de prejuízo ao erário e de outras irre'gularidades
graves em visitas técnicas às obras, no 'exame de
contratos, convênios, sistema descentralizado de
pagamento etc. Em cas.opositivo, poderia informar, ainda,'
o número de processo, objeto, a descrição da
irregularidade e o valor;

40/4447/2010 - DILlGENCIA

INSPEÇAO ORDINARIA - RIOURBE
Período abrangido - janeiro/201 O a maio/2010

Processo nO06/501.738/09
TCMRJ: 40/0585/2010
Instrumento: Contrato n° 31/09
Assinatura: 02/12/09
Contratada: Fênix Construtora Ltda.
Objeto: Obras de reforma da sede do bloco Cacique de Ramos
Fundamentação Legal: artigo 23, inciso I, da Lei 8.666/93 - TP n° 009/09
Valor: R$ 997.910,01
Prazo: 210 dias
Início: 11/12/09
Previsão de Término: 09/Ó7/10
Relator: Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha

Processo nO06/502.017/09
TCMRJ: 40/1,745/2010
Instrumento: Contrato nO63/10
Assinatura: 30/03/10
Contratada: Retrofit Engenharia de Serviços Ltda.
Objeto: Execução de obras de reformado Grêmio Recreativo Esco)a de Samba
Imperatriz Leopoldinense.
Fundamentação Legal: artigo 23, inciso I, da Lei 8.666/93 - TP nO11/2009
Valor contratado: R$ 1.284.115,55
Prazo: 210 dias
Início: 14/04/10
Término previsto: 10/11/10
Relator: Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha
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I QUESTIONAMENTOS REALIZADOS

Quanto às sedes de escola de samba ou blocos que venham a se beneficiar
com obras públicas:

1. Do preenchimento de requisitos do Decreto nO23.162: se há o registro
das entidades beneficiadas como bens culturais nos livros respectivos, a
publicação do parecer do Conselho, Municipal de Patrimônio 'cultural,
entre outros.

2. A existência de- documentação (convênio) que estabeleça e garanta a
utilização, após as obras, do espaço das sedes das Escolas de Samba ou
blocos pela população em geral, como possível centro cultural ou
esportivo;

Processo n° 09/010.883108
TCMRJ: 40/0566/2010
Instrumento: Contrato nO27/09
Assinatura: 02/12/09
Contratada: Serve-Rio Serviços Especializados Ltda.
Objeto: Execução de obras de reforma dos isolamentos e das enfermarias do
Hospital Munidpal Raphael de Paula e Souza.
Fundamentação Legal: artigo 23, inciso I, da Lei 8.666/93 - TP nO003/09
Valor contratado: R$ 474.613,36
,Prazo:120 dias
Início: 21/12/09
Término previsto: 20/04/10
Situação: Rescindido
Relator: Conselheiro Nestor Guimarães Martins daRocha

I QUESTIONAMENTOS REALIZADOS,

Quanto às obras não executadas no Hospital Municipal Raphael de Paula e
Souz;a:

1. Por que não houve consulta à direção e à equipe médica do hospital na
realização do projeto, já que são os que conhecem a unidade, suas
características e necessidades;

2. Por que não houve uma interface com o projeto de restauração do setor
de infectados do Hospital Municipal da Piedade (item 2.1 ) cuja eficiência
permitiu a sua execução e operacionalidade;

3., Se há previsão d~ reativação do setor de infectados do hospital e de nova
contratação pára a realização das obras.
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40/0304/2010 - DILlGENCIA

,INSPEÇAO ORDINARIA - RIOLUZ
Período abrangido - OUTUBRO/2008 ANOVEMBRO/2009

Processo n° 06/402.282/2008

TCMRJ: 40/004918/2008

Instrumento: Contrato nO083/2008

Data de assinatura: 28/08/2008

Prazo: 12 meses

Contratada: Parole Engenharia de Elevadores Ltda

Valor inicial: R$43.800,00 por mês, com um total de R$ 525.600,00

Objeto: Execução de serviço de operação e manutenção preventiva e
corretiva das escadas rolantes do Rio Cidade Campo Grande.\

Fundamentação Legal: Artigo 23 inciso 11 da Lei 8.666/93 - Tomada de
Preços nO018/2008

I QUESTIONAMENTOS REALIZADOS

Com relação ao Rio Cidade Campo Grande - Escada Rolantes, verificou-se
que no local a mão-de-obra alocada no contrato não está de acordo com o Termo
de Referência do edital, que determina a presença de 16 operadores, 4
coordenadores e 1 supervisor. De acordo com o levantamento foi verificada a
atuação de 6 operadores e 1 coordenador. Solicitamos que a jurisdicionada se
posicione acerca do apontado.

Foi constatado, que a fiscalização não possui meios adequados e
transportes ágeis para verificar o contrato diariamente.

Processo nO06/403.295/2006

TCMRJ: 40/001556/2007

Instrumento: Contrato nO003/2007

Data de assinatura: 09/03/2007

Prazo: 12 meses

Contratada: Elevadores Alpha Ltd~

Valor inicial: R$ 87.600,00

Objeto: Execução de serviço de manutenção do Plano Inclinado da Igreja do
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Outeiro da Glória, com fornecimento dê acessórios e peças.

Fundamentação Legal: Artigo 23 inciso 11 da Lei _8.666/93 .- Tomada de
Preços nO021/2006

I QUESTIONAMENTOS REALIZADOS

Cabe a Jurisdicionada esclarecer o acréscimo de dois empregados ao
Contrato nO168/2007, totalizando 6(seis) ascensoristas, para operação do Plano
Inclinado da Glória, considerando que a justificativa apresentada à fI. 02 do
processo 06/403892/2007 referente ao 1° Termo Aditivo nO 014/2008 de
18/03/2008, que acresceu R$ 26.850,00 ao total contratado, não detalha horários
e custos dos empregados adicionados .

. A Jurisdicionada, também, deverá exigir da empresa contratada para
manutenção:

• a permanência do mecânico no local e no horário de funcionamento do Plano
Inclinado, em atenção ao previsto no contrato; ou, adequar o c.ontrato à prática
corrente de acionar o mecânico quando ocorre mau funcionamento; o reparo
do equipamento de ventilação das cabinas e o estofamento do acento dos
ascensoristas, e caso seja possível providenciar um encosto para os mesmos.

40/9470/2011 -TRAMITAÇAO
AUDITORIA DE PROGRAMA CONSERVANDO HOSPITAiS
Época da Auditoria: 29/09 a 03/12/2010

ACHADOS DE AUDITORIA
Na Primeira Questão de Auditoria, que busca verificar se a execução do programa
tem promovido a conse'rvação das instalações físicas, das unidades de saúde foram
detectados 2 (dois) achados de aúditoria:

1° Achado de Auditoria: Unidades de Saúde com instalações físicas em estado
precário.
O primeiro achado relaciona-se, primordialmente, ao atendimento parcial da demanda
por serviços das Unidades de Saúde, evidenciado pela limitação dos recursos
orçamentários e também pela necessidade-de obras maiores.
Operacionalmente, podemos atribuir esta deficiência à insuficiência de infraestrutura,
incluindo pessoal, equipamentos e instalações, a fiscalização da COP-2/RIO-URBE
que não atende satisfatoriamente à administração das unidades e a demora no
atendimento pelas empresas contratadas devido ao atraso excessivo no pagamento
pela PCRJ.
As conseqüências advindas do estado precário em que se encontram as instalações 
físicas das Unidades de Saúde são: o aumento da demanda reprimipa de serviços;
comprometimento, em função dos casos pendentes, dos recursos do contrato ~
seguinte; prejuízo causado às Unidades de Saúde e à população, cujo atendimento foi
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postergado; depredação do patrimônio público; óneração dos custos de serviços
futuros em função do ágravamento do dano existente e riscos de ocorrência de
acidentes em áreas deterioradas (queda de emboço do teto e fachada, vazamento em
tubulações, etc).

2° Ac~ado de Auditoria: Descontihuidade do programa.

Na análise processual, foram detectadas lacunas de tempo entre um contrato e outro,
impedindo que o programa tenha continuidade, fato importante quando se trata de

. atividade de manutenção - vide anexo 2 - Quadro-resumo com os períodos de
2002/2010 dos contratos de manutenção predial, que registra as citadas lacunas.
Os contratos, das CAP's, por exemplo, foram rescindidos em fevereiro e abril de 2004,
tendo sido lavrados novos' termos somente em fevereiro de 2005, configurando
intempestividade nos procedimentos pertinentes.
Os efeitos gerados pela descontinuidade comprometem metas e objetivos do
programa, prejudicando sobremaneira a sua eficácia e efetividade.
A interrupção das atividades de' manutenção nas Unidades de Saúde tem como
conseqüências principais: o aumento da demanda - pois aos problemas já existentes
somam-se novos casos de necessidade de intervenção; agravamento dos problemas
preexistentes, com conseqüente oneração de custos;. interrupções dos atendimentos

,ambulatorial, emergencial e de internação dos pacientes devido à interdição de
setores, e aumento do risco de falha dos equipamentos, instalações, coberturas,
quadros elétricos, etc ...

Na S~gunda Questão de Auditoria, que busca verificar como é otimizada a
aplicação dos recursos do programa foram detectados 4 (quatro) achados de
auditoria .

.
3° Achado de Auditoria: O orçamento reduzido para a execução do programa
restringe o atendimento dos serviços preventivos e corretivos e de manutenç&o de
equipamentos.
A partir de 2008, percebe-se uma tendência 'de decréscimo nos investimentos cio
programa, e em 2009, o saldo dos contratos foi reduzido em 25% (vinte e ,cinco por'
cento), em obediência ao Decreto nO30.360 de 01/01/2009, tendo sido prorrogados
com os valores reduzidos.
Entre 2002 e 2006, houve o incremento do número de unidades nos contratos de
manutenção das CAP's, devido à inte'rrupção de contratos específicos, sem o
correspondente incremento orçamentário.
Outro fator comprometedor é o atraso nos pagamentbs às contratadas pela PCRJ,
devido, entre outros, à descentralização das unidades orçamentárias da SMSDC em
2010 e o período correspondente ao final do exercício financeiro sem emissão de
empenh(J.
As principais conseqüências resultantes da escassez de verbas orçamentárias vão
desde a oneração do custo de serviços futuros devido ao agravamento do dano
préexistente; á utilização de outros recursos (SDP) para suprir a manutenção de
serviços reduzidos nos contratos de manutenção; o aumento da demanda reprimida;
atuação menor nos serviços corretivos e preventivos; a interrupção, por mau
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funcionamento dos equipamentos e respectivos sistemas até o prejuízo causado às
Unidades de Saúde, cujo atendimento foi postergado.

4° Achado de Auditoria: Deficiência no controle dos serviços executados de
manutenção predial e de sistemas e equipamentos.

A análise da pertinência e adequabilidade dos diferentes tipos de controle utilizados
na execução do programa encontrou algumas imperfeições, como: a inexistência, no
projeto básico dos editais para contratação de manutenção das centrais geradoras de
vácuo; de procedimentos padrão visando o controle dos serviços; inconsistência nos
relatórios de serviços de manutenção de centrais de ar comprimido; deficiência da
RI0-URBE/COP2 na exigência de cumprimento ao edital de manutenção de grupos
geradores de luz e força, no tocante à confecção dos relatórios mensais de exe'cução
dos serviços e os check lists dos contratos de manutenção preventiva das CAP's não
está adequado à logística de funcionamento, dificultando sobremaneira a sua \
utilização.
Como conseqüência, pode ocasionar o aumento do risco de falha dos equipamentos,
instalações, coberturas, quadros elétricos, etc. e de ocorrência de acidentes nos
setores não vistoriados; possibilidade de pagamento pela. PCRJ por serviços não
executados, materiais não utilizados e peças sem substituição e oneração do custo de
serviços futuros devido ao agravamento do dano préexistente.

5° Achado de Auditoria: Execução do programa viabilizada por medições e
orçamentos com preços não regulamentados.

A execução do programa com preços não regulamentados é explicada no relatório,
tanto pela utilização excessiva e inadequada de Itens Especiais em todos os contratos
do programa, como pela medição de itens inexistentes na planilha orçamentária.
Os orçamentos dos contratos de manutenção das centrais geradoras de vácuo, de ar
comprimido, grupos geradores de luz e força e ar-condicionado central são compostos
por 100% (cem por cento) de Itens Especiais e aqueles. de manutenção predial por
±42% (quarenta e dois por cento) de IE's.
Nas medições, a desregulamentação ocorre devido à apropriação de itens de serviço
constantes do SCO-RIO, mas não pertencentes ao conjunto de materiais que
compõem os IE's dos contratos de manutenção predial e à inclusão nas medições, de
serviços in~xistentes nos orçamentos, sendo ,cotados através de propostas e medidos
como fração do Item Especial, cuja unidade é conjunto.
Os reflexos da prática de utilização e medição indevida de IE's possibilitam a
contratação em duplicidade do mesmo serviço, por se tratar de orçamento com
composição fechada ede mão de obra e materiais por preços superiores àqueles
regulamentos pelo SCO-RIO.

6° Achado de Auditoria: Retenção excessiva do valor contratado na última etapa do
cronograma de serviços continuados.
Após análise do cumprimento das etapas do cronograma físico financeiro, foi
identificado ·que, a partir dos períodos prorrogados, a execução do programa não é
uniforme ao longo da vigência contratual, havendo obrigatoriamente uma
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concentração de serviços na última etapa, sendo um acúmulo progressivo, à medida
que a periodicidade vai sendo estendida.

40/005173/2009 .
INSPE 'AOEXTRAORDINARIA REALIZADA PELA 28 INSPETORIA GERAL,
NA CIDADE DA MÚSICA, EM MAIO/2009. .

OBJETIVOS: Avaliar a conformidade entre as quantidades dos serviços
efetivamente executados, assim como a pertinência dos acréscimos solicitados
pela contratada.

COMENTÁRIOS: Para execução das obras da Cidade da Música,
foram assinados 3 (três) contratos e apresentaremos abaixo, os períodos de
suspensão ocorridos:

Fase 2 - Contrato n034/04 (40/2557/2004) - Execução de obras de
construção das fundações e superestrutura da Cidade da Música - Valor - R$
107.059.942,22 - A publicação da aceitação provisória da obra ocorreu no
DO-RIO de 20/07/2007, tendo como base o laudo de vistoria realizado pela
comissã'o designada pela Resolução "P" nO289 de 17 de julho de 2007.

Suspensões
28/08/2004 a 09/06/2005 - 285 ,dias 

- 21/09/2005 a 23/02/2006 - 155 dias
06/04/2007 a 29/02/2008 - 329 dias
total - 769 dias

Fase 3 - Con'trato 108/05 (40/4249/2005) - Complementação das obras
de construção do Prédio da Cidade da Música - Valor - R$ 196.494.837,60

Suspensões
26/11/2005 a 20/07/2006 - 236 dias
04/10/2006 a 01/07/2007 - 270 dias
total r - 506 dias

Fase 5 - Contrato 01/08 (40/1006/2008) - Obras de conclusão das
instalações prediais, acabamentos internos, urbanização intra muros,
construção de túneis sob a Av. das Américas e estacionamento da Cidade da
Musica.- Valor - R$ 184.791.793,09

Suspensões
01/01/2009 a 16/07/2010 - 561 dias
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Destaca-se que os proce~sos de quantificação e definição dos itens

orçamentários sofreram limitações devido a:

• Dificuldade na interpretação da descrição de determinados itens
orçamentários, a fin:t de identificar os serviços incluídos para
execução;

• Fragilidade nas informações necessárias constantes dos projetos de
detalhamentos;

• Composição abrangente e p'ouco definida de itens especiais, não
tornando clara a totalidade dos serviço incluídos;

• A inexistência de correspondência direta na definição dos
revestimentos constantes do Caderno de Acabamentos (ANEXO\03)
com os itens orçamentários;

• Elevado quanthativo de alterações de projeto ao longo da execução
da obra resultando em inclusões de itens novos nos orçamentos,
porém sem contra partida de supressão em itens não mais
necessá rios;

• Constatação de itens orçamentários sem utilização na execução da
obra;

• Incompatibilidade entre as quantidades previstas em projeto e o
orçamento;

• Determinadas unidades de medida adotadas incompatíveis com a
característica do item orçamentário;,

• Memórias de cálculo de determinados serviços com interpretações
equivocadas pelas partes, resultando em medições incorretas.

• Identificação de itens necessários ao projeto, porém não incluídos nos
orçamentos.

Conclui-se que este trabalho não se restringiu em levantar os
quantitativos dos itens orçamentários, mas, também, administrar as dificuldades
mencionadas e obter um consenso para realização de um macro objetivo:
finalização da obra da Cidade da Música.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/12/10, através
do voto do Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos F. de Moraes.
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I ANÂLlSE PROCESSUAL - CONTRATOS

40/0030/2010 :....040/0163/2010 - 40/0273/2010 - 40/0565/2010 - 40/0570/2010 
40/0576/2010 - 40/0586/2010 - 40/0819/2010 - 40/0887/2010 - 40/0899/2010
40/0935/2010 - 40/0959/2010 - 040/0963/2010 - 40/1003/2010 - 40/1003/2010 
40/1017/2010 - 40/1019/2010 - 40/1020/2010 - 40/1026/2010 - 40/1032/2010 
40/1313/2010 - 40/1383/2010 - 40/1430/2010 - 40/1436/2010 - 40/1473/2010
40/1474/2010 - 40/1740/2010 - 40/1816/2010 - 40/1844/2010 - 40/1845/2010
40/1861/2010 - 40/1986/2010 - 40/2915/2010 - 40/3156/2010 - 40/3585/2010
40/3641/2010 - 40/3783/2010 - 40/3807/2010 - 40/3923/2010 - 40/4041/2010 - .
40/2915/2009 - 40/3257/2009 - 40/4633/2009 - 40/4636/2010 .

IIMPROPRIEDADE

Empenhamento da despesa - insuficiente para atender ao exercício vigente.

13 I Sobre obras públicas, informar, ainda:

3.1 As obras consideradas como paralisadas em 2010, com
indicação do objeto, número do contrato, valor executado,
período e motivo da paralisação, e do número de processo;

ISMH

Processo Adm. termosuspensãoValor totalValor pago

016/001003/2007

42/2008 - PAC09/08/201012.641.895,551.359.203,35, motivo·
Não informado

016/00197/2007

08/2008- PAC-Morro12/07/20108.437.096,615.935.031,02

do Sorel motivo

Tramitação de aditivo

016/000458/2007

11/2008 - PAC-01/08/20102.019.072,12732.758,07

Requalificação - Rua

,do Livramento.
motivo

Devido a instabilidade do taludena parteposterior do prédio, e

freqüentes desmoramentos, serão necessários a execução de murode arrimo bem como avaliação da GEORIO.
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016/000482/2007 18/2008 - PAC-31/07/201046.957.972,7528.311.985,39

Complexo do Alemão.motivo

Dificuldades de negociação das moradias que impedem a execução

da

Praça do Conhecimento,Módulo de Inclusão Digital, Centro

Comercial bem como implantação da infra-e$trutura da parte da RuaProjetada que liga a Praça do Terço a Rua Guadalajara.016/000479/2007

32/2008 - PAC -24/05/201017.533.044,4816.788.463,57

Comunidade Entre
, Rios

motivo

Não informado

016/000830/2007

30/2008 - Sistemas03/01/20106.940.165,371.347.895,62

de esgoto - favelas APs 4 e 5

\

motivo

Aguardando decisão de ordem superior.

016/000454/2007

07/2008 - PAC-07/07/20107.705.842,116.827.137,57

Tijuaçu e Mata
,

Machado

motivo

Necessidade de ligação de energia das EEAs (estação elevatória) de

Tijuaçu e Mqta Machado e da ETE (estação de tratamento) deTijuaçu.016/000828/2007

Sistemas de esgoto -29/20086.163.837,88699.775,35
\

favelas AP's 1 e 2.
motivo

Aguardando decisão de ordem superior
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"...-_._ .•..__ ._-_._------

Processo Adm. termo suspensãoValor totalValor pago

006/000693/2009

107/2009 - Avaliação16/07/2010290.000,00260.559,95

estrutural - Elevado das Bandeiras

~
motivo

Depende de credito orçamentário, objeto do processo

06/350.055/2011, para (ilue seja reempenhado o saldo contratual deaproximadamente 10% do valor do contrato.006/370942/2007

11/2008 - Av. Brasil20/10/20088.989.119,724.411.618,22

motivo

Foram realizadas todas as etapas para a rescisão amigável, restando

assinatura do Termo de Rescisão.

I RIOAGUAS

Processo Adm. termosuspensãoValor totalValor pago

006/600164/2008

01/2009 - Bacia do25/02/201042.978.299,975.980.759,42

Rio Acari motivo

Contrato em fase de rescisão

006/600901/2007

OS/2008 -28/12/20098.154.869,125.975.006,29

Saneamento Sepetiba

I

- Sub-bacia A,B motivo

Obra em fase de aceitação aguardando correções solicitadas à

Empresa.009/002259/2007

34/2007 - ETE's de 330/06/20101.146.895,201.019.953,13

Hospitais Municipais motivo

Aguardando conclusão de termo aditivo para liberação de recursos

junto a SMSDC006/001338/2007 .

21/2008 - Rio das15/12/20082.283.870,001.411.505,00

Pedras motivo

Contrato a ser rescindido.
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Processo Adm. termo suspensãoValor totalValor pago

012/000235/2009

48/2Ó09 - Lonas10/05/2010408.000,00355.661,46

Culturais Carlos Zéfiro e Terra.motivo

Devido a procedimentos administrativos.

012000312/2007

28/2009 - Igreja13/07/20101.271.059,151.142.613,16

Santíssimo Sacramentomotivo

Restauraçãodas fachadasdaIgrejado Santíssimo Sacramento -

Convênio com

o GovernoFederal - ProgramaMonumento/SID.

Houve necessidade de termo aditivo de acréscimo de serviços parapreservar a integridade das fachadas

restauradas - construção de

novas calhas e descida d'água.014/200338/2007

189/2008 - Patrulha01/01/2009316.553,70113.009,67

Ambiental motivo

Faltaempenhodesde P1/01/2009paracoberturadasdespesas

referentes ao exercício de 2009. 007/205880/2008

·181/2008 - Anexo da02/03/20091.004.136,91188.777,73

E.M. Pareto motivo

O processo se encontra em fase de rescisão contratual.

A obra teve pedido de suspensão em 2009 em decorrência da nãodisponibilização de recursos para aquele exercício.007/205864/2008

175/2008 - CIEP02/03/2009669.891,33350.912,97

Salvador Allende motivo

O processo se en~ontra em fase de rescisão contratual.

A obra teve pedido de suspensão em 2009 em decorrência da nãodisponibilização de recursos para aquele exercício.007/205872/2008

101/2008 - Creche18/08/2010642.936,18501.874,97

Winie Mandala motivo

Aguardando a liberação do acréscimo da serviços e valores propostos

I

pela fiscalização. -
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012/001647/2005 75/2006 - Cessão de01/01/20096.769.238,084.525.629,10
"- direitos à RIOURBE

motivo

.
Acompanhamentodedesenvolvimentodasmontagensde

equipamentos e outros serviços ~orrelatos,

referentes as, obras da

Cidade da,Música - atendendo o Decreto nO30.343 de 01/01/2009.009/015352/2005

24/2006 - Centrais06/03/2009312.417,60229.177,45

Geradores de vácuo - . CAP 3.3

,
motivo

Exiguidadedoprazoparaa formalizaçãodo Termo Aditivode

renovação. do contrato,

procedimentos estes que ora encontram-se

em tramitação.009/030096/2004

12/2006 - Geradores -26/08/20102.142.777,761.106.834,27

, .

HM Salgado Filho
, motivo 'Exigüidade doprazoparaa formalizaçãodo Termo Aditivode'I

renovação do contrato,
procedimentos estes queora encortram-se

em tramitação. 009/017831/2006

10/2007 - Exaustão -09/10/200.9333.900,00200.530,18

HM Souza Aguiar

-motivo Paralisação dasatividadesdacozinha paraa execuçãode obras
) emergenciais. >-

.

009/019031/2007
60/2008 - PSF Rio das15/09/2008906.950,00169.625,42

,

Pedras
I

motivo

Planilha orçamentária em desacordo com o projeto a ser executado,
sendo necessária uma modificação de quantidades para substituir aexecuçã,p deestaqueamento do solo (previsto em planilha, mas com.quantitativo insuficiente, se fosse adotada esta solução técnica) parafundação direta (sa'pata corrida).

-\Este procedimentoadministrativofoi· encaminhadoàSMS,por
conseguinte

aoMinistériodaSaúde,por se tratar deobrade

convênio. Até a presente data a SMS não autorizou o reinício dasobras.
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3.2 Realização de serviços que não serão. usados,
configurando desperdício de recursos públicos, com
indicação de objeto, número do contrato, valor e do número
do processo;

Processo Adm. termorescisãoValor totalValor
executado006/600894/2007

07/2008 -28/10/2010 -16.718.906,468.365.879,96
Saneamento

am igavelmente
Sepetiba006/370038/2007

26/2007 - PAN29/10/2010 -14.126.719,196.541.833,89
-Av. Airton

am igavelmente
Sena

,
007/205445/2006

65/2007 - EM02/02/2010-2.328.914,491.234.270,69
Nilo Peçanha

am igavelmente
016/000455/2007

01/2008 -05/02/2010 -905.011,90302.426,42
Requalificação

am igavelmente
-Zona Portuária007/207970/2008

217/2008 -30/06/2010-931.619,40201.229,79
CIEP - Dr.Adão

am igavelmente
Pereira Nunes007/207971/2008

235/2008 -29/06/2010 -944.413,75203.988,81
CIEP-

amigavelmente I
Chanceler \Í\/illy Brand006/503712/2007

186/2008 -22/10/2010 -3.499.985,8862.220,99
Plano inclinado

rescindida

- Igreja Nossa
amigavelmente

Senhora da Penha

-

4 Termos considerados com enquadramento orçamentário
incorreto;

Não foram detectados processos com enquadramento orçamentário
incorreto.
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5 Demais fatos relevantes relativos ao Exercício de 2010. Em
caso positivo, poderia informar, ainda, o número do

rocesso.

Os fatos foram citados nos itens anteriores.


