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Experiência do TCM-SP 

• Não possui laboratório próprio 
 

• Desde 2015 o TCM-SP mantém Atas de 
Registro de Preços com empresas 
especializadas para realização de ensaios de 
controle tecnológico 
 

• Os contratos são assinados conforme as 
demandas dos auditores 
 



Experiência do TCM-SP 

Laboratórios contratados no momento 



Particularidades da contratação 

• Somente empresas acreditadas no Inmetro 
para realização dos ensaios previstos 
 

• ARP com mais de um laboratório 
 

• Exigência de declaração da detentora de 
ausência de impedimento em caso de conflito 
de interesse 
 
 
 



Escopo dos contratos 

• Ensaios em pavimentos asfálticos 
 

• Ensaios destrutivos e não destrutivos em 
concreto (pavimentação e estrutura) 
 

• Ensaios em solos 
 

• Ensaios em materiais para produção de 
concreto asfáltico 
 



Auditorias realizadas 

 
• Serviço de tapa-buracos 

 

• Recapeamento de vias urbanas 
 

• Construção de ciclovia 



Tapa buracos 



Recapeamento 



Recapeamento 



Corpos de prova 



Corpos de prova 



Janela de inspeção 

 
 



Janela de inspeção 

 
 



Relatório de auditoria tapa-buracos 
 

• Irregularidade na espessura da capa 
 

• Irregularidade no teor de betume 
 

• Irregularidade na granulometria 
 

• Irregularidade no grau de compactação 



Relatório de auditoria tapa-buracos 
 
• Valor total dos 8 contratos: R$ 3 milhões por 

mês 
 

• Valor pago pelo TCM para o laboratório: 
R$9.750,00 (0,3% do montante auditado) 

 

• Valor do prejuízo detectado através dos 
ensaios R$ 2,2 milhões (73% do valor 
medido) 



Relatório de auditoria recapeamento 
 
• Espessura da capa inferior ao valor 

remunerado 
 

• Espessura das camadas do pavimento 
inferiores aos valores remunerados  
 

• Densidade do concreto asfáltico inferior ao 
valor remunerado 
 

• Teor de betume inferior ao valor remunerado 
no preço do item 



Relatório de auditoria recapeamento 

• Valor total dos 4 contratos R$ 44 milhões 
 

• Valor pago pelo TCM para o laboratório: 
R$28.785,84 (0,07% do montante auditado) 
 

• Valor total do prejuízo ao erário R$ 10,2 
milhões (23% do valor medido) 

 

• Valor do prejuízo detectado através dos 
ensaios R$ 3 milhões 

 



Resultado prático – efeito pedagógico 
• Valor do médio dos serviços no ano de 2016: 

R$ 100 / m2 (4 contratos auditados pelo TCM) 
 

• Valor médio dos serviços no ano de 2018: R$ 
80 / m2 (19 contratos com auditoria em 
andamento) 
 

• Total já contratado em 2018: R$ 370 milhões 
 

• Potencial economia de recursos em 2018: R$ 
75 milhões  

 



Concreto - tração 

 
 



Concreto - compressão 

 
 



Recomposição do furo 

 
 



Corpos de prova 

 
 



Corpos de prova 

 
 



Tração na flexão 

 
 



Compressão 

 
 



Corpo de prova 

 
 



Diâmetro do aço 

 
 



Caracterização do solo 

 
 



Caracterização do solo 

 
 



Relatório de auditoria ciclovia 
 
• Espessura do concreto inferior ao valor 

remunerado 
 

• Resistência do concreto inferior ao valor 
remunerado 
 

• Diâmetro do aço inferior ao valor remunerado 
 

• Ausência de fibras de aço remuneradas pela 
PMSP 
 

 



Relatório de auditoria ciclovia 
 

• Valor inicial dos 6 contratos: R$ 54,8 milhões 
 

• Valor final dos 6 contratos: R$ 29,7 milhões (54% 
do valor inicial) 
 

• Valor pago pelo TCM para o laboratório: 
R$30.780,00 (0,1% do montante auditado) 

 

• Valor total do prejuízo ao erário R$ 16,1 milhões 
(54% do valor medido) 
 

• Valor do prejuízo detectado através dos ensaios 
R$ 580 mil 

 
 



Pontos positivos 
• Aumento da qualidade dos achados de 

auditoria 
 

• Os resultados objetivos dos ensaios 
possibilitam calcular com precisão o valor do 
dano ao erário 
 

• Baixo valor de investimento (inferior a 0,3% do 
montante auditado) 



Pontos negativos 
• Necessidade de realização de procedimento 

licitatório a cada 2 anos para assinatura das 
ARP 
 

• Necessidade de assinatura de contrato a cada 
utilização da ARP 
 

• Necessidade de acompanhamento e 
fiscalização do trabalho realizado pela 
empresa contratada 



Lições aprendidas 
Com um pequeno investimento (inferior a 0,3% do valor 
auditado) os ensaios de controle tecnológico são capazes de 
identificar problemas quantitativos e qualitativos em obras e 
serviços de engenharia, propiciando ao Tribunal de Contas 
uma fiscalização mais eficiente, que resultou em considerável 
economia de recursos públicos devido principalmente ao 
efeito pedagógico perante os jurisdicionados e as empresas 
contratadas pelo poder público 

 
 

Eduardo Silveira Carvalho 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
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