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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. nº 006 /2021

Objeto da Inspeção:

Inspeção objetivando a verificação da conclusão da obra de
reforma do estande de tiro de guerra e do imóvel residencial e
sua conformidade executados através do Contrato nº 015/2019
pertencentes ao Município de Nova Friburgo/RJ.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo verificar a conclusão da obra de reforma do

estande do tiro de guerra e do imóvel residencial pertencentes ao Município e sua

conformidade ao disposto às cláusulas do Contrato nº 015/2019. O referido imóvel cedido

para moradia de Oficial e sua família, em cumprimento do Convênio celebrado com o

Ministério da Defesa e Exército Brasileiro Comando da 1ª Região Militar, situado na Rua

Travessa José Lopes Filho s/n - Bairro Vila Amélia - Nova Friburgo - CEP nº 28.625-548,

de acordo com a determinação do Termo de Cooperação nº 020.550, conforme fls. 27 a

36 do Processo nº 1814/19 da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e Postura

(SMOMU), responsável pela pasta.

2. ESCOPO
A inspeção limitou-se a vistoria da conclusão da obra de reforma do estande do tiro

de guerra e do imóvel residencial, através de inspeção física no local e verificação

documental, tendo como base o Contrato nº 015/2019 pela empresa ROBERTO DE
AGUIAR GROTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO ME, de acordo com o Termo

de Referência em fls. 04 a 34 do Memorial Descritivo em fls. 97 a 121 do Processo nº

1814/19.

3. DO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA AO MUNICÍPIO

O trâmite de contratação do serviço de obra de reforma iniciou-se conforme fl. 123

do processo em questão, onde consta-se emissão de nota de reserva no valor de

R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e em sequência foi requerida a abertura de



Página 3 de 10

licitação na data de 11 de junho de 2019. De acordo com fl. 178, os autos do processo

foram encaminhados para análise da minuta do Edital referente à Tomada de Preço nº

010/2019, em cumprimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. Após análise,

autorizou - se a abertura do certame licitatório na modalidade Tomada de Preço, instruído

com previsão orçamentária e análise de conformidade da Controladoria Geral do

Município de acordo com fl. 125.

No segundo volume do referido processo, em fls. 184 a 283, é apresentado o Edital

e sua publicação em Edição nº 9911 de 04/10/2019. No terceiro volume foram

apresentadas documentações dos participantes do certame licitatório. Em fls. 524 a 527

do quarto volume, encontra-se a Ata de Sessão de Julgamento e em fls. 530 a 533

encontra-se anexada planilha orçamentária no valor de R$ 49.278,94 (quarenta e nove mil

duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) com acréscimo de 26,44%

de BDI no valor de R$ 13.029,35 (treze mil vinte e nove reais e trinta e cinco centavos),

totalizando R$ 62.308,29 ( sessenta e dois mil trezentos e oito reais e vinte e nove

centavos). Ainda conforme quarto volume em fl. 539, foi homologada a licitação com

autorização da despesa conforme valor acima apresentado à empresa ROBERTO DE
AGUIAR GROTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS.

Após a homologação, foi confeccionada a NAD (Nota de Natureza de Despesa)

Anexo IX no valor Global de R$ 62.308,29 ( sessenta e dois mil trezentos e oito reais e

vinte e nove centavos), em fl. 543, assinada e autenticada na data de 02/01/2020. Em fl.

545 é mencionada a nota de empenho nº 0000356/2020, que foi encaminhada em

seguida para lavratura do contrato em questão.

Na data de 14 de fevereiro de 2020 foi designado um engenheiro civil e servidor da

Secretaria de Obras como Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução da obra de

acordo com o contrato nº 015/20 em fl. 564. Já em fl. 565, através da Ordem de Serviço

nº 01 de 17 de fevereiro de 2020, da SMOMU, o Secretário da referida secretaria designa

servidores como Gestor do Contrato e Gestor substituto. Desse modo, os Gestores

deverão acompanhar as etapas documentais de execução do contrato e os fiscais, como

agentes de campo, deverão fazer o acompanhamento da execução física, emitindo

pareceres quanto à regularidade do contrato.
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O engenheiro civil e Fiscal da obra, de acordo com fl. 568, na data de 17 de

fevereiro de 2020, autorizou o início das obras de reforma da residência e do tiro de

guerra de acordo com os termos do referido processo.

De acordo com fl. 569, em 19 de março de 2020, o Fiscal da obra veio através de

comunicado junto ao Secretário de Obras informar sobre a necessidade imediata de

paralisação de execução dos serviços contratados, pois o acesso dos funcionários da

empresa prestadora de serviço ficou impossibilitado devido a obra estar localizada em

uma área anexa ao SESI da Vila Amélia, a qual paralisou os serviços em razão da

Pandemia de Covid-19. Desse modo, o fiscal do contrato julgou naquele momento ser

imprescindível a imediata de paralisação dos serviços, sem prejuízo à empresa

contratada no que tange ao prazo remanescente para a conclusão do objeto contratado.

Desse modo, em fl. 569 dos autos, o Secretário de Obras autorizou a paralisação

dos serviços do objeto da contratação, esclarecendo que não haveria prejuízo quanto ao

prazo estabelecido para a conclusão dos serviços, haja vista que o período remanescente

seria garantido à empresa e que passaria a ser contabilizado da Ordem de reinício

estabelecido em momento oportuno pelo Município. Em 27 de maio de 2020, conforme fl.

570 dos autos, foi enviado à empresa prestadora de serviço um Memorando avisando

sobre o reinício da obra em questão.

Na data de 19 de agosto de 2020, de acordo com a fl. 572, o Secretário de Obras,

através do Fiscal e do Gestor do Contrato, recebeu uma carta da empresa solicitando o

pedido de aditivo de prazo e do valor do referido contrato, o qual teve manifestação a

favor com as devidas justificativas apresentadas e com o novo cronograma anexado,

tendo sido submetido ao Secretario da SMOMU para que fosse dado o prosseguimento a

referida solicitação.

Ainda de acordo com o mencionado acima, em fls. 573 a 579, a empresa veio

através de carta solicitar a 1ª rerratificação do contrato nº 015/2019 com o objetivo de

readequação do quantitativo de serviços a serem prestados, os quais estavam definidos

pela Secretaria de Obras e que constavam no projeto básico, em função das modificações

necessárias ao Município.
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A empresa mencionou também sobre os reajustes dos serviços não previstos

anteriormente em projeto para execução do contrato, assim também como a solicitação

de prorrogação de prazo nas aludidas execuções, pelo prazo de mais 30 (trinta) dias.

Com as modificações propostas nesta 1ª rerratificação, acarretou-se reflexo financeiro no

valor global da obra contratada, aumentando em R$ 29.349,37 (vinte e nove mil trezentos

e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), o equivalente a 47,1% do valor total do

contrato. Em fl. 580, a SMOMU, em 27 de agosto de 2020, encaminha solicitação à

Procuradoria Geral do Município atestando as justificativas para o aditivo ao contrato

desse processo a fim de que a mesma se manifestasse sobre o tema.

De acordo com fl. 581, a Procuradoria, em resposta ao encaminhamento, opta pela

remessa do procedimento à Secretaria de Obras para que o Fiscal apresentasse o

cronograma físico-financeiro, a fim de comprovar a paralisação da obra, bem como a

devolução do prazo remanescente de 04 (quatro) dias inicialmente contratados e o aditivo

de prazo de 30 (trinta) dias.

Após a apresentação do cronograma físico-financeiro pelo Fiscal em fl. 583, os

autos do processo retornaram à Procuradoria Geral, a qual fez um breve relatório onde

mencionou que esta Procuradoria não detinha competência para análise acerca da real

necessidade da reformulação do cronograma físico-financeiro, cabendo a este órgão tão

somente analisar a legalidade da pretensão sob o prisma jurídico, sendo , portanto, tal

atribuição estritamente do Fiscal da obra.

Sendo assim, a Procuradoria Geral verificou que o Contrato previa que o objeto

poderia sofrer acréscimo e/ou supressões nos limites previstos no artigo 65,§ 1º, da Lei

8.666/93, de acordo com a cláusula primeira, bem como ter o prazo prorrogado na forma

do § 1º do artigo 57 do mesmo diploma legal, de acordo com o parágrafo único da

cláusula quarta.

De acordo com a redação do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, “os prazos de início de

etapas de execução, de conclusão e de entrega admitiram a prorrogação, mantidas as

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro (...)”, desde que ocorresse algum dos motivos previstos nos incisos I a VI.
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Conforme apontado pela empresa em fl. 573, o aditivo de valor solicitado equivale

ao percentual de 47,10% do valor contratual e que, salvo o melhor juízo, está abaixo do

percentual permitido para reforma, previsto no § 1º art. 65 da Lei 8.666/93, devendo, no

entanto, ser submetido à análise da Controladoria Geral. A Procuradoria mencionou ainda

que a empresa contratada deveria apresentar o acréscimo do valor da garantia contratual,

nos termos do que preconizava a cláusula sétima do contrato.

Pelo exposto, optou-se, conforme em fls. 585 e 586, pela remessa do procedimento

à Controladoria Geral para análise de conformidade devendo, posteriormente, ser

encaminhado a SMOMU para adoção das providências de cunho contábil (NAD e nota de

reserva e empenho), devendo somente retornar o procedimento para elaboração do termo

competente.

Após breve relatório da Controladoria Geral do Município em 30 de setembro de

2020, fls. 588 e 589, foi constatada inconsistência na planilha de rerratificação do contrato,

sob fls. 574 a 578, as quais não constam o cálculo do BDI, assim como os valores

dispostos não equivalentes com os constantes do cronograma físico financeiro em fls. 579

a 583.

Dessa forma, a Controladoria Geral encaminhou aos cuidados do Fiscal do

contrato para o cumprimento das exigências apontadas, devendo toda e qualquer

alteração feita em documento ser encaminhada à SMOMU, para ciência e manifestação,

por tratar-se do ordenador de despesa. Em resposta, fls. 590 e 591, o Fiscal de contrato

informou que foram cumpridas as exigências e inseridas em cronograma, conforme

solicitado.

Dando continuidade aos procedimentos, os autos foram encaminhados à SMOMU,

para que o Gestor do Contrato atestasse as notas e o cronograma físico financeiro. O

processo seguiu à Procuradoria Geral que opinou pela remessa do procedimento à

Controladoria Geral a fim de verificar as exigências nas fls. 588 e 589, que foram

devidamente cumpridas pela requerente em fls. 590 a 591, de acordo com fl. 593 de 14

de outubro de 2020.

Portanto, face ao exposto acima, os autos prosseguiram para a Secretaria de

origem a fim de que o Ordenador/Secretário os ratificasse, observando as medidas já
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determinadas, em observância do Termo Aditivo, s.m.j elaboração da NAD, Reserva e

respectiva Nota de Empenho sendo, após, encaminhada à Procuradoria Geral para os

procedimentos que, em fl. 595 de 20 de outubro de 2020, ratificou as manifestações e

encaminhou para as devidas providências.

Após a análise e instruções da Procuradoria e da Controladoria Geral do Município,

os autos do Processo foram enviados à Secretaria de Finanças, Planejamento,

Desenvolvimento Econômico e Gestão para o cumprimento do prazo e realização de

aditivo de valor da contratação de empresa para execução do objeto em questão,

solicitando a suplementação no orçamento da SMOMU no valor de R$ 29.349,37 (vinte e

nove mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), do Contrato Aditivo nº

015/2020, Programa de Trabalho nº 19001.06.153.0029.2.088, Natureza de Despesa

33.90.39.35 - Fonte 01 e providências de NAD, Reserva e Nota de Empenho, de acordo

com fls. 597 a 600 de 05 de novembro de 2020.

De acordo com exames realizados nos autos do processo e aprovado após

despacho da Procuradoria Geral em fl. 596, foi encaminhado à Secretaria de origem em fl.

597 autorizando a realização do aditivo de prazo e de valor da contratação, sendo

liquidada a terceira medição.

Depois do cumprimento de todos os atos mencionados nesse relatório, constante

em fl. 602, foi confeccionado o Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato em 16 de

novembro de 2020, que, após homologado, teve o reeinício das atividades em 19 de

dezembro de 2020, com as obras de campo de reforma da rede de esgoto e fornecimento

de reservatório tubular. Conforme fl. 607 do referido processo, o aceite provisório da obra

foi emitido no dia 18 de dezembro de 2020 e após 90 dias de observação e não havendo

nenhum tipo de reparo a ser feito, poderá ser emitido o documento de aceite definitivo.

Na data de 27 de janeiro, um técnico da Controladoria Geral do Município esteve

presente no estande de tiro de guerra e na residência a fim de verificar a conclusão da

obra de reforma que iniciou-se após a assinatura de contrato na data de 04 de fevereiro

de 2020, de acordo com fls. 547 a 561 do referido processo. No mesmo dia, foi feita a

entrega da obra completa de acordo com as fotos apresentadas em relatório, cumprindo o
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cronograma previsto em processo, de acordo com fls. 61 a 64 do 1º volume do processo

nº 1814/19 e com a nota de liquidação nº 0003730/2020 do volume de pagamento.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ANTES DEPOIS

Estande de tiro de guerra antes e depois da reforma

Cômodo da residência antes e depois da reforma
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Cômodo da residência antes e depois da reforma

Área externa da residência antes e depois da reforma

Ficou somente sob responsabilidade do Município a restauração do padrão de

energia, a colocação de fios de energia do padrão até a residência e também a

reeinstalação do medidor de energia pela empresa Energisa, os quais já foram

requeridos e instalados.

4.CONCLUSÃO

As inspeções de conformidade e acompanhamento buscaram avaliar o andamento

processual relativo a realização das obras que foram realizadas no Estande de Tiro - TG

010 e na residência no local.
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Nesse contexto, as inspeções constataram que alguns itens do cronograma de

obra não estavam sendo cumpridos, conforme mencionado em relatório e que após

verificação e recomendações feitas ao engenheiro responsável e Fiscal da obra, foram

repassadas à empresa que, imediatamente, seguiram o cumprimento do novo

cronograma determinado nos autos do processo.

Face ao exposto, junto à Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana e

após a inspeção do técnico de Auditoria acompanhado do Secretário e Subsecretário da

pasta, foi concluído que o imóvel encontra-se em excelente estado para uso e está apto

para moradia, bem como para o uso do estande de tiro.

Nova Friburgo, 11 de março de 2021.

De acordo,

Kelle Barros Carvalho de Freitas
Contadora – Controladoria Geral

RC-RJ 104866/O-9
Matr. nº 115.143

Paulo Roberto Moreira
Gerente Técnico de Nível I

Matr. nº 62.204

Morena André Barbosa dos Santos
Auditora Técnica
Matr. nº 115.270


