
 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Benchmarking – Programa CIE  

(atual Estação Cidadania – Esporte) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Programa: Centro de Iniciação ao Esporte 

Ação: 14TR - Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte 

Locais visitados: Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais/PR 

Data do estudo: Setembro/2019 

Engenheiros Responsáveis: Débora Mara Caldeira 

                                                        Kennedy F. Sobreira Silva 

        Guilherme Araújo Lima 

 

Guilhe 

 



Sumário Executivo 

 

Objetivo das visitas:  

Identificar boas práticas adotadas pelas Prefeituras na execução dos 

empreendimentos para posterior divulgação aos demais tomadores do Programa 

CIE (atual Estação Cidadania – Esporte), fomentando a celeridade na execução 

das obras 

Histórico resumido do Programa:  

O Programa do Centro de Iniciação ao Esporte (atual Estação Cidadania – 

Esporte) foi lançado em 2013 por meio da Portaria nº 14/2013 do antigo 

Ministério do Esporte e tem como objetivo principal a formação dos atletas de 

base nos municípios, permitindo a identificação de talentos para o esporte de 

alto rendimento, ao mesmo tempo que cumpre funções sociais de melhoria da 

comunidade com alta vulnerabilidade social atendida. Foram selecionadas 285 

operações em 263 municípios e atualmente a situação é: 

 157 operações desativadas; 

 127 operações ativas. 

Desse grupo, 27 estão inauguradas o que demonstra a necessidade de fomentar 

a execução do Programa, objetivando a conclusão das obras.  

Informa-se que o Programa Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) teve sua 

denominação alterada para Estação Cidadania – Esporte em maio/2019.   

Ações de fomento ao programa:  

Desde o início da implementação do Programa, o Ministério publicou diversas 

portarias com intuito de fomentar a conclusão dos empreendimentos e a 

padronização dos procedimentos. Além disso, também foram realizadas 

reuniões, audioconferências, visitas técnicas, emissão de orientação, workshop 

técnicos, dentre outros esforços. Apesar de as ações terem sido positivas em 

diversos aspectos, a equipe do CIE decidiu desenvolver uma ação de 

benchmarking para detectar iniciativas que possam auxiliar os mais tomadores.    



Metodologia:  

A metodologia da pesquisa está dividida no levantamento dos seguintes dados: 

 Quantitativos, fornecidos pelas prefeituras (fixa) sobre a licitação e o 

gerenciamento do contrato de obra; e 

 Qualitativos, através das reuniões com as equipes responsáveis de cada 

município. 

Para levantamento dos dados, foi enviada, previamente, aos municípios 

selecionados a seguinte lista de perguntas: 

“3. Para melhor aproveitamento da reunião com a equipe técnica da Prefeitura, 

o DIE sugere que o município elabore uma apresentação contendo as seguintes 

informações: 

a. Etapa de licitação da obra: 

 Dados gerais: legislação utilizada, quantas licitações foram realizadas (se 

for o caso), quantas resultaram desertas (se for o caso) 

 qualificação técnica solicitada no edital: parâmetros adotados para 

avaliação da capacidade técnico-operacional 

 qualificação econômico-financeira: índice de liquidez geral, índice de 

liquidez corrente e índice de solvência geral; outros considerados 

relevantes (seguros, etc.); 

 desconto ofertado em relação ao preço da Prefeitura; 

 BDI definido pela empresa; 

 outras regras do procedimento licitatório que tiveram efeito positivo na 

seleção de uma empresa compatível com o perfil da obra; 

 procedimentos do procedimento licitatório que tiveram efeito negativo no 

andamento da obra e que devem ser evitados. 

b. Acompanhamento da Obra: 

 composição da equipe de fiscalização: quantidade e características 

 periodicidade da visita da equipe de fiscalização 

 equipe técnica estabelecida pela contratada para execução da obra  



 fluxo de informações estabelecido entre:  a fiscalização e a contratada; a 

de fiscalização e as demais áreas da Prefeitura; entre a equipe de 

fiscalização e a CAIXA  

 se houve aplicação de advertências ou outras penalidades; 

 processos definidos para as principais atividades do fiscal na obra: 

medições, vistorias, reuniões de planejamento, etc. 

 procedimentos exitosos estabelecidos pela Prefeitura no 

acompanhamento do contrato 

 procedimentos não existosos estabelecidos pela Prefeitura no 

acompanhamento do contrato e que devem ser evitados; 

 procedimentos ou outros dados positivos da contratada identificados pela 

Prefeitura; 

 procedimentos ou outros fatores negativos da contratada identificados 

pela Prefeitura; 

 Se a Prefeitura tem algum sistema informatizado de acompanhamento de 

obra. 

4. Os itens propostos acima visam identificar similaridades entre os contratos 

estudados, mas a Prefeitura pode inserir algum outro fator que considere 

relevante para o bom andamento da obra. É importante destacar que, em função 

do tempo exíguo, esse encontro tem como foco os fatores positivos dessas obras 

ou os procedimentos negativos que devem ser evitados. ” 

Após a coleta dos dados, foi realizada a comparação dos pontos mais relevantes 

da etapa de licitação para identificar fatores dessa etapa que resultaram na 

seleção das empresas mais adequadas para o porte da obra.  

Posteriormente, também foi realizada a comparação dos pontos mais relevantes 

da etapa de acompanhamento de obra, buscando identificar similaridades e 

traçar uma linha de tendências positivas.  

Amostra dos selecionados:  

Foram selecionados 3 municípios da região metropolitana de Curitiba, que 

possuem 4 obras inauguradas, sendo Curitiba o único município com 2 CIEs.  



Essa seleção teve como base o tempo de execução das obras 

(aproximadamente de 12 a 18 meses – tabela 1) e a facilidade logística de 

acesso aos 3 municípios numa única viagem.  

Local CIE Data de início Data de término 

Curitiba/PR – bairro 

Cajuru 

06/2017 11/2018 

Curitiba/PR – bairro 

Cidade Industrial 

06/2017 11/2018 

Pinhais/PR  

 

06/2017 12/2018 

São José dos Pinhais 

 

03/2018 05/2019 

Tabela 1 – data de início e término das obras selecionadas 

Obs.: as datas acima foram extraídas na base da CAIXA e do Sistema de Monitoramento e 

informações adicionais enviadas pelos tomadores.  

Segue abaixo um breve resumo de cada operação selecionada para essa 

análise: 

 Curitiba/PR - Cajuru – Modelo III com quadra reversível: operação da 2ª lista 

de Autorização de Início de Obra, emitida em dezembro/2016, com valor de 

repasse de R$ 4.148.872,83, executada entre junho/2017 e outubro/2018. 

 Curitiba/PR – Cidade Industrial – Modelo I com quadra reversível:  operação 

da 2ª lista de Autorização de Início de Obra, emitida em dezembro/2016, com 

valor de repasse de R$ 3.470.710,85, executada entre junho/2017 e 

outubro/2018. 

 Pinhais/PR - Modelo I com quadra reversível:  Operação da 2ª lista de 

Autorização de Início de Obra, emitida em dezembro/2016, com valor de 

repasse de R$ 3.485.710,85, executada entre junho/2017 e dezembro/2018; 

 São José dos Pinhais/PR - Modelo III com quadra reversível: Operação da 3ª 

lista de Autorização de Início de Obra, emitida em janeiro/2018, com valor de 

repasse de R$ 4.163.872,83, executada entre maio/2018 e junho/2019. 

  



 

Coleta dos dados 

Seguem os dados apresentados pelas Prefeituras: 

a. São José dos Pinhais/PR  

 

Fig. 1: CIE – São José dos Pinhais/PR 

a.1. Licitação 

 Legislação utilizada 

 Lei 8666/93; 

 Lei Municipal 2552/15 – Estabelece normas sobre licitações e contratos 

administrativos no que se refere à inversão de fases na licitação, naquilo 

em que for pertinente, no âmbito dos poderes executivo e legislativo do 

município de São José dos Pinhais/PR; 

 Lei Complementar Federal 123/2006 – Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da empresa de pequeno porte. 

 Licitação: Concorrência pública 19/2016 – SERMALI. Processo 

Administrativo n.º 448/2016-DECOL da Secretaria Municipal de Recursos 

Materiais e Licitações. Abertura em 28 de Junho de 2016. 

 Qualificação Econômico-financeira 

 Certidão Negativa de falência e concordata – da sede da Pessoa Jurídica 



 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis – Do último exercício 

social, demonstrando os índices financeiros mínimos estabelecidos no 

Edital, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e 

Encerramento que deverão estar registrados na Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos 

 Liquidez Geral ILG: Igual ou superior a 1,5; 

 Liquidez Corrente ILC: Igual ou Superior a 1,5; 

 Índice de Endividamento Geral IEG: Igual ou superior a 0,5. 

 Qualificação Técnica Solicitada  

 Atestado de Visita: com declinação a critério da empresa licitante; 

 Prova de registro de inscrição da proponente na entidade profissional 

competente (CREA/CAU); 

 Atestado de capacidade técnico-operacional da empresa proponente – 

com as parcelas de maior relevância e de valor significativo de: Estrutura 

metálica com quantidade mínima de 2.300m² e de Telha metálica com 

tratamento termoacústico com quantidade mínima de 1900 m²; 

 Comprovação da proponente de possuir profissional de nível superior, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica acompanhado da 

respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico - de execução de 

obra/serviço(s) de características semelhantes e compatíveis com o 

objeto, demonstrando experiência técnica na execução de obra de em 

alvenaria e concreto, contendo serviços de execução de estrutura 

metálica e telha metálica com tratamento termoacústico. 

 Valores 

 Valor máximo da obra: R$ 4.583.817,70 

 Valor proposto pela vencedora: R$ 4.239.338,39 

 Desconto ofertado em valor máximo da obra: 7,51% 

 BDI: 

 BDI considerando na planilha orçamentária do edital: 28,82%  

 BDI definido na Proposta da Proponente vencedora: 28,82%  

 Outras regras do procedimento licitatório que tiveram efeito positivo na 

seleção de empresa compatível com o perfil da obra 

 Estabelecimento da Lei Municipal n.º 2.552/15 em 24/04/2015 que 

propiciou relevante agilidade no processamento das licitações do 



Município, devido à fase de Habilitação dos certames, que vem ser a mais 

demorada, em virtude da análise e julgamento das documentações, 

passar a ficar para o segundo momento da licitação e estabelecer a 

abertura dos envelopes da documentação relativa à habilitação das 

proponentes que restaram com suas Propostas de Preços classificadas 

até os três primeiros lugares, portanto, sem necessidade de julgamentos 

de todas as participantes nas licitações deste Município. 

 O procedimento licitatório poder ter sido efetuado pelo Município 

recebedor da obra/recurso; 

 Definição apropriadamente técnica e específica das parcelas de maior 

relevância e de valor significativo para a Qualificação Técnica das 

Proponentes e de seus Profissionais Técnicos; 

 Parcelas de maior relevância e de valor significativo estabelecidas dentro 

das previsões licitatórias legais (Art. 30 da Lei 8.666/93) e em 

conformidade com as orientações e apontamentos do TCE-PR; 

 As exigências relevantes e de maior significância estabelecidas no Edital 

resultaram na inabilitação da Proponente que propôs seu valor de 

Proposta com desconto de 10,56%, justamente por sua não comprovação 

da Qualificação Técnica com atendimento integral à demonstração de 

Capacidade Técnico-operacional na execução de “Estrutura metálica” 

com quantidade mínima de 2.300,00 m2 e de “Telha metálica com 

tratamento termoacústico” com quantidade mínima de 1.900,00 m2, em 

desconformidade com os serviços estabelecidos como parcelas de maior 

relevância e valor significativo no subitem 3.10.4, letra "c" do Edital, com 

isso a seleção de Proponente mais tecnicamente qualificada. 

a.2. Acompanhamento da obra 

 Fiscalização  

 Uma fiscal da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  

 Um profissional da CAIXA Econômica Federal dando apoio à Prefeitura 

 Periodicidade da visita da equipe de fiscalização 

 Semanalmente pela fiscalização da Secretária Municipal de Obras 

públicas; 

 Mensalmente pela profissional da Caixa. 



 Equipe técnica estabelecida pela contratada para execução da obra 

 Engenheiro Civil de obra Pleno 

 Mestre de obra 

 Fluxo de Informações 

 Entre fiscalização e contratada – e-mails, vistorias na obra e reuniões na 

Secretaria de Obras; 

 Entre fiscalização e demais áreas da Prefeitura – e-mails e visitas à obra; 

 Fiscalização e a Caixa – e-mails, vistorias e reuniões na obra e na 

Secretaria de Obras. 

 Penalidades contratuais 

 Não houve aplicação de advertências, notificações ou outras penalidades 

contratuais previstas à Contratada durante a obra. 

 Processos definidos para as principais atividades do fiscal da obra 

 Medições: Realizadas mensalmente pela fiscalização da Prefeitura e pela 

Caixa;  

 Vistorias: Realizadas semanalmente pela Fiscalização da Prefeitura; 

realizadas conforme porcentagem de execução pela Caixa (25, 50, 75 e 

100%). 

 Reuniões de planejamento: realizadas em geral nas visitas à obra. 

a.3. Procedimentos Exitosos  

 Comunicação integrada entre Prefeitura, Caixa e Empresa Contratada; 

 Acompanhamento contínuo da execução da obra; 

 Acompanhamento fotográfico; 

 Assessoria técnica e procedimental da Caixa. 

a.4 Procedimentos Não Exitosos 

 Melhor previsão dos prazos de execução da obra e de vigência contratual 

devido aos procedimentos de análise das medições e liberação das parcelas 

do recurso pelo Órgão repassador. 

a.5. Procedimentos ou outros dados da contratada  



 Positivo: Apresentação de materiais e métodos construtivos atuais e eficientes 

para solução de situações de não existência ou indisponibilidade de materiais 

e serviços especificados para a execução da obra. 

 Negativo: Dificuldade na obtenção de materiais e mão de obra com maior 

especificidade em suas características, como por exemplo o piso da Pista de 

Atletismo que apresenta mais peculiaridade e não há disponibilização desse 

serviço na região do município e nem mesmo no Estado do Paraná. 

a.6 Procedimentos informados pela contratada: 

Obs.: os dados a seguir foram coletados em entrevista com a contratada, pois 

não foi solicitada a manifestação formal da empresa. 

A empresa contratada para a execução de São José dos Pinhais apontou os 

seguintes pontos positivos: 

 Presença do engenheiro residente na obra; 

 Fluxo bem definido de compras e controle contínuo de todas as aquisições; 

 Mestre de obra com aproximadamente 40 anos de experiência; 

 Aquisição do material da pista com antecedência de 60 dias em função das 

particularidades desse material. 

 

b. Curitiba/PR  

 

Fig. 2: CIE – Cidade Industrial – Curitiba/PR 



 

Fig. 3: CIE – Cajuru – Curitiba/PR 

Obs.: como a Prefeitura não enviou os dados por escrito, as informações foram 

extraídas do site ou da reunião realizada com a equipe da Prefeitura 

b.1. Licitação  

 Utilizada a Lei n° 12.462/2011 – Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC) 

 A Prefeitura não tinha os dados sobre os índices estabelecidos no edital 

quando da realização da reunião, por isto, estas informações foram extraídas 

do site da Prefeitura pela equipe do CIE: 

 Licitação CIE – Cajuru – RDC nº 04/2015: preço máximo edital: R$ 

4.817.234,88; BDI: 22,90% e BDI especial: 13,45% 

 Licitação CIE – Cidade Industrial – RDC nº 05/2015: Preço máximo edital: 

3.813.520,72; BDI: 22,90% e BDI especial: 13,45% 

 Qualificação econômico-financeira 

 Licitação CIE – Cajuru – ILG e ILC = 1,0; ET ≤ 0,5 

 Licitação CIE – Cidade Industrial – ILG e ILC = 1,0; ET ≤ 0,5 

 Qualificação técnica 



 Licitação CIE – Cajuru – demonstrar que executou diretamente obras de 

complexidade semelhante ao objeto licitado de 600 m2 

 Licitação CIE – Cidade Industrial – demonstrar que executou diretamente 

obras de complexidade semelhante ao objeto licitado de 600 m2 

b.2.  Acompanhamento da obra 

 Composição da equipe de fiscalização 

 1 fiscal com acompanhamento 

 Composição da equipe da contratada 

  1 engenheiro residente da empresa contratada  

b.3. Procedimentos Exitosos  

 A Prefeitura apontou como exitoso o conhecimento entre os envolvidos e as 

reuniões constantes e o fato de forma resolutiva. Destacaram a sinergia e 

disponibilidade para a solução dos problemas.  

 Os fluxos da Prefeitura estavam bem definidos e resumidos. Destacaram 

ainda a autonomia que foi dada para os envolvidos e a descentralização das 

decisões.  

 Positivo: envolvimento dos altos gestores; medições junto com a Caixa e 

prazo da obra no orçamento 

b.4. Procedimentos Não Exitosos  

 Uma das contratadas apresentava burocracia excessiva 

  



c. Pinhais/PR 

 

Fig. 4: CIE – Pinhais/PR 

c.1. Licitação 

 Ocorreram 2 (duas) licitações – CP nº 004/2015 e CP nº 002/2017 com 

mesmas condições técnicas, financeiras, índices, legislação e julgamento 

 Legislação utilizada: Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 (ME ou 

EPP) e Decreto Municipal nº 2.454/12 (Cadastro único de fornecedores) 

 Outros dados de licitação realizadas: concorrência Pública; julgamento: Menor 

preço global; vedado consórcio. 

 Qualificação técnica solicitada em edital:  

 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA ou CAU, 

dentro do seu prazo de validade.  

 Apresentação de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnico-

Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito 

privado, compatível com o objeto da licitação, comprovando que a 

empresa licitante executou obras ou serviços de engenharia de 

construções esportivas, com cobertura em estrutura metálica com no 

mínimo 890 m². 



 O(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional deverá(ão) vir 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do 

CREA ou CAU. 

 Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, do profissional que tenha 

formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, que irá atuar na qualidade 

de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços. 

 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico 

Profissional, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

compatível com o objeto desta licitação, em nome do(s) profissional(ais) 

que atuará(ão) como Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos 

Serviços (item 9.5.3), comprovando a execução de obras ou serviços de 

engenharia de construções esportivas, com características semelhantes 

ao objeto licitado. 

 O(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional deverá(ão) vir 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do 

CREA ou CAU, em nome do(s) profissional(ais) comprovadamente 

integrante(s) do quadro permanente da licitante. 

 Vedada a soma de atestados 

 Qualificação econômica-financeira: 

 Liquidez Geral ILG: igual ou superior a 1,5 

 Liquidez corrente ILC: igual ou superior a 1,5 

 Endividamento total ET: menor ou igual a 0,5 

 Patrimônio Líquido: igual ou superior a 10% do valor do edital. 

 Visita técnica: obrigatória. 

 Garantia de proposta de 1% do valor do edital. 

 Garantia de contrato: 5% do valor do contrato 

 Valores financeiros 2ª licitação: 

 Preço máximo edital: R$ 3.767.027,47 

 Preço homologado: R$ 3.269.999,84 

 Desconto percentual: 13,19% 

 BDI:  



 Edital: 11,1% e 26,37%  

 Homologado: 11,1% e 26,37% 

 Experiências – processo licitatório  

 Positivas: Apresentação de no mínimo 1 Atestado de Capacidade 

Técnico–Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

direito privado, compatível com o objeto da licitação, comprovando que a 

empresa licitante executou obras ou serviços de engenharia de 

construções esportivas, com cobertura em estrutura metálica com no 

mínimo 890m²; Ajuste do prazo de execução da obra de 6 meses para 11 

meses no segundo edital; Rapidez no distrato (22/12/16), na 

reprogramação na Caixa e na abertura da nova licitação (15/05/17). 

 Negativas: a falta da solicitação no edital, de atestado de Capacidade 

Técnico- Operacional, de uma empresa para o tipo de piso que exigia o 

contrato. 

c.2. Acompanhamento da obra 

 Fiscalização – Composição da equipe 

 Dois Engenheiros Civis; 

 Um Engenheiro Eletricista; e 

 Um Estagiário de Engenharia Civil 

 Equipe técnica estabelecida pela contratada para execução da obra 

 Um Engenheiro Civil; e 

 Dois estagiários de Engenharia Civil. 

 Periodicidade da visita da equipe de fiscalização 

 Realização de visitas diárias, verificando o andamento das obras e 

esclarecendo dúvidas. 

 Aplicação de advertência ou outras penalidades 

 7 notificações por atraso no cronograma da obra; 

 1 notificação para correção de serviços e materiais por inconformidade 

com o projeto e planilha; 

 1 notificação solicitando a substituição de materiais danificados; 

 1 notificação para execução da limpeza final da obra. 

 Processos definidos para as principais atividades do fiscal na obra: 



 Vistorias: eram realizadas diariamente à obra; 

 Medições: eram realizadas in loco, com auxílio de trena, prumo ou outros 

equipamentos necessários, onde as informações e dados coletados eram 

transferidos para a planilha de medição BM (Boletim de Medição realizado 

software Excel). 

 Reuniões de planejamento: 

 Foram realizadas diversas reuniões, principalmente no início em que 

houve a troca da fiscalização 

 Para a elaboração dos documentos da reprogramação em conjunto entre 

a Contratada e a Equipe de Fiscalização; entre a Equipe de Fiscalização 

e o Departamento de Projetos e Parcerias; entre as Equipes da Prefeitura 

e os técnicos da Caixa. 

c.3. Procedimentos Exitosos  

 Fortalecer a Equipe de fiscalização da Prefeitura presente na obra, com mais 

de um fiscal e equipe multidisciplinar; 

 Firmeza, persistência e ponderação da fiscalização; 

 Acompanhamento diário da obra realizando a revisão e os ajustes nos 

projetos (compatibilizando), reduzindo dúvidas e a alteração durante a obra; 

 Equipe própria da Prefeitura para resolver as inconsistências e alterações 

necessárias do projeto; 

 Estrutura física e organizacional da Prefeitura  

 Servidores estáveis, qualificados e ambientados às rotinas técnicas e 

administrativas;  

 Designação de Equipe da Prefeitura com experiência nos diversos 

setores envolvidos;  

 Fluxo de informações pré-estabelecido; 

 Informatização dos procedimentos administrativos = rapidez nos trâmites 

internos e disseminação da informação; 

 Comprometimento da Administração com a agilidade dos procedimentos nos 

diversos setores envolvidos = diante de situações críticas na execução do 

contrato = menor prazo para resolução e menor impacto no andamento da 

execução; 



 Disponibilidade financeira do Município; 

 Capacidade técnica e operacional das Sec. Mun. De Obras e da Sec. Mun. de 

Meio Ambiente para execução dos serviços de implantação; 

 Centralização de informações e comunicações do Termo de Compromisso em 

um Departamento; 

 Contato facilitado entre a Caixa e a Prefeitura; 

 Visita à obra de São José dos Pinhais/PR que já se encontrava mais adiantada 

para coleta de informações e soluções. 

 Presença nos Workshops do CIE. 

c.4. Procedimentos Não Exitosos 

 Substituição de Fiscais no andamento da Obra; 

 Dependência da aprovação da reprogramação, gerando atraso no 

cronograma; 

 Projetos recebidos com falta de informações (ex: estrutural), sistemas 

desnecessários (ex: hidrantes), e especificações defasadas (ex: luminárias), 

que não foram corrigidos antes da licitação devido necessidade de 

cumprimento do prazo de início de obra; 

 Recebimento dos arquivos de projetos em PDF dificultando as alterações da 

reprogramação. 

c.5. Procedimentos ou outros dados da contratada  

 Positivos 

 Presença diária da equipe técnica da contratada na obra; 

 Empresa com alto índice de Capacidade Financeira; 

 Mão-de-obra fixa da empresa (mestre de obras); 

 Contato facilitado entre a equipe técnica da contratada e da Prefeitura; 

 Contato da Contratada com empresas que estavam executando outros; 

CIEs em busca de fornecedores e soluções técnicas. 

 Negativos 

 Evitar a presença só de estagiários na maior parte da execução; 

 Atendimento das várias notificações e solicitações mais prontamente no 

decorrer da obra;  



 Falta de experiência na execução do piso da quadra poliesportiva;  

 Reduzir necessidade de refazimento de serviços.  

Análise dos dados 

O quadro comparativo das ações das Prefeituras demonstrou os seguintes 

dados relevantes: 

a. Licitação 

Na etapa de qualificação econômica, as licitações apresentaram os seguintes 

índices: 

 

Tabela 2: Dados das licitações da amostra de CIEs 

Os números da tabela 2 demonstram que para essas obras foi adotado ILG e 

ILC ≥ 1,0 e condição de endividamento ≤ 0,5.  Todavia, não é possível afirmar 

que esses índices são suficientes para garantir a seleção da melhor empresa, 

pois outra pesquisa (em andamento), que abrange uma amostra maior de CIEs, 

aponta para os mesmos números. A partir dessa segunda pesquisa será possível 

confirmar ou refutar essa influência sobre o andamento da obra.    

A qualificação técnica também não apresentou similaridade significativa, pois: 

São José dos Pinhais e Pinhais definiram metragem de serviço de estrutura 

metálica como parâmetro de qualificação. No entanto, Curitiba estabeleceu 

apenas a metragem de construção sem fazer qualquer ligação com os serviços 

mais específicos do CIE, tais como: telhas termoacústicas, estrutura metálica, 

pisos esportivos ou outros.  

Apesar de não ter sido evidenciada uma tendência, a equipe do CIE considera 

que a adequada qualificação econômica-financeira e técnica na etapa de 

licitação interfere no andamento da obra. Respeitados os princípios da 

Item São José dos Pinhais Curitiba Pinhais

ILG e ILC = 1,5 
Ambas operações: ILG e ILC 

≥ 1,0
ILG  e ILC = 1,5

ET = 0,5 IEG ≤  0,5 ET = 0,5

Legenda:

ILG = ìndice de Liquidez Geral

ILC  = Índice de Liquidez Corrente

ET = Endividamento Total

IEG = Índice de Endividamento Geral 

Licitação



legalidade, sugere-se que as prefeituras avaliem quais os melhores índices e 

exigências técnicas que devem ser estabelecidos para garantir a melhor escolha 

para a administração pública. 

b. Acompanhamento de obra 

 

Tabela 3: Dados gerais do acompanhamento de obra da amostra de CIEs 

Pela reunião com as Prefeituras também foi possível observar alguns aspectos 

qualitativos relatados abaixo:  

 Havia um relacionamento contínuo e, em sua maioria, desburocratizado entre 

a Prefeitura e as empresas contratadas. Dos relatos, observou-se que tal fato 

deu celeridade na solução dos problemas detectados na obra.  

 A desburocratização dos processos e a maior autonomia operacional dentre 

dos envolvidos diretamente com a execução dos projetos foi um facilitador na 

tramitação e solução das pendências; 

 Em todas as unidades visitadas, observou-se o envolvimento e interesse do 

alto escalão das gestões municipais.  

 Também foi observada baixa rotatividade das equipes envolvidas no Projeto 

CIE, ou seja, os profissionais da Prefeitura estão acompanhando desde o 

começo do programa. Logo, conhecem o Programa e suas regras e possuem 

o histórico das operações.   

Item São José dos Pinhais Curitiba Pinhais

a. Fiscalização: periodicidade de 

vistoria semanal. 

a. Fiscalização: periodicidade 

não definida pela Prefeitura. 

a. Fiscalização: periodicidade de 

vistoria diária. 

b. Sobre o planejamento da obra: 

engenheiro residente 

acompanhando continuamente a 

obra. Segundo a Prefeitura, a 

contratada mantinha a equipe 

informada das ações de 

planejamento. Segunda a 

contratada, foi feito 

planejamento detalhada das 

etapas e visita a outras obras de 

CIE para identificar 

antecipadamente alguns 

problemas e buscar soluções 

b. Sobre o planejamento da obra:  

engenheiro residente 

acompanhando continuamente a 

obra. Troca contínua de 

informações entre equipe da 

Prefeitura e contratada

b. Sobre o planejamento da obra: 

acompanhamento e orientação 

contínua sobre o planejamento 

da obra. Foi realizada visita a 

outra obra de CIE.

c. Relação com a Mandatária: o 

apoio da CAIXA auxiliou no 

cumprimento das etapas 

c. Relação com a Mandatária: 

algumas dificuldades, em função 

da troca do responsabilidade 

CAIXA

c. Relação com a Mandatária: o 

apoio da CAIXA auxiliou no 

cumprimento das etapas 

Acompanhamento da obra 



Cabe ressaltar que em junho/2016, foi inaugurado o 1º CIE do país no município 

de Franco da Rocha/SP, com a execução de obra em cerca de 8 meses. Nessa 

unidade também ficou perceptível o apoio e interesse dos gestores municipais e 

da equipe que acompanhou o projeto, conforme contatos estabelecidos 

anteriormente com essa Prefeitura. 

Em que pese os dados qualitativos, indicados acima, é importante destacar que 

esse estudo não avaliou fatores externos que possam ter influenciado a 

performance dos tomadores, tais como: capacidade financeira do tomador; 

distância às indústrias produtores dos materiais; facilidade logística de entrega 

de materiais; Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da região; 

dentre outros.  A título de exemplificação, foram pesquisados os IDHM desses 

municípios (dados 2010), os quais apontam: 

Curitiba: 0,85 (muito alto); 

Pinhais: 0,761 (alto) 

São José dos Pinhais: 0,749 (alto) 

Observa-se que os índices dos municípios visitados são, segundo a 

classificação, altos ou muito alto, logo apontam para regiões mais estruturadas.  

Logo, restam fatores que precisam ser avaliados e atacados pelos municípios 

para alcançar a conclusão do projeto. 

Conclusão 

O levantamento realizado aponta as seguintes similares que contribuíram para 

a execução dos projetos do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE): 

a. apoio da alta direção municipal; 

b. a desburocratização das ações por parte das equipes do ente municipal, 

garantindo maior celeridade nos processos, fato que impacta 

positivamente na execução das obras; 

c. baixa rotação da equipe que acompanhou a execução dos projetos, logo 

os profissionais envolvidos conhecem os programas e suas regras, bem 

como possuem domínio sobre o histórico da operação da sua cidade; 



d. as prefeituras adotaram uma atuação próxima às contratadas, com 

vistorias,  acompanhamento periódico das ações de planejamento e na 

resolução de problemas. 

As positividades acima seguem como sugestão para os demais tomadores do 

Programa CIE para que avaliem a possibilidade de adoção no termo de 

compromisso do seu município. No entanto, destaca-se a necessidade de cada 

Município avaliar se existem fatores adicionais que estão prejudicando o 

andamento do empreendimento e quais as soluções a serem adotadas. 

Recomendações 

Sugere-se: 

1. Divulgação no âmbito do sítio eletrônico da Secretaria Especial do Esporte.  

2. Realização de pesquisa similar com outros programas da Secretaria 

Especial do Esporte, visando identificar boas práticas e fatores que 

impactam no andamento das operações.  
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