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          RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Ordem de Serviço: O.S 59-B/2018/CGM_AUDI 

Unidade Auditada: Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP 

Período de Realização: 05/07/2018 a 16/10/2018 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sr. Coordenador, 

 

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço 

059/2018/CGM_AUDI, cujo escopo delimitou-se a verificar a análise da execução dos contratos 

de serviços referentes à aquisição de urnas e caixões, serviços de traslado funerário e serviço de 

limpeza e conservação predial.  

 

Neste relatório, especificamente, verificou-se a contratação da empresa FVB Locadora de 

Veículos Ltda. ME pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP), por meio do 

Contrato nº 63/SFMSP/2015 (Processo SEI nº 6410.2017/0000072-7), cujo objeto é a “prestação 

de serviço de translado funerário por 24 (vinte e quatro) horas para enterros, remoções e 

viagens, mediante locação de veículos 0 km (zero quilômetro) adaptados para translados de 

corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do Serviço Funerário do Município de 

São Paulo (SFMSP)”.  

 

A partir dos achados de auditoria, transcritos e encaminhados ao SFMSP por meio do documento 

“SA Final OS 59-B”, a Equipe de Auditoria realizou, dentre outras, as seguintes constatações:  

 

CONSTATAÇÃO 001 - Ineficiência gerada pela locação de veículos com motoristas, tendo 

em vista que a Autarquia possui carreira própria de “Agente de Apoio – Motorista”: 

A Autarquia contratou a locação de veículos com motoristas para a realização de translados 

funerários, porém a unidade possui carreira própria, que possui as mesmas atribuições que os 

motoristas da terceirizada. 

 

CONSTATAÇÃO 002 - Desvio de funções dos servidores da carreira “Agente de Apoio – 

Motorista” do SFMSP: 

Devido à realização dos translados funerários serem, em sua grande maioria, realizados pela 

terceirizada, os servidores da carreira de motorista acabam realizando serviços diversos na 

entidade, distintas de suas atribuições legais. 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Ineficiência na quantificação de veículos contratados: 

O contrato foi aditado para constar a supressão de 02 (dois) veículos da categoria “Luxo” e 

acréscimo em 25% do contrato original. No caso do veículo da categoria “Luxo” foi verificado 

que mesmo com a locação de apenas 01 (um) veículo, este ainda acarreta em prejuízos ao erário 
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ao comparar-se os valores despendidos com a locação e a receita com a baixa demanda do serviço 

por parte dos munícipes. 

 

O SFMSP manifestou suas justificativas por meio dos Ofícios nº 528/FMS/2018 e nº 

562/FMS/2018. Frente às constatações e à resposta da Unidade, esta equipe de auditoria conclui 

os trabalhos com a Análise dos fatos e as respectivas Recomendações, a serem expostas nos 

anexos a seguir: 

 

Anexo I – Descritivo deste trabalho; 

Anexo II - Escopo e a metodologia. 
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ANEXO I - DESCRITIVO 
 

 

 

CONSTATAÇÃO 001 - Ineficiência gerada pela locação de veículos com motoristas, tendo 

em vista que a Autarquia possui carreira própria de “Agente de Apoio – Motorista”. 

 

A empresa FVB Locadora de Veículos e Serviços Ltda. Me. possuía, em julho de 2018, conforme 

lista encaminhada (pelo SFMSP à CGM/AUDI), 152 funcionários registrados para atendimento à 

Autarquia. Destes, 148 exerciam a função de “Agente Funerário/Condutor” e 04 exerciam a 

função de “Auxiliar Funerário/Condutor”. Conforme Contrato nº 63/SFMSP/2015, estes 

funcionários são responsáveis por: 

 

Agente Funerário/Condutor: condução do veículo para remoção de corpos e coroas de 

flores, se houver, para o local de destino; acomodação do corpo na urna; ornamentação 

da urna e responsabilização da manutenção da limpeza do veículo; 

 

Auxiliar Funerário: as mesmas atribuições do agente funerário/condutor, exceto quanto 

à condução do veículo. 

 

Os auxiliares funerários trabalham em companhia dos agentes funerários/condutores somente 

quando é solicitado o veículo do segmento “luxo”. Até o dia 10/09/2018, o citado Contrato e seus 

aditamentos contemplavam 01 veículo deste segmento e 36 veículos do segmento “padrão”. 

 

Conforme tabela de “Modelo de Propostas de Preços”, encaminhada pela empresa FVB ao sistema 

BEC (Bolsa Eletrônica de Compras) quando da licitação (realizada em 11 de setembro de 2015), 

os custos de mão de obra embutidos no valor contratual, em valores atualizados para julho de 

2018, são, consoante tabela 01, os seguintes: 

 

Tabela 01 – Resumos dos custos diretos – Motoristas FVB 

Resumo dos Custos Diretos Total Mensal 

Mão de obra: salários, adicionais, encargos, benefícios e outras despesas R$ 575.697,24 

Despesas Diretas R$ 14.622,40 

Total R$ 590.319,64 

 

Para constar, conforme resposta à Solicitação de Auditoria nº 05, recebida por esta Equipe de 

Auditoria em 06/08/2018, os valores informados pela FVB no documento “ANEXO II – ‘A’ - 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS A SER ENVIADA AO SISTEMA BEC”, constante do 

edital do PE nº 14/SFMSP/2015, referente ao valor mensal do Contrato, eram de R$ 878.835,90 e 

o valor global era de R$ 26.365.077,00.  

 

Todavia, em análise ao processo de pagamento SEI nº 6410.2017/0000085-9, verificou-se que o 

valor bruto do serviço, no período de julho/2018, disponível no documento de nome “Planilha 

(010469145)”, foi de R$ 843.587,31. Ou seja, o custo da mão de obra, com os auxiliares e agentes 

funerários, representou quase 70% do valor pago à terceirizada. Se não houvesse a contratação de 

motoristas, o valor pago teria sido de R$ 253.267,67. 

 

Com fundamento no valor global constante do Termo de Aditamento nº 02, o qual totalizava R$ 

24.129.944,25 para 30 meses, tem-se que, se a Autarquia tivesse contratado somente os veículos, a 

economia gerada aos cofres públicos representaria R$ 16.890.960,98.  

 

O SFMSP publicou, no Diário Oficial da Cidade (DOC), em 14/09/2018, a prorrogação contratual 

por 15 meses, nos seguintes termos: 
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À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da Divisão 

Técnica de Contabilidade (010868768), Divisão Administrativa, e do Departamento de 

Produção, com fundamento no inciso II artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, que adoto 

como razão de decidir AUTORIZO a prorrogação da vigência do Termo de Contrato nº 

63/SFMSP/2015 (1922833) firmado entre o Serviço Funerário do Município de São 

Paulo e a empresa FVB Locadora de Veículos e Serviços Ltda. ME, CNPJ nº 

11.068.349/0001-81 cujo objeto é a prestação de serviço de translado funerário por 24 

horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 Km adaptados 

para translado de corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do Serviço 

Funerário do Município de São Paulo, pelo valor total de R$ 13.065.237,75 (treze milhões 

e sessenta e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) pelo prazo 

de 15 meses a partir do dia 11/09/2018 sendo que R$ 3.193.724,78 (três milhões cento e 

noventa e três mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) deverá 

onerar a dotação orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.853.3.3.90.39.00.06, conforme 

nota de reserva nº 607/2018 (010927555), observado o principio da anualidade, 

conforme. (Grifo Nosso) 

 

Com base no valor da prorrogação, é possível inferir que cerca de 70% do valor, ou seja, R$ 

9.145.666,43 trata-se somente de custos com mão de obra, valor este que poderia ter sido 

economizado caso o SFMSP tivesse inicialmente contratado o serviço sem motoristas. 

 

Somando-se os dois valores de mão de obra estimados, quais sejam, 30 meses do contrato inicial e 

15 meses da prorrogação, a economia ao erário pode ser estimada em cerca de R$ 26.036.597,41.  

 

O SFMSP possui 450 vagas na carreira de “Agente de Apoio – Motorista”, sendo que 161 

funcionários encontram-se atualmente em exercício, conforme “Quadro de Motorista – Ocupado 

Efetivos/Ativos” apresentado pela Autarquia. 

 

Ao compararmos a lista encaminhada pelo SFMSP com a planilha de “Folha de Pagamento – 

SFMSP”, disponível no Portal de Dados Abertos da Prefeitura do Município de São Paulo 

(http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-sfmsp), as seguintes informações, 

resumidas na tabela 02 foram encontradas: 

 

Tabela 02 – Lista de servidores do SFMSP por cargo – Maio/2018 

CARGO QTD CARGO QTD 

AG. APOIO N-I CAT.1 7 ASSIST.ADM.DAI-06 3 

AG. APOIO N-I CAT.2 23 CHEFE SEC/OFICINA 1 

AG. APOIO N-I CAT.3 1 CHEFE SEC/TRAFEGO 1 

AG. APOIO N-I CAT.4 2 CHEFE SECAO/GRAFICA 1 

AG. APOIO N-I CAT.5 44 ENC.S.I/EXPED.U.CAIX 4 

AG. APOIO N-II CAT.1 9 ENC.S.II/EST.MAT.PRO 1 

AG. APOIO N-II CAT.2 13 ENC.SET.I/MARC.CAIX. 1 

AG. APOIO N-II CAT.3 4 FISC/SERVICOS-DAI-08 5 

AG. APOIO N-II CAT.4 5 MOTORISTA/QPA6E 1 

AG. APOIO N-II CAT.5 15 PROG.EXPEDIDOR/DAI-4 12 

Total Servidores – Cargo “Agente de Apoio 

– Motorista” 
123 Total Servidores – Outros Cargos 30 

Obs: 8 servidores da lista encaminhada pelo SFMSP à CGM/AUDI não aparecem na lista de 

folha de pagamento do mês de maio (último mês disponível quando da consulta ao Portal – 

julho/2018). 

 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-sfmsp
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Considerando a lista da tabela 02 (acima) e somente os servidores que atuam no cargo de origem 

de sua nomeação, temos que o custo mensal médio (vencimentos + encargos + benefícios + 

outros), referente aos “Agentes de Apoio - Motorista”, foi de R$ 4.189,53 em maio de 2018, 

conforme demonstrado na tabela 03 abaixo: 

 

Tabela 03 – Média das remunerações dos “Agentes de Apoio – Motoristas” - Maio 2018 

CARGO QTD CUSTO TOTAL – MAI/2018 MÉDIA – MAI/2018 

AG. APOIO N-I CAT.1 7 R$ 19.520,68 R$ 2.788,67 

AG. APOIO N-I CAT.2 23 R$ 67.457,99 R$ 2.932,96 

AG. APOIO N-I CAT.3 1 R$ 3.784,12 R$ 3.784,12 

AG. APOIO N-I CAT.4 2 R$ 7.065,90 R$ 3.532,95 

AG. APOIO N-I CAT.5 44 R$ 175.771,20 R$ 3.994,80 

AG. APOIO N-II CAT.1 9 R$ 38.843,66 R$ 4.315,96 

AG. APOIO N-II CAT.2* 13 R$ 48.114,56 R$ 3.701,12 

AG. APOIO N-II CAT.3 4 R$ 19.691,85 R$ 4.922,96 

AG. APOIO N-II CAT.4 5 R$ 28.570,33 R$ 5.714,07 

AG. APOIO N-II CAT.5 15 R$ 93.115,92 R$ 6.207,73 

TOTAL 123 R$ 501.936,21 R$ 4.189,53 

*3 servidores aparecem com remuneração oculta por liminar e foram desconsiderados para o 

cálculo da média. 

 

De acordo com os valores apresentados na tabela 01, cada motorista da FVB custava, em julho de 

2018, cerca de R$ 3.883,69, valor muito próximo ao custo mensal médio dos motoristas de 

carreira do SFMSP, de R$ 4.189,53, registrado em maio de 2018.  

 

Ainda, em relação a este tema, verificou-se que em 2016 a Autarquia tentou iniciar um novo 

Pregão Eletrônico para contratação de veículos sem motoristas. Trata-se do PE nº 33/SFMSP/2016 

– PA SEI nº 6410.2016/0000120-9, que possuía o seguinte objeto: 

 

“Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de 22 (vinte e dois) 

veículos sem motoristas, sem combustível e quilometragem livre, sendo: item 01 – 20 

(vinte) veículos tipo caminhonete cabine simples, adaptados para transporte funerário, 

para atender os segmentos remoções, enterros e viagens, sendo os veículos 0 (zero) 

quilômetros e item 02 – 02 (dois) veículos tipo utilitário furgão, 0 (zero) quilômetros, 

adaptado para translado de corpos.” 

 

O procedimento foi revogado por meio de publicação no DOC em 25/10/2017, dentre outros 

motivos, devido a questionamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM), que menciona no 

processo TC nº 72-008.484.16-94: 

 

“A Subsecretaria de Fiscalização e Controle, após análise, concluiu que o edital em 

exame não possuía condições de prosseguimento, em face das seguintes infringências e 

impropriedades: 

 

1. Coexistência indevida de dois modelos de serviço de translado funerário: um realizado 

por condutores terceirizados e outro, por motoristas concursados, sem informações sobre 

a destinação do seu quadro próprio de motoristas e sobre as medidas adotadas – 

infringência aos princípios da motivação e da transparência;” 
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Para constar, o Egrégio Tribunal vem acompanhando os procedimentos licitatórios relacionados às 

locações de veículos pelo SFMSP, devendo a entidade verificar os entendimentos já levantados 

pela Corte para nortear seus estudos e justificativas para futuras licitações. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Encaminhamos a presente justificativa para contratação de empresa especializada para 

locação de veículos sem motorista, quilometragem livre e abastecimento de combustível a cargo 

do SFMSP para o segmento de enterros, remoções e viagens, uma vez que o contrato atualmente 

em vigor com a empresa FVB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Contrato nº 63/SFMSP/2015 

que foi aditado em 25% do seu valor global, que corresponde inclusão de 09 (nove) veículos 

através do processo SEI 6410.2017/0000072-7, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) veículos 

modelo padrão e 01 (um) veiculo modelo luxo tendo seu término em 11/12/2019.  

Esse aditamento se deu em função do término do contrato de locação nº 21/SFMSP/2011 

com a empresa ZETTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em 27/12/2017 no qual contávamos 

com 20 (vinte) veículos modelo padrão e conduzidos pelos motoristas do SFMSP. 

Em relação ao quantitativo de veículos solicitado, cumpre ressaltar que atualmente trata 

de um número estimado com base no número atual de motoristas aptos a conduzir os veículos sem 

ociosidade.  

Considere que, com base na jornada de trabalho, cada unidade de transporte demanda 04 

funcionários, temos no quadro funcional 98 (noventa e oito) funcionários. Considere um 

percentual de efetivos em férias/licença médica e 10 (dez) aposentadorias/ano, restando o 

quantitativo de 19 (dezenove) servidores com base no relatório de motoristas ativos no setor de 

trafego no mês de Outubro 2018. 

Ocorre que dos 161 (cento e sessenta e um) servidores mencionados no relatório de 

Auditoria Final – S A Final O.S. 59-B/2018/CGM não refletem a realidade atual vivida na 

Autarquia, pois o alto índice de aposentadorias, readaptações, licenças médicas e muitos 

servidores com a pontuação em suas CNHs em torno de 45% (excluindo os servidores ativos) 

impossibilitando-os de conduzirem os veículos locados pelo SFMSP, sendo um quantitativo 

insuficiente para efetuar satisfatoriamente a execução dos serviços de remoções, enterros e 

viagens. 

Diante do exposto, para que pudéssemos atender a população, cumprindo o tempo 

estimado de 01 a 03 horas em cada serviço, teríamos a necessidade de 140 (cento e quarenta) 

servidores para conduzir os veículos e não passarmos pelos transtornos a que hoje passamos em 

relação ao atendimento aos munícipes, cumprindo com nosso compromisso de ser um serviço de 

excelência.  
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Ressalte-se que na ultima recomendação do Egrégio Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo, aquela digna Corte chegou ao numero de 68 (sessenta e oito) servidores Autárquicos 

como ideal para a condução de 15 (quinze) veículos locados, sendo que dessa maneira 

conseguiríamos um tempo de resposta junto aos munícipes com maior rapidez e excelência.  

O ultimo concurso homologado foi em 2012 para o preenchimento de 35 (trinta e cinco) 

vagas no segmento de Agente de Apoio/Motorista, mas com a defasagem que se encontrava 

naquela época foi insuficiente à quantidade de vagas preenchidas e diante do quadro funcional 

atual continuará sendo insuficiente, por esta razão há uma necessidade premente de terceirizar o 

segmento de transporte. 

Trabalhamos com uma estimativa de 4.000 km/mês para cada veículo. Tal medida, usual 

em contratações do tipo para veículos que rodam 24 horas/dia, permitirá um bom 

equacionamento.  

Não obstante, ressalte-se que o regime de execução deverá prever a quilometragem livre. 

Essa quantidade foi estimada, ainda, a partir da média de km/mês que são percorridas 

atualmente pelos veículos utilizados nas operações da Autarquia tanto com o quadro de 

servidores próprios como os da empresa terceirizada. 

Para uma visão geral efetuamos estudo analítico no qual o SFMSP locaria os veículos 

necessários e com o quadro de motoristas autárquicos necessários para a realização sem 

ociosidade.  

Decidimos pela locação, pois muitas outras despesas operacionais seriam extintas como: 

pneus, IPVA (seguro obrigatório), salário do motorista, lubrificantes, manutenção, pedágio e 

custos administrativos.  

Acrescenta-se ainda como custo, a depreciação e a taxa de oportunidade, que mesmo não 

sendo desembolsados, são vistos como reservas de capital que devem ser feitas para substituição 

da frota. 

DESPESAS COM PESSOAL 

     

MÃO DE OBRA 

NÚMERO DE 

MOTORISTA

S 

VALOR

ES EM 

R$ 

MÊS

ES CUSTO MENSAL 

PESSOAL + 

BENEFICIOS + 

ENCARGOS 120 6.632,30 12 66.323,00 

TOTAL       66.323,00 

FUNCIONARIOS 120 R$ POR MÊS 663.230,00 

 

UNIFORME 
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     MOTORISTAS 

UNIFORME/EPI 

UNIDADE/A

NO 

PREÇO 

UNITÁR

IO 

MÊSE

S CUSTO MENSAL 

CALÇA  3 20,90 12 5,23 

CAMISA MANGA 

CURTA 3 22,00 12 5,50 

CAMISA MANGA 

LONGA 3 24,00 12 6,00 

CALÇADO DE COURO 1 60,00 12 5,00 

JAQUETA 1 54,63 12 4,55 

LUVA PVC 33.900 0,24 12 678,00 

CRACHÁ DE 

IDENTIFICAÇÃO 1 10,00 12 0,83 

TOTAL       705,11 

FUNCIONARIOS 120 R$ POR MÊS 84.613,30 

 

TOTAL GERAL POR MÊS 747.843,30       

 

 

EQUIPAMENTOS 

     LOCAÇÃO       

LOCAÇÃO DE 30 VEÍCULOS PARA 

TRANSLADOS DE CADAVERES NOS 

SEGMENTOS ENTERRO, VIAGENS E 

REMOÇÃO. 

      

      

VEICULO + ADAPTAÇÃO 7.000,00       

TOTAL 7.000,00       

FATOR MANUTENÇÃO  0%       

QUANTIDADE 

EQUIPAMENTO 30       

MESES/VIDA ÚTIL 15       

CUSTO MENSAL VEICULO 

EM R$ 210.000,00       

      

  COMBUSTÍVEL 

  

 

  

  KLM/MÊS 5.000       

QUANTIDADE EQUIP 30       

R$ LITRO 2,75       

LITRO/EQUIP/DIA 7,50       

COMBUSTIVEL POR MÊS 

R$ 55.000,00       

     RESUMO 

     LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 210.000,00       
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UNIFORME 84.613,30       

COMBUSTÍVEL 55.000,00       

MÃO DE OBRA 663.230,00       

CUSTO MENSAL TOTAL 1.012.843,30       

DIAS ÚTEIS/MÊS 30       

EQUIPE/DIA/R$ 33.761,44       

     TOTAL GERAL ANUAL R$ 15.192.649,50       

 

CUSTO MÊS ATUAL 

CONTRATO FVB  R$ 871.015,25       

 

TOTAL GERAL ANUAL R$ 13.065.237,75       

 

ECONOMIA NESTE CENÁRIO: R$ 2.127.411.75 

Nos cenários acima detalhamos os cálculos econômicos financeiros baseados tanto na 

mão de obra quanto nos custos operacionais diretos e indiretos, que possibilitaram comparar 

ambos os cenários; o serviço realizado pela empresa Terceirizado, atualmente a empresa FVB 

Locadora de Veículos Ltda X SFMSP. 

E como podemos notar, no cenário contratando a empresa terceirizada há uma redução 

considerada, nesse caso 16,283% em comparação com o SFMSP locando veículos com servidores 

autárquicos realizando os trabalhos. 

Além do mais frisamos que atualmente possuímos 19 agentes de apoio/motoristas ativos, 

que transportam flores, urnas e caixões para os polos, paramentações para os velórios e 79 

agentes de apoio / motoristas que executam outras funções.  

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Primeiramente esta Equipe de Auditoria gostaria de ressaltar que não há objeção quanto à locação 

de veículos para a realização dos serviços de translados funerários. Isto posto, concordamos com a 

argumentação relacionada à economicidade verificada em virtude da transferência de custos do 

SFMSP para a terceirizada referente à depreciação, tributos e manutenção, por exemplo. 
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A constatação inicial tem o intuito de discutir a real necessidade da contratação de motoristas com 

a empresa terceirizada sendo que há uma carreira própria, com as mesmas funções, na Autarquia. 

Assim questiona-se a fórmula de cálculo unitário projetado na Tabela “DESPESAS COM 

PESSOAL”, que informa que cada motorista custaria mensalmente “R$ 6.632,30”, sendo que o 

valor médio do motorista da FVB (tabela 01) e do motorista do SFMSP (tabela 03) apresentados 

nesta constatação foi calculado em R$ 3.883,69 e R$ 4.189,53, respectivamente.  

 

Não resta claro a forma de cálculo de despesas com pessoal utilizada pela Unidade no que tange 

aos custos com 13º salário, férias ou quaisquer outros valores que tenderiam a aumentar o custo 

mensal do motorista. 

 

Para fins de comparação com o valor da terceirizada não é possível incluir o custo do combustível, 

visto que, conforme o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 14/SFMSP/2015 (item 05 do 

Anexo I – Detalhamento das especificações técnicas) o abastecimento de combustível está a cargo 

da Autarquia, não compondo os custos diretos ou indiretos da terceirizada. 

 

A questão basilar é que, conforme já analisado nesta constatação, os custos de mão de obra a 

serem pagos à FVB (Termo de Aditamento nº 03) correspondem a cerca de R$ 9.145.666,43 e 

conquanto a Unidade tenha mencionado a economia em R$ 2.127.411.75, devemos analisar que, 

conforme média apresentada na tabela 03, o custo para 120 motoristas do Serviço Funerário por 

15 meses seria de aproximadamente R$ 7.541.154,00 aos cofres públicos. 

 

Desta forma, percebe-se que a Autarquia acaba por pagar em duplicidade funcionários para a 

função de motorista, o que acaba por gerar uma ineficiência ao serviço público, visto que, 

conforme relatos, muitos dos servidores da carreira de Motorista estão exercendo atividades 

diversas na entidade (constatação nº 02). 

 

Todas as questões apontadas para a não utilização dos motoristas do SFMSP - alto índice de 

aposentadorias, readaptações, licenças médicas e muitos servidores com a pontuação em suas 

CNHs em torno de 45% (excluindo os servidores ativos) – são fatores que deveriam ser tratados 

como objeto de planejamento prévio pela Autarquia e não como justificativa para uma contratação 

que poderia ter sido evitada. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que os valores utilizados para a justificativa da contratação sejam corretamente 

discriminados quando da elaboração de planilhas de custos, com especial atenção aos valores 

unitários das diversas despesas com pessoal (salários, encargos, benefícios, 13º, férias, etc). 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se que para eventual prorrogação contratual ou a realização de nova licitação seja 

realizado previamente um estudo para justificar o número final de veículos com motoristas a 

serem locados e a possibilidade de locação de veículos a serem dirigidos por motoristas de carreira 

do SFMSP. 

 

CONSTATAÇÃO 002 - Desvio de funções dos servidores da carreira “Agente de Apoio – 

Motorista” do SFMSP.  

 

Conforme Decreto Municipal nº 15.708/1979, o “Agente de Apoio – Motorista” possui as 

seguintes atribuições: 
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1. Dirigir veículos de transporte de passageiros ou cargas, tais como automóveis, 

jipes, caminhões, caminhonetas, caminhões coletores de lixo, carros-tanque, carros-

guincho, basculantes, ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, entre outros;  

2. Executar os trabalhos especificados em sua "Ficha de Serviço", em lugares e horas 

determinadas; auxiliar no carregamento, descarregamento e instalação de "essas" em 

locais previamente determinados;  

3. Colocar corpos de pessoas falecidas nos ataúdes;  

4. Efetuar o serviço de enfeite de flores nos caixões / urnas;  

5. Recolher passageiros ou cargas em local e horário determinado, conduzindo-os 

conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas;  

6. Transportar e efetuar a entrega de documentos e volumes;  

7. Auxiliar o carregamento e descarregamento das cargas transportadas;  

8. Prestar socorro às vítimas em caso de acidente;  

9. Trocar pneus e executar pequenos reparos de urgência;  

10. Observar as condições de abastecimento e manutenção do veículo, verificando 

níveis de gasolina, óleo e água e condições dos freios, pneus, buzinas, faróis e lanternas;  

11. Apresentar ao Encarregado de Tráfego, relatório diário das atividades, anotando 

quilometragem, itinerário e outras ocorrências;  

12. Comunicar ao Encarregado de Tráfego a necessidade de reparos no veículo sob 

sua responsabilidade;  

13. Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado de limpeza e 

funcionamento;  

14. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais, ferramentas, instrumentos 

e equipamentos peculiares ao trabalho;  

15. Executar tarefas afins. 

 

Embora o leque de atribuições do servidor motorista seja vasto e uma de suas principais funções 

tenha sido terceirizada (dirigir veículos, colocar os corpos nos ataúdes e ornamentá-los), faz-se 

necessário zelar pelas atribuições originárias, para que não se permita à Administração ter 

servidores em desvios de funções, conduta inconstitucional, consoante entendimento do Supremo 

Tribunal Federal (STF), que pode vir a caracterizar-se como possível enriquecimento ilícito, o 

qual pode, inclusive, ensejar ao servidor restituição de valores segundo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ): 

 

Súmula nº 378-STJ: 

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, em 22/4/2009.” 

 

Súmula nº 685-STF: 

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, 

sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que 

não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 

 

A Equipe de Auditoria constatou, após visitas aos Polos de Vila Guilherme e Vila Mariana, que os 

Agentes de Apoio/Motoristas estavam em desvio de suas funções principais. Conforme relatos, 

eles estavam desempenhando funções administrativas, enquanto os terceirizados estavam 

exercendo as funções determinadas em Decreto para os concursados.  

 

Cumpre lembrar que, em 2016, foi realizado concurso público para provimento de 200 vagas de 

Assistente de Gestão de Políticas Públicas, todas destinadas ao Serviço Funerário. O concurso foi 

homologado em 02/06/2016 e, até o presente momento, nenhum dos aprovados foi nomeado.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 
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A Unidade optou por responder as constatações nº 01 e nº 02 em conjunto, desta forma, a 

manifestação anteriormente explorada foi utilizada para a Análise da Equipe de Auditoria.    

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A resposta encaminhada pela Unidade (vide manifestação da constatação nº 01) acabou por 

confirmar, no último parágrafo, que a grande maioria (80,6%) dos servidores da carreira “Agente 

de Apoio – Motoristas” está exercendo funções diversas, enquanto uma pequena parte (19,38%) 

está voltada às atividades típicas de sua carreira (“transportam flores, urnas e caixões para os 

polos, paramentações para os velórios”). 

 

Ainda persiste a dúvida sobre se as “outras funções” exercidas possuem correlação com as 

atribuições descritas no Decreto Municipal nº 15.708/1979 ou se há funcionários em desvios de 

funções. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

Recomenda-se que sejam verificadas as atividades realizadas pelos servidores da carreira “Agente 

de Apoio – Motoristas” no intuito de assegurar a legalidade perante a lei e corrigir eventuais 

irregularidades para evitar possíveis ações judiciais contra a Autarquia. 

 

CONSTATAÇÃO 003 - Falta de fundamentação na contratação de veículos com mão de 

obra. 

 

Quando da contratação dos veículos funerários com mão de obra inclusa, diante do 

questionamento da necessidade de tal contratação, a Autarquia gerou o Processo nº 2015-

0.165.343-8 referente a “Estudos para Extinção do Cargo de Motorista do Serviço Funerário do 

Município de São Paulo”. Tendo em vista a existência de tal estudo, esta Equipe de Auditoria 

requisitou ao SFMSP cópia do referido processo, o qual, em resposta, foi considerado extraviado, 

conforme Resolução nº 002, de 02 de setembro de 2017. 

 

Em relação a tal processo, durante a 2.825ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo (TCM-SP), realizada em 19/08/2015, o então conselheiro Domingos Dissei 

pronunciou-se: 

 

“(...)Cabe destacar que os serviços contratados não esgotam as atividades afetas aos 

agentes de apoio-motoristas integrantes da carreira, uma vez que as suas atribuições, 

descritas às fls. 405, do TC 2.321/15-26, são bem mais abrangentes(...) 
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Os serviços ora licitados abarcam tão somente três itens desse extenso rol de atividades: 

dirigir veículos, colocar os corpos nos ataúdes e enfeitá-los. (...) 

 

E, acrescente-se, ainda, que em tais condições é prematuro se cogitar da prévia extinção 

de cargos sem saber se o serviço prestado de forma indireta se mostrará, efetivamente, 

mais eficiente, razão pela qual os estudos iniciados no PA 2015-0.165.343-8, com tal 

objetivo, deverá aguardar o decurso de 1 (um) ano da execução dos serviços, por meio 

do contrato que ora se pretende, de forma a reunir subsídios necessários à comparação 

entre os dois modelos de prestação de serviços, e, só então, decidir quanto ao destino da 

carreira.(...)” (Grifo Nosso) 

 

A recomendação do TCM, de que um estudo fosse realizado um ano após a contratação, a fim de 

verificar a efetividade do serviço, parece não ter sido atendida pelo SFMSP. Sobre o estudo, em 

resposta à Nota de Auditoria n.º 01/OS 059/2018, que apontou a necessidade de se verificar a 

conveniência da contratação de mão de obra atrelada ao serviço de translado, a Autarquia 

mencionou que “um estudo de viabilidade de contratação de veículos com motorista foi iniciado e 

está em vias de findar-se”. 

 

Atualmente, mesmo após a prorrogação contratual (vide Constatação nª 01), tal estudo ainda não 

foi finalizado. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 
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Como os estudos acima elaborados através da Divisão de Transporte, chega-se a conclusão da 

viabilidade da contratação de empresa especializada para o translado de corpos no município de 

São Paulo, conforme demonstra o quadro abaixo da participação em percentuais FVB X SFMSP. 

 

 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

O estudo encaminhado pela Autarquia apenas demonstra que em 2018 os “Serviços Executados 

pela Seção de Tráfego da Divisão de Transportes do SFMSP” foram realizados, em sua grande 

maioria (84%), pela empresa terceirizada. 
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Tal conclusão é visível e esperada, visto que houve a terceirização em quase sua completude dos 

serviços de translado funerário, todavia, não é possível falar em viabilidade da contratação apenas 

porque hoje o serviço é quase todo prestado por empresa terceirizada. 

 

O estudo proposto pelo Tribunal de Contas do Município almejava a comparação, após um ano, 

dos serviços prestados diretamente pelo SFMSP e pela terceirizada, devendo conter elementos que 

possibilitassem um planejamento estratégico, bem como subsidiasse a adoção de medidas para a 

extinção ou não do cargo “Agente de Apoio – Motorista”. 

 

Tais ponderamentos foram elencados pelo Conselheiro Domingos Dissei, conforme ata da  2.825ª 

sessão ordinária da Egrégia Corte:  

 

“(...)4 - A presente contratação, no atual cenário, trará parâmetros para análise da 

melhor logística, otimização e eficiência do serviço prestado ao munícipe, contribuindo 

para que a Administração possa, com segurança, optar pela melhor forma de prestação 

desses serviços, seja por meio de servidores públicos, seja por meio de empresa privada, 

e, nesse sentido, poderá servir de importante instrumento para o planejamento 

estratégico dos serviços; 5 – A informação fornecida pela Autarquia Municipal dá conta 

de que, com a contratação deste reforço, o tempo médio do translado de corpos 

diminuirá pela metade; 6– E, acrescente-se, ainda, que em tais condições é prematuro se 

cogitar da prévia extinção de cargos sem saber se o serviço prestado de forma indireta se 

mostrará, efetivamente, mais eficiente, (...)” (Grifo Nosso) 

 

Desta forma, a Equipe de Auditoria considera incompleta a resposta encaminhada pela Unidade, 

visto que não há indicadores de eficiência do serviço e não atende aos objetivos do estudo 

solicitado pelo TCM. 

 

RECOMENDAÇÃO 004 

 

Recomenda-se que a Autarquia construa indicadores da prestação do serviço para que estes 

possam auxiliar no monitoramento atual da execução do contrato, bem como subsidiar a tomada 

de decisões, a extinção ou não do cargo, futuros estudos e processos de licitação e contratação. 

 

RECOMENDAÇÃO 005 

 

Recomenda-se que o estudo seja retificado no intuito de atender ao solicitado pelo Tribunal de 

Contas do Município, considerando períodos distintos da prestação do serviço (1-prestação de 

serviço realizada somente por servidores do Serviço Funerário; 2-prestação de serviço realizada 

com a locação de veículos com motoristas). 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Ineficiência na quantificação de veículos contratados. 

 

O Contrato inicial, nº 63/SFMSP/2015, foi assinado em 11/01/2016 e teve como objeto a 

contratação de 27 veículos do segmento “padrão” e 03 veículos do segmento “luxo”.  

 

Em 28/11/2017, foi assinado o Termo de Aditamento nº 01, prevendo a supressão de 02 veículos 

do segmento “luxo” e, posteriormente, em 05/01/2018, foi assinado o Termo de Aditamento nº 02, 

que indicou o acréscimo de 25% do valor contratual.  

 

Após este último acréscimo, e até o fim do prazo contratual em 10/09/2018, a empresa FVB 

Locadora de Veículos e Serviços Ltda. Me. prestou serviço ao SFMSP com um total de 36 

veículos do segmento “padrão” e 01 veículo do segmento “luxo”.  
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Em relação aos veículos do tipo “luxo”, analisando-se o PA SEI nº 6410.2017/0000072-7, 

verifica-se, mediante a tabela de utilização dos veículos “luxo” (janeiro a agosto de 2017), que os 

veículos foram utilizados 64 vezes em 8 meses (uma média de oito utilizações por mês), o que 

permite inferir que um veículo, tão somente, seria capaz de absorver toda a demanda do serviço 

luxo. Nota-se, dessa forma, que é possível que a contratação tenha sido inicialmente realizada sem 

a devida análise da necessidade quantitativa do serviço, tendo em vista a contratação inicial de 3 

veículos do segmento “luxo”. 

 

O Contrato previu um dispêndio mensal com cada veículo “luxo” de R$ 45.154,04. Considerando 

a execução contratual entre 10/03/2016 (data da ordem de início do serviço) e 28/10/2017 (data da 

supressão de 02 veículos “luxo”), totalizando 19 meses e 19 dias, caso o SFMSP tivesse 

contratado apenas um veículo, desde o início da prestação do serviço, poderia ter economizado  

R$ 1.773.049,16 aos cofres públicos, conforme demonstrado na tabela 04 – coluna 03, a seguir:  

 

Tabela 04 – Relação de dispêndio dos veículos do segmento “luxo” 

Período 1 veículo 2 veículos 

mar/16 (21 dias) R$ 31.607,94 R$ 63.215,88 

abr/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

mai/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

jun/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

jul/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

ago/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

set/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

out/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

nov/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

dez/16 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

jan/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

fev/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

mar/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

abr/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

mai/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

jun/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

jul/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

ago/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

set/17 R$ 45.154,04 R$ 90.308,08 

out/17 (28 dias) R$ 42.143,92 R$ 84.287,84 

SUBTOTAL R$ 886.524,58 R$ 1.773.049,16 

TOTAL R$ 2.659.573,74  

 

Após a data de 28/10/2017, quando da supressão de 02 veículos do tipo “luxo”, o custo mensal da 

locação do único veículo restante passou a ser de R$ 48.884,87, conforme Termo de Aditamento 

nº 01. 

 

A Equipe de Auditoria verificou que, entre 01/11/2017 e 31/07/2018, o veículo “luxo” realizou 48 

viagens. Tendo em vista que a receita obtida pelo SFMSP, por remoção/enterro, utilizando-se o 

carro de luxo (Limousine) é de R$ 2.164,05 e que, em média, ele foi utilizado 5,3 vezes ao mês, 

nos nove meses analisados, tem-se que, frente ao seu custo mensal de locação, a sua utilização 

arrecadou somente 23% do que foi efetivamente gasto pela contratação.  
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De modo a ilustrar a situação relatada acima, apresentam-se a seguir as Tabelas 05 e 06 contendo 

os valores envolvidos nas situações dos gastos sem necessidade. De janeiro a agosto de 2017, 

considerando que existiam três veículos à disposição do SFMSP, foram gastos R$ 1.083.696,96, 

enquanto a arrecadação dos mesmos foi de R$ 138.499,20. Ou seja, a locação gerou, no período, 

um prejuízo de R$ 945.197,76 aos cofres públicos. 

 

Tabela 05 - Prejuízo gerado com a locação de três veículos “luxo” 

Mês 
Quantidade de 

utilizações 
Valor arrecadado Valor despendido 

Diferença 

Arrecadação/Gasto 

jan/17 7 R$ 15.148,35 R$ 135.462,12 -R$ 120.313,77 

fev/17 6 R$ 12.984,30 R$ 135.462,12 -R$ 122.477,82 

mar/17 13 R$ 28.132,65 R$ 135.462,12 -R$ 107.329,47 

abr/17 4 R$ 8.656,20 R$ 135.462,12 -R$ 126.805,92 

mai/17 4 R$ 8.656,20 R$ 135.462,12 -R$ 126.805,92 

jun/17 10 R$ 21.640,50 R$ 135.462,12 -R$ 113.821,62 

jul/17 9 R$ 19.476,45 R$ 135.462,12 -R$ 115.985,67 

ago/17 11 R$ 23.804,55 R$ 135.462,12 -R$ 111.657,57 

TOTAL 64 R$ 138.499,20 R$ 1.083.696,96 -R$ 945.197,76 

 

Após o Termo de Aditamento nº 01, que suprimiu dois veículos “luxo” do contrato, a locação da 

única “Limousine” custou aos cofres públicos, em nove meses, R$ 439.936,83, enquanto a 

arrecadação trazida pelo veículo foi de R$ 103.874,40. Um prejuízo de R$ 336.089,43. 

 

Tabela 06 - Prejuízo gerado com a locação de um veículo “luxo” 

Mês 
Quantidade de 

utilizações 

Valor 

arrecadado 
Valor despendido 

Diferença 

Arrecadação/Gasto 

nov/17 12 R$ 25.968,60 R$ 48.884,87 -R$ 22.916,27 

dez/17 4 R$ 8.656,20 R$ 48.884,87 -R$ 40.228,67 

jan/18 5 R$ 10.820,25 R$ 48.884,87 -R$ 38.064,62 

fev/18 2 R$ 4.328,10 R$ 48.884,87 -R$ 44.556,77 

mar/18 2 R$ 4.328,10 R$ 48.884,87 -R$ 44.556,77 

abr/18 4 R$ 8.656,20 R$ 48.884,87 -R$ 40.228,67 

mai/18 5 R$ 10.820,25 R$ 48.884,87 -R$ 38.064,62 

jun/18 12 R$ 25.968,60 R$ 48.884,87 -R$ 22.916,27 

jul/18 2 R$ 4.328,10 R$ 48.884,87 -R$ 44.556,77 

TOTAL 48 R$ 103.874,40 R$ 439.963,83 -R$ 336.089,43 

 

Somando-se os dois períodos analisados, o prejuízo estimado foi de R$ 1.281.287,19 nos 17 

meses.  

 

Destaca-se que a intenção inicial do SFMSP, com o 1º Aditamento, era de substituir os dois 

veículos “luxo”, de baixa utilização, por quatro veículos “padrão”. Conforme “Parecer SFMSP/AJ 

nº 5036095”, de 18 de outubro de 2017: 

 

“a substituição dos veículos Limousine por veículos comuns fere o objeto licitado, sendo 

impossível o procedimento, pois abriria o direito aos demais licitantes rediscutirem o 

certame, conforme entendimento constante dos julgados dos nossos Tribunais”. Diante da 

negativa da possibilidade de troca, o SFMSP valeu-se do determinado na Lei 8666. 

Conforme o mesmo parecer, “os incisos I e II do art. 65 da Lei Federal das Licitações e 

Contratos da Administração Pública preveem quando é possível a alteração. Cabe a 

alteração unilateral nos seguintes casos: a) quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para a melhor adequação técnica a seus objetivos; b) quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 

de seu objeto, nos limites permitidos por essa Lei.” 
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Assim, o SFMSP publicou o Termo de Aditamento n° 02 ao Contrato nº 63/SFMSP/2015, 

acrescendo em 25% o seu valor. A necessidade de se aditar o Contrato corrobora a análise de que 

não houve o devido estudo acerca da contração do serviço. Em que pese ser o aditamento 

permitido por lei, foi necessário realizar o acréscimo quantitativo do objeto para que a finalidade 

do Contrato fosse de fato atingida. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Quando da contratação de empresa especializada para o translado de corpos com 

operação dos veículos em Março/2016 no referido edital, constava a locação de 03 (três) veículos 

luxo que foi exigência da administração anterior através do Gabinete da Superintendência à 

época. 

Ao ser constatado que não havia a necessidade de 03 (três) veículos tipo luxo, pois por si 

só a demanda desse tipo de seguimento não comportava a quantidade existentes, e, por esta razão 

foi feita a supressão de 02 (dois) veículos para que reduzisse o custo do valor contratual. 

Ressaltamos que existe no departamento Disciplinar da Prefeitura do Município de São 

Paulo – PROCED processo aberto no sentido de verificar má gestão contratual, onde o objeto do 

mesmo trata do desperdício de dinheiro público na locação desses veículos. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Apesar da supressão realizada, a Equipe de Auditoria ainda questiona se há a necessidade da 

locação do veículo “Luxo”, visto que, conforme tabela 06, ainda foi possível observar um prejuízo 

de R$ 336.089,43 em apenas 09 meses da prestação do serviço. 

 

Considerando que o serviço relacionado à utilização do veículo do segmento “Luxo” não é 

costumeiramente demandado pelos munícipes e considerando que não seja possível a extinção da 

oferta de tal serviço, argumenta-se se o próprio Serviço Funerário não poderia adquirir e manter 

tal veículo em suas dependências. 

 

RECOMENDAÇÃO 006 
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Recomenda-se que o setor responsável realize pesquisa de preços para fins de comparação com os 

custos atuais de locação e custos prováveis para a compra e manutenção, pelo SFMSP, de veículo 

similar próprio.  

 

CONSTATAÇÃO 005 - Descumprimento de cláusulas contratuais referentes às 

especificações técnicas dos veículos adaptados para traslados dos corpos. 

 

O “Anexo I – Termo de Referência” do Edital nº 14/SFMSP/2015 para a contratação da locação 

de veículos, concretizado pelo Contrato nº 63/SFMSP/2015, com a empresa FVB Locadora de 

Veículos Ltda. ME, trouxe em seu Item 5 as “Especificações Técnicas dos veículos adaptados 

para translado de corpos”. 

 

Durante visitas ao SFMSP e à sede da FVB, foi possível a verificação de alguns veículos, 

conforme tabela 07, que contém os prefixos e placas dos veículos averiguados: 

 

Tabela 07 – Lista de carros verificados pela Equipe de Auditoria 

Placa Prefixo Polo Segmento 

GEI-9993 624 Vila Guilherme Padrão 

FTU-4772 625 Vila Mariana Padrão 

GDL-1542 628 Vila Mariana Padrão 

GDB-4717 634 Vila Guilherme Padrão 

GDU-0335 640 Vila Mariana Padrão 

GDM-7900 648 Vila Guilherme Padrão 

GFJ-2218 661 Vila Guilherme Padrão 

FYN-3443 663 Vila Guilherme Padrão 

FUN-7125 664 Vila Guilherme Padrão – Reserva/Viagem 

GAJ-9177 617 Vila Guilherme Luxo 

 

Foi constatado o descumprimento dos seguintes itens referenciais: 

 

a-) Sensor de estacionamento no para-choque traseiro, com alarme intermitente de aviso no 

painel: Com exceção do veículo de prefixo nº 664, que passou a fazer parte da frota após o Termo 

de Aditamento nº 02, os demais veículos analisados não possuíam sensor de estacionamento. Em 

conversa com alguns dos motoristas, estes disseram não poder confirmar se o dispositivo já esteve 

presente nos veículos, quando do início da prestação do serviço, ou se todos os novos veículos 

continham tal dispositivo. 

 

 
Figura 01 – Traseira veículo de prefixo 648 (sem sensor de estacionamento) 
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b-) Cinta de fixação de resistência elevada: Conforme o termo de referência, as cintas deveriam 

ser “maleáveis e ajustáveis para a fixação da urna, com sistema que permita o ajuste das 

mesmas”, tanto na mesa inferior quanto na mesa superior. Na prática, observou-se que em alguns 

veículos cordas eram utilizadas no lugar das cintas: 

 

  
Figura 02 – Interior veículo de prefixo 628 (cordas no 

lugar das cintas) 

Figura 03 – Interior veículo de prefixo 663 (cordas no 

lugar das cintas) 

 

Além dos problemas constatados acima, a Equipe de Auditoria, também observou infrações 

quanto às seguintes especificações: 

 

- Abertura da tampa traseira, com comando na cabine do motorista em local de fácil acesso (nos 

veículos analisados verificou-se que só era possível abrir a tampa traseira de forma manual, 

destravando os trincos metálicos ali existentes); 

- Compartimento Traseiro – externo: colocação de proteção em material que absorva impactos, no 

para-choque traseiro contra eventuais batidas de macas, quando do transporte da urna para o 

veículo; e 

- A camada interna deverá ser revestida com gel altamente resistente a riscos, desgaste físico ou a 

produtos químicos, higienizável e na tonalidade cinza claro (não havia nos veículos analisados 

esta proteção). 
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Figura 04 – Traseira veículo de prefixo 628 (falta de mecanismo de abertura da tampa traseira e de material de 

absorção de impactos) 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Quando da entrada em operação dos veículos da contratada havia a Comissão para o 

recebido dos veículos e foram emitidos os laudos de conformidade para os mesmos, sendo que, 

nesses laudos constavam todos os itens que havia no Termos de referência das especificações 

técnicas solicitados pelo SFMSP. 

Os auditores quando estiveram nas unidades de Vila Guilherme e Vila Mariana constaram 

que os veículos estavam sem alguns itens constantes no Termos de Referência, tais: sensor de 

estacionamento, cinta de fixação, falta de comando na cabine para abertura de tampa traseira e 

falta de protetor de impacto do para-choque traseiro. 

Com relação à camada de gel no compartimento traseiro interno, é instalado no momento 

de fabricação da capota traseira, pois é uma peça sem emendas, não havendo condições de se 

visualizar essa proteção sem equipamentos adequados mas a empresa que faz a personalização 

da capota possui o laudo de que revestiu com o gel o compartimento traseiro interno de todos os 

veículos. 

Foram tomadas medidas imediatas para que esses tipos de problemas não ocorressem 

mais, sendo que foram destinados dois servidores para efetuarem a vistoria diária na entrada e 

na saída dos veículos. 

Qualquer intercorrência desse tipo é elaborado Relatório de Vistoria e encaminhado a 

Divisão de Transporte – FM12 para as devidas providências junto a empresa contratada. Segue 

anexo modelo de relatório: 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade informou que todos os veículos receberam laudos de vistoria quando da sua entrada em 

operação, sendo informado, que no caso da camada de gel há laudo atestando tal revestimento e 

que este não seria visível a olho nu. 

 

Embora a questão referente à camada de gel seja justificável, vale ressaltar que, em relações as 

demais especificações técnicas mencionadas como pontos de atenção, dentre outras que possam 

vir a ocorrer, há disposição contratual para sua manutenção, conforme Termo de Contrato nº  

63/SFMSP/2015: 
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1.3 Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso, cumpridas as seguintes 

exigências mínimas: 

 

1.3.4 Manutenção preventiva e corretiva por conta da CONTRATADA, inclusive 

substituição de pneus, câmaras, peças, balanceamento, alinhamento; 

 

Por conseguinte, em caso de descumprimento das especificações técnicas deve a terceirizada 

responsabilizar-se por eventuais correções. 

 

RECOMENDAÇÃO 007 

 

Recomenda-se a implementação de vistorias periódicas de forma a aferir o cumprimento das 

especificações técnicas constantes do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 

14/SFMSP/2015, não somente quando da entrada em operação, mas durante a execução da 

prestação do serviço. 

 

 

CONSTATAÇÃO 006 - Descumprimento de cláusulas contratuais referentes aos 

procedimentos de controle e pagamento. 

 

Conforme Contrato nº 63/SFMSP/2015, em sua “Cláusula Quinta – Da Medição e Do 

Pagamento”, observa-se que: 

 

“5.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à Divisão de Transportes 

do SERVIÇO FUNERÁRIO, após cada período mensal de prestação, um relatório 

descritivo dos serviços executados, o qual deverá ser aprovado pela referida Unidade.” 

 

Em visita ao SFMSP, Polo Vila Guilherme (25/07/2018), foram solicitados os relatórios 

supracitados referentes aos 03 meses anteriores à visita (abril, maio e junho). Todavia, foi 

informado à Equipe de Auditoria, que o controle realizado seria diário e que não havia um 

relatório nessa categoria (mensal). 

 

Durante visita à sede da empresa FVB, Rua Eduardo Leopoldo, 85 – Vila Guilherme 

(31/07/2018), foi informado à Equipe de Auditoria que não havia um relatório mensal e que a 

empresa era responsável somente por compilar os controles diários ao final de cada turno – 

“Ordem de Serviços e Controle de Movimentação de Veículo” – e, posteriormente, entregar ao 

SFMSP.  

 

Considerando que se trata, inclusive, de medição necessária para efeito de pagamento, a não 

exigência de tais relatórios configura-se como ato falho tanto para a contratada que tinha a 

obrigação, independentemente de solicitação, de encaminhar o documento, mensalmente, quanto 

para a fiscalização do contrato que vem emitindo pagamentos sem atentar-se para um item que 

deveria passar por aprovação da Autarquia. 

 

Adicionalmente, tal relatório poderia ter maior importância para o SFMSP, que poderia utilizar os 

dados e informações gerados para combinar com relatórios próprios para o incremento da 

execução contratual e o aperfeiçoamento de estudos/projeções para futuras licitações. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Talvez tenha ocorrido um desencontro de informações referente a medição mensal dos 

serviços executados pela contratada, pois existem tais medições diárias/mensal que são anexadas 
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ao processo para que seja validado o pagamento. Inclusive tais cópias desses relatórios 

encontram-se nos arquivos da unidade Vila Guilherme a disposição de qualquer auditoria. Segue 

resumo: 

 

 
 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Apesar do envio da tabela mensal com o número de serviços prestados e quilometragem 

percorrida mensalmente pelos veículos da terceirizada, vale ressaltar que o Termo de Contrato nº 

63/SFMSP/2015, apresenta em sua Cláusula Quinta – Da Medição e do Pagamento, um rol maior 

de informações a serem discriminadas no relatório mensal de responsabilidade da Contratada: 

 

5.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à Divisão de Transportes do 

SERVIÇO FUNERÁRIO, após cada período mensal de prestação, um relatório descritivo dos 

serviços executados, o qual deverá ser aprovado pela referida Unidade. 

 

5.3 Para elaboração do relatório mencionado no item 5.1. desta Cláusula, a 

CONTRATADA anotará mensalmente a composição da frota em documento apropriado, 

com visto do responsável pelo veiculo com: 

5.3.1 A unidades do SERVIÇO FUNERÁRIO onde se encontram os veículos; 

5.3.2 A identificação de cada veículo; 

5.3.3 A quantidade de dias em disponibilidade; (Grifo Nosso) 

 

Desta forma a tabela encaminhada pela Unidade não cumpre a disposição contratual. 

 

RECOMENDAÇÃO 008 

 

Recomenda-se que seja solicitada à Contratada a adequação necessária para cumprimento do 

disposto no item nº 05 do Termo de Contrato nº 63/SFMSP/2015. 

 

RECOMENDAÇÃO 009 

 

Recomenda-se que os relatórios produzidos para fins de pagamento (produzidos pela Contratada 

ou pelo SFMSP) sejam anexados mensalmente no processo eletrônico (SEI) referente ao 

pagamento mensal. 

 

CONSTATAÇÃO 007 - Fragilidade nos controles diários de serviços de tráfego. 

 

O SFMSP possui diferentes documentos de controle e monitoramento relacionados aos motoristas 

e veículos. Foi verificado que o preenchimento dos dados e informações constantes destes 

documentos é realizado, em boa parte, de forma manual sem posterior tabulação/compilação de 

dados em formato eletrônico, além de não haver padronização quanto aos dados inseridos nos 

documentos.  

 

 Mapa de Serviços Executados (MSE): 

  
Figura 05 – Mapa de serviços executados – Polo Vila Figura 06 – Mapa de serviços executados – Polo Vila 
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Guilherme 23/07/2018 (fornecido pelo SFMSP) Mariana 18/07/2018 (fornecido pelo SFMSP) 

 

 
Figura 07 – Mapa de serviços executados – Polo Vila Guilherme 19/02/2017 (disponível no Processo SEI nº 

6410.2017/0000072-7) 

 

Anotações: 

 

 Identificação de serviço: a identificação de serviço “ENTERRO” na figura 05 

está indicada ao lado do nome do carregado, enquanto na figura 06 o serviço 

“REMOÇÃO” está identificado ao lado direito no canto superior direito. Já na figura 07 

não há qualquer identificação, pois fica subentendido que por ser serviço realizado durante 

o período noturno somente há a possibilidade de ser serviço de “REMOÇÃO”, visto que 

os enterros só ocorrem durante o dia. 

 

 Identificação do motorista: nas figuras 05 e 06 o nome do motorista é identificado 

somente pelo seu primeiro nome, enquanto na figura 07 a identificação é feita com nome e 

sobrenome. No primeiro caso, em existindo funcionários com nomes idênticos, haveria a 

necessidade da análise de outro documento ou lista para descobrir o nome completo do 

motorista. 

 

 Identificação da agência e do modelo de urnas: nas figuras 05 e 06 são utilizadas 

siglas/abreviações para identificar a agência originária da solicitação do serviço, enquanto 

na figura 07 temos o nome completo da agência. 

 

 Modelos de planilhas: as figuras 05 e 06 referem-se a planilhas elaboradas 

manualmente e a figura 07 é uma planilha elaborada eletronicamente, o que permite uma 

melhor visualização dos dados, não somente pela formatação, mas também porque nos 

dois primeiro casos é possível que não haja entendimento claro dos dados devido à forma 

de escrita pessoal do Encarregado. 

 

 Mapa de Controle de Movimentação de Veículos (MCMV) 
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Figura 08 - Mapa de Controle de Movimentação de Veículos – Polo Vila Guilherme 25/05/2017 (disponível no 

Processo SEI nº 6410.2017/0000072-7) 

 

Anotações: 

 

 Divergência da forma de escrita: ao analisar o “Mapa de Controle de 

Movimentação de Veículos” dos dias 25/05/2017, 20/06/2017, 27/06/2017 e 21/08/2017 

(turno diurno), todos disponíveis no PA SEI nº 6410.2017/0000072-7 sob o nome 

“Documento (4648184)”, foram verificadas divergências na forma de escrita de alguns 

nomes como, por exemplo, “E.A.” (25/05/2017) e “E.D.A” (20/06/2017), “M.J” 

(25/05/2017 e 21/08/2017) e “M.G.J” (20/06/2017) ou “A.” (27/06/2017) que não possuiu 

o sobrenome mencionado.  

 

 Forma de preenchimento: no mesmo arquivo “Documento (4648184)” verifica-se 

que boa parte dos dados foi preenchida eletronicamente, porém outros documentos, 

conforme páginas 29, 31, 45 e 50, por exemplo, foram preenchidos manualmente. 

 

A padronização das informações e o preenchimento em formato eletrônico são de extrema valia 

para análise de incongruências e identificação de informações de forma mais rápida. Observa-se, 

ainda, que a grafia incorreta, a abreviação de nomes e a não inclusão de sobrenomes pode impedir 

a contabilização correta dos serviços prestados pelos diferentes funcionários da empresa 

terceirizada.  

 

 Controle de Movimentação de Veículo (CMV)  

 
Figura 09 – Controle de movimentação de veículo (fornecido pelo SFMSP) 

 

Anotações: 

 

 Quilometragem: o motorista é responsável por preencher os dados referentes à 

quilometragem toda vez que deixa uma determinada localidade. Mesmo que haja uma 

padronização das informações prestadas pelos motoristas, de forma manual, não há a 

posterior tabulação dos dados em formato eletrônico. 

 

 Serviços Executados pelo Tráfego (SFT) 
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Figura 10 – Serviços executados pelo tráfego – Polo Vila Guilherme - Maio/2018 (fornecido pelo SFMSP) 

 

 

 
Figura 11 – Serviços executados pelo tráfego – 

Remoção total anual (fornecido pelo SFMSP) 

Figura 12 – Serviços executados pelo tráfego – 

Enterro total anual (fornecido pelo SFMSP) 

 

Anotações: 

 

 Dados de execução: apesar de os dados diários de execução de serviço pela 

terceirizada serem tabulados em dados mensais e anuais, falta a inserção em meio 

eletrônico, para melhor controle.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Como constatado pela auditoria, os mapas de Serviços Executados pelo Setor de Tráfego 

são feitos a mão, pois não dispomos de equipamento suficiente para podermos fazê-los 

eletronicamente e também não dispomos de mão de obra qualificada para isso, e devido a 

demanda dos serviços diários são feitos manuscritos, porem após termos essas informações, as 

mesmas são repassadas a Divisão de Transportes onde são inseridas em planilhas eletrônicas 

onde constam todas as informações relevantes como, por exemplo: total de serviços executados 

mês a mês, quantidade de combustível gasto, total de quilometragem gasto, doadores, gratuitos, 

falecidos desconhecidos etc. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado.  

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

O excesso de papéis pode ser um empecilho para o monitoramento da prestação de serviço, seja 

pela falta de padronização das informações elaboradas, seja pela quantidade de informações a 

serem posteriormente digitalizadas. 

 

É importante que a Unidade estude formas mais ágeis e eficazes para a produção de dados e 

informações. A tecnologia pode ser uma ferramenta de auxílio na melhoria da prestação e controle 

dos serviços. 

 

Desta forma, cabe a Autarquia verificar os pontos frágeis e realizar estudos para incorporação de 

sistemas que possam ajudar no dia a dia da unidade, e após, procurar solicitar, quando da 

elaboração de seus orçamentos anuais, a incorporação de dotação para a cobertura de tais despesas 

e investimentos. 

 

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) pode ser um parceiro para elaboração 

dos estudos e a própria Controladoria Geral do Município, por meio de sua Coordenadoria de 

Promoção da Integridade (COPI), pode auxiliar nesta questão, por exemplo, por meio da 

realização de um “Café Hacker” (http://cafehacker.prefeitura.sp.gov.br/o-que-e/).  

 

Já em relação à falta de pessoal qualificado, além da opção de treinamento para a obtenção das 

habilidades necessárias, outra opção seria a convocação dos aprovados no concurso para carreira 

de Assistente de Gestão de Políticas Públicas do SFMSP (200 vagas). Sendo que tanto as despesas 

para treinamentos diversos quanto para a contratação de pessoal também devem constar do 

planejamento orçamentário da Unidade. 

 

http://cafehacker.prefeitura.sp.gov.br/o-que-e/
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RECOMENDAÇÃO 010 

 

Recomenda-se que sejam realizados estudos para a implementação de tecnologia (máquinas e/ou 

sistemas) que possam auxiliar na produção e armazenamento de dados e informações produzidos 

pela Divisão de Transportes. 

 

RECOMENDAÇÃO 011 

 

Recomenda-se que sejam realizados treinamentos para os atuais servidores ou futuros contratados 

para a utilização da tecnologia escolhida com base no estudo proposto da recomendação anterior. 

 

RECOMENDAÇÃO 012 

 

Recomenda-se que os custos diretos e indiretos sejam relacionados na proposta de orçamento 

anual da Autarquia.  

 

RECOMENDAÇÃO 013 

 

Recomenda-se que o SFMSP busque parcerias no setor público ou setor privado para a elaboração 

dos estudos e/ou obtenção de equipamentos e sistemas tecnológicos.  

 

CONSTATAÇÃO 008 - Falta de clareza na redação do termo de contrato e aditamentos. 

 

A redação do Contrato nº 63/SFMSP/2015 não é clara ao descrever o objeto da contratação, 

deixando margem para dúvidas se esta abrange ou não a mão de obra, problema encontrado 

também no descritivo do edital do Pregão Eletrônico nº 14/SFMSP/2015. Em sua “cláusula I – do 

objeto”, está especificado o seguinte: 

 

“1.1 O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de 

serviço de translado funerário por 24 (vinte e quatro) horas para enterros, remoções e 

viagens, mediante locação de veículos 0 km (zero quilômetro) adaptados para translados 

de corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do Serviço Funerário do 

Município de São Paulo (SFMSP): 

 

A) No Segmento Padrão contemplando 27 (vinte e sete) veículos a serem conduzidos 

pelos agentes funerários. 

B) No Segmento Luxo contemplando 03 (três) veículos a serem conduzidos pelos 

agentes funerários com a colaboração dos respectivos auxiliares funerários.” 

 

Ainda, quando da leitura do “Termo de Referência” (Anexo I do Edital), é possível verificar, no 

Item 2, a especificação das atividades a serem desenvolvidas pelos agentes funerários/condutores 

e auxiliares funerários contratados para os segmentos padrão e luxo.  

 

Assim, está especificado nas atribuições dos profissionais que os agentes funerários/condutores 

terão como funções “condução do veículo para remoção de corpos e coroas de flores, se houver, 

para o local de destino; acomodação do corpo na urna; ornamentação da urna e 

responsabilização da manutenção da limpeza do veículo”. 

 

Essas atribuições, como é possível verificar no Decreto Municipal nº 15.708/1979, constam como 

sendo prerrogativa do cargo de “Agente de Apoio – Motorista”, como se segue: 
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“- Dirigir veículos de transporte de passageiros ou cargas, tais como automóveis, jipes, 

caminhões, caminhonetas, caminhões coletores de lixo, carros-tanque, carros-guincho, 

basculantes, ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, entre outros;  

- Colocar corpos de pessoas falecidas nos ataúdes;  

- Efetuar o serviço de enfeite de flores nos caixões / urnas;  

- Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado de limpeza e 

funcionamento;” 

 

Tal fato contribui para o surgimento de dúvidas quanto à redação das especificações constantes do 

edital do Pregão Eletrônico nº 14/SFMSP/2015. 

 

Além disso, esta Equipe de Auditoria encontrou incongruências na redação dos aditamentos ao 

Contrato nº 63/SFMSP/2015, cuja publicação no Diário Oficial da Cidade (DOC) ocorreu em 

30/01/2018, como se segue: 

 

Tabela 08 – Relação de termos de aditamento ao Contrato nº 63/SFMSP/2015 
Termo de Aditamento nº 01 

Data de Assinatura: 28/11/2017 

Data de Publicação: 30/01/2018 

Objeto: Supressão de 02 (dois) veículos no segmento 

luxo. 

Termo de Aditamento nº 02 

Data de Assinatura: 05/01/2018 

Data de Publicação: 30/01/2018 

Objeto: Acréscimo de 25% do valor contratual. 

 

 

O Decreto Municipal nº 53.623/2012, e alterações posteriores, que regulamenta o acesso à 

informação em âmbito municipal, menciona que: 

 

“Art. 10. É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal promover, 

independentemente de requerimento, a divulgação, na Internet, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

 

§ 1º. Serão divulgadas no Portal da Transparência, na Internet, sem prejuízo da 

divulgação em outros sítios dos órgãos e entidades municipais, as informações sobre: 

 

IV – contratos firmados, na íntegra; (Redação dada pelo Decreto nº 54.779/2014)” 

 

Um dos objetivos da transparência ativa é permitir o controle social pelo cidadão por meio de 

informações tempestivas e completas. Nota-se que no caso do aditamento nº 01 houve um lapso 

temporal de dois meses para a publicação do documento, o que deve ser evitado para que os 

interessados consigam acompanhar em tempo real as alterações contratuais. 

 

Ainda, em relação aos dois termos aditivos, é importante que a redação do objeto e/ou assunto, 

mesmo que sucinta, permita o entendimento do objetivo do aditamento.  

 

O termo nº 01 possui os seguintes objeto e assunto: 

 

“Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário por 24 

(vinte e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 

km (zero quilômetro) adaptados para translados de corpos, com quilometragem livre e 

abastecimento a cargo do SFMSP: 

a) no segmento padrão contemplando 27 (vinte e sete) veículos a serem conduzidos 

pelos agentes funerários/condutores; 

b) no segmento luxo contemplando 03 (três) veículos a serem conduzidos pelos 

agentes funerários/condutores com a colaboração dos respectivos auxiliares 

funerários. 
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Assunto: Supressão de 02 (dois) veículos no segmento luxo” 

 

A redação não permite inferir o motivo da supressão por completo, se seria por má prestação do 

serviço pela empresa ou devido ao fato de o quantitativo do serviço ter sido superestimado. 

 

Já a redação do termo nº 02 possui o seguinte objeto e assunto: 

 

“Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário por 24 

(vinte e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 

km (zero quilômetro) adaptados para translados de corpos, com quilometragem livre e 

abastecimento a cargo do SFMSP: 

a) no segmento padrão contemplando 27 (vinte e sete) veículos a serem conduzidos 

pelos agentes funerários/condutores; 

b) no segmento luxo contemplando 03 (três) veículos a serem conduzidos pelos 

agentes funerários/condutores com a colaboração dos respectivos auxiliares 

funerários. 

Assunto: Acréscimo de 25% do valor contratual” 

 

A descrição deixa margem a interpretações diversas, como a possibilidade de acréscimo devido a 

ajustes de preços ou acréscimo em virtude de aumento no número de veículos.  

 

Ainda, em consulta ao Portal da Transparência 

(http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx), foi verificado que o 

Termo de Aditamento nº 03, relativo à prorrogação contratual por 15 meses, possui os seguintes 

objeto e assunto: 

 

“Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário por 24 

(vinte e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 

km (zero quilômetro) adaptados para translado de corpos, com quilometragem livre e 

abastecimento a cargo do SFMSP: 

Assunto: Prorrogação contratual por mais 15 (quinze) meses referente ao objeto supra 

mencionado, mediante a locação de 36 (trinta e seis) veículos 0 KM (zero quilômetro) na 

cor prata, que serão fiscalizados e aprovados por Comissão própria da Autarquia.” 

 

Embora haja a informação que serão 36 veículos, não é possível identificar o quantitativo de 

veículos contratados de acordo com o segmento (padrão e/ou luxo), condição que afeta, dentre 

outros fatores, o preço. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Nobres Auditores, quanto ao primeiro apontamento desta observação (possível falta de 

clareza na redação do contrato, no que tange ao objeto da contratação – se esta abrange ou não 

a mão de obra) há de se considerar que o objeto é contratação de empresa para prestação de 

serviço de translado, o que implica a conclusão de que se abrange a mão de obra. Ora, ao se 

contratar uma empresa para prestar o serviço de transporte depreende-se que o objeto engloba o 

motorista do automóvel, ou seja, o responsável por conduzir o veículo destinado ao translado a 

ser efetuado. 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
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Ademais, deve-se considerar a redação do item 2 do Termo de Referência que dispõe: 

“Especificação das atividades a serem desenvolvidas pelos agentes funerários/condutores e 

auxiliares funerários contratados para o seguimento Padrão e Luxo”. 

Ao se prever que os agentes funerários/condutores serão contratados resta claro que não 

pertencem ao quadro de servidores efetivos desta Autarquia, implicando, por conseguinte, a 

conclusão de que essa mão de obra será fornecida pela empresa vencedora do certame licitatório. 

Acresça-se, ainda, que a cláusula 6.1.29 do contrato celebrado prevê, como obrigação da 

contratada, “responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de 

trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no 

relacionamento com o pessoal do CONTRATANTE e munícipes usuários do serviço”. 

Mais uma vez, torna-se claro que a mão de obra será fornecida pela contratada, tendo em 

vista que caberá a ela se responsabilizar pela conduta dos seus empregados durante a jornada de 

trabalho. Assim, se os motoristas fossem fornecidos por esta Autarquia, caberia a esta entidade a 

responsabilização pelos condutores. 

Com relação ao termo aditivo 01, que suprimiu dois veículos no segmento luxo, verifica-se 

por meio dos documentos SEI nº 4648184, 4648509 (Encaminhamento SFMSP/PROD), 5032953 

(Encaminhamento SFMSP/PROD) que o motivo que ensejou tal supressão foi a preservação do 

interesse e patrimônio desta Autarquia, tendo em vista a constatação de ociosidade de 02 (dois) 

veículos. 

No tocante ao termo aditivo 02, que acresceu 25% do valor contratual, verifica-se por 

meio do documento SEI nº 5760206 (Encaminhamento/SFMSP/PROD) que esse acréscimo 

decorreu do término do contrato nº 21/11 da empresa Zetta Frotas Ltda., da impossibilidade de 

prorrogação do mesmo e da necessidade operacional de realizar remoções e enterros que eram 

executados por essa empresa. 

No tocante ao Termo de Aditamento nº 03, que prorrogou o contrato por mais 15 (quinze) 

meses, informa-se que são 36 (trinta e seis) veículos do seguimento padrão e 01 (um) veículo do 

segmento luxo, conforme acréscimo de 25% ocorrido no Termo de Aditamento nº 02 (Documento 

SEI nº 012191932 – Ata do Conselho Deliberativo e Fiscal). 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Com relação a publicação dos termos de aditamentos e demais documentos futuros esta 

Autarquia envidará esforços para que os mesmos sejam disponibilizados aos cidadãos num curto 

espaço de tempo. 
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Com relação ao erro material no Termo de Aditamento nº 03, será feita nova publicação 

para retificação. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Embora a Unidade tenha se manifestado no sentido de que “objeto é contratação de empresa para 

prestação de serviço de translado, o que implica a conclusão de que se abrange a mão de obra”, 

o verbo trasladar por si só não explica que se trata de locação com motoristas. 

 

Desta forma, uma pequena alteração, para fins de melhor entendimento e maior transparência por 

quaisquer interessados, seria a de especificar que o objeto refere-se à locação de veículo com 

motoristas. 

 

Em relação ao objeto dos termos de aditamento, que por si só não explicam o porquê da supressão 

ou acréscimo, um detalhamento resumido já seria o suficiente para compreensão ampla (ex.: TA nº 

01: Supressão de 02 (dois) veículos no segmento luxo” devido à ociosidade de 02 (dois) veículos; 

e TA nº 02: Acréscimo de 25% do valor contratual” devido à necessidade operacional). 

 

RECOMENDAÇÃO 014 

 

Recomenda-se que seja considerada a alteração do objeto contratual para “contratação de 

empresa para locação de veículos com motoristas para a prestação de serviço de translado 

funerário”. 

 

CONSTATAÇÃO 009 - Acréscimo indevido de veículos do segmento “padrão” mediante 

aditivo. 

 

O Contrato nº 63/SFMSP/2015 teve como objeto: 

 

“a Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário por 24 (vinte 

e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 km 

(zero quilômetro) adaptados para translados de corpos, com quilometragem livre e 

abastecimento a cargo do Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP): 

 

a) No Segmento Padrão contemplando 27 (vinte e sete) veículos a serem conduzidos 

pelos agentes funerários. 

b) No Segmento Luxo contemplando 03 (três) veículos a serem conduzidos pelos 

agentes funerários com a colaboração dos respectivos auxiliares funerários.” 

 

Conforme aponta a Constatação 008, por meio do Termo de Aditamento nº 01 houve a supressão 

de 02 veículos do segmento “luxo”. Até o dia 10/09/2018, o SFMSP contava com 36 veículos do 

segmento “padrão” e 01 veículo do segmento “luxo”. 

 

Segundo Acórdão nº 749/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU): 

 

“para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da 

Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões de quantitativos de forma 
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isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 

calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 

estabelecidos no dispositivo legal;” (Grifo Nosso) 

 

Considerando tal entendimento do TCU, o acréscimo de 25% deveria ser calculado conforme o 

especificado na tabela a seguir: 

 

Tabela 09 – Relação de quantitativo de veículos em relação aos aditamentos 

Contrato Inicial 
Termo de Aditamento 

nº 01 

Termo de Aditamento 

nº 02 

Acréscimo de 25% 

(entendimento TCU) 

27 veículos – Padrão 

(25% = 7) 
27 veículos - Padrão 36 veículos - Padrão 34 veículos – Padrão (+7) 

03 veículos – Luxo (25% 

= 1) 
01 veículo - Luxo 01 veículo - Luxo 02 veículos – Luxo (+1) 

 

Vale mencionar que a própria Assessoria Jurídica do SFMSP quando questionada a respeito da 

supressão de 02 veículos do segmento “luxo” e substituição por veículos do segmento “padrão”, 

previamente ao Aditamento nº 01, havia se posicionado corretamente contrária a tal prática, 

conforme excerto do Parecer SFMSP/AJ nº 5036095 de 18/10/2017 (Processo SEI nº 

6410.2017/0000072-7): 

 

“De outro modo, orientamos que a substituição dos veículos Limousine por veículos 

comuns fere o objeto licitado, sendo impossível o procedimento, pois abriria o direito aos 

demais licitantes rediscutirem o certame, conforme entendimento constante dos julgados 

dos nossos Tribunais.” 

 

Entende-se que o aditamento nº 02 foi baseado no valor total de veículos previamente contratado 

(30), desconsiderando-se a individualidade dos objetos licitados.  

 

Em adição, durante visita à sede da FVB, em julho de 2018, foram apresentados à Equipe de 

Auditoria dois carros do segmento “padrão”, que segundo a empresa seriam carros extras para 

reserva técnica, que não onerariam o Contrato. Os dois veículos estavam estacionados na FVB e 

prontos para utilização, porém sem aval do SFMSP. 

 

No Contrato inicial há a seguinte obrigação por parte da contratada: 

 

“6.1 Sem prejuízo das disposições das cláusulas e anexos, em cumprimento as suas 

obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, 

constituem obrigações específicas da CONTRATADA: 

 

6.1.20 Manter reserva técnica de 03 (três) veículos do Segmento Padrão para 

substituição, sem ônus para o SFMSP;” 

 

Considerando o entendimento da Egrégia Corte, seria possível, quando do Aditamento nº 02, o 

acréscimo de mais 01 veículo do segmento “padrão” para a reserva técnica. Sem embargo, deve 

ser verificado o motivo de a empresa ter preparado dois veículos sem o devido aval jurídico para 

tal e/ou expressa menção no termo de aditamento, visto que, segundo o funcionário da FVB, tal 

situação sobre a utilização dos carros encontrava-se pendente de resolução há cerca de 4 meses. 

 

Complementarmente, em consulta ao PA SEI nº 6410.2017/0000072-7, em 14/09/2018, verificou-

se que o documento de nome “Planilha Cálculos Prorrogação - 15 meses (010940296)” continha 

cálculos para prorrogação contratual por 15 meses, indicando 34 veículos Saveiro (padrão) e 01 

veículo Pickup (luxo), consoante figura 13. 
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Figura 13 – Planilha de cálculo da prorrogação contratual 

 

A constatação do problema referente ao correto cálculo quanto ao número de veículos foi 

tempestivamente apresentada à Autarquia mediante a emissão da Nota de Auditoria n.º 01/OS 

059/2018, sendo que, apesar do SFMSP não ter mencionado tal apontamento na sua resposta, é 

possível que tenha influenciado o ajuste do quantitativo de veículos. 

 

Adicionalmente, o Termo de Aditamento nº 03, apresentado em sua integralidade no Achado nº 08 

desta Solicitação, menciona “mediante a locação de 36 (trinta e seis) veículos 0 KM (zero 

quilômetro) na cor prata”, enquanto na planilha de cálculo (figura 13) consta um total de 35 

veículos. 

 

Não é possível compreender se a Autarquia, após o envio da Nota de Auditoria, determinou o 

correto ajuste no quantitativo para a prorrogação, realizando o cálculo de acordo com o 

entendimento do TCU, tendo cometido erro posterior na redação contratual do aditamento, ou se o 

erro no quantitativo persiste, tendo existido erro no cálculo da prorrogação. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Quanto a este apontamento, informa esta Autarquia que o Termo Aditivo nº 02 respeitou, 

nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 (O contratado fica obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos), o limite de valor estabelecido pelo ordenamento 

jurídico (Documento SEI nº 012191932 – Ata do Conselho Deliberativo e Fiscal). 

Ademais, ainda quanto a este ponto, ressalta-se que a utilização dos veículos padrão, da 

reserva, decorre diretamente da cláusula 6.1.20 do contrato celebrado, que visa resguardar o 

interesse público no sentido de garantir a continuidade do serviço ao dispor de veículos reservas. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado 

 

817.632,35R$   34 Saveiros 53.383,50R$                       871.015,85R$    

MENSAL: 871.015,85 MENSAL: 871.015,85  

DIÁRIO: 29.033,86 DIÁRIO: 29.033,86

11/09/2018 A 31/12/2018 01/01/2019 A 10/12/2019

MESES 3 2.613.047,55 MESES 11 9.581.174,35

DIAS 20 580.677,23 DIAS 10 290.338,62

3.193.724,78 9.871.512,97 13.065.237,75

Prorrogação contratual 11/09/18 a 10/12/19 - 15 MESES

01 Pickup
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Equipe de Auditoria não contestou a realização de aditamento para o acréscimo contratual em 

25%, mas tão somente, a quantidade total final de veículos com base na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. 

 

Destarte, mais uma vez, ratificamos a informação de que os acréscimos ou supressões devem ser 

“calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles”. Assim o SFMSP poderia, 

mediante acréscimo em 25%, contar no máximo com 34 veículos do tipo Padrão, 02 veículos do 

tipo luxo e 04 veículos de reserva.  

 

Como houve previamente a supressão de 01 (um) veículo Luxo, devido à falta de utilização, a 

Autarquia não poderia substituir o veículo Luxo por um veículo Padrão, pois não há compensação 

entre os diferentes segmentos. 

 

Se o Termo de Aditamento nº 03 considerou valores superiores aos citados para os diferentes tipos 

de veículos, temos que tal acréscimo é considerado equivocado frente ao entendimento da Egrégia 

Corte de Contas. 

 

RECOMENDAÇÃO 015 

 

Recomenda-se que em futuros aditamentos que tenham como objeto a supressão ou acréscimo 

contratual, além de obediência à Lei Geral de Licitações, também seja considerado o 

entendimento apresentado pelo TCU.  

 

RECOMENDAÇÃO 016 

 

Recomenda-se que o SFMSP, caso entenda ser adequado possuir flexibilidade na alteração do 

quantitativo de veículos padrão, realize estudo de viabilidade quanto a possibilidade de divisão do 

serviço em diferentes lotes de acordo com o segmento do veículo.  

 

 

CONSTATAÇÃO 010 - Fragilidade na pesquisa de preços quando da prorrogação 

contratual. 

 

Após a solicitação de prorrogação de contrato com a FVB, foi solicitada à Seção de Compras do 

SFMSP a realização da pesquisa de preços do objeto licitado. Seguem algumas considerações a 

respeito: 

 

a-) Objeto da pesquisa de preços: Ao solicitar a prorrogação contratual e quando da 

concordância da empresa na continuidade da prestação do serviço, fica subentendido que não há 

alterações no objeto contratual e nas especificações técnicas contidas no Termo de Referência para 

o referido ajuste.  

 

Todavia, ao questionar as empresas para a pesquisa de preços, o seguinte texto, de acordo com 

“Pesquisa de Preços (9561490)”, disponível no PA SEI nº 6410.2017/0000072-7, é encontrado 

nos orçamentos em relação ao objeto: 

 



38 

 

 
Figura 14 – Objeto de referência para pesquisa de preços 

 

Percebe-se que não há menção à contratação dos motoristas, cujos valores de mão de obra 

encontram-se embutidos no contrato atual. Tal fato, se não mencionado quando do envio da 

solicitação, já acarretaria um falso entendimento sobre os valores cotados e o atual valor cobrado 

pela FVB para fins de comparação. Notadamente, o problema na redação contratual (Constatação 

008) implica fragilidade quando da solicitação de orçamentos. 

  

b-) Pesquisa de preços com poucos fornecedores: O SFMSP anexou ao Processo SEI nº 

6410.2017/0000072-7, documento de nome “Pesquisa de Preços (010371858)”, a relação de três 

orçamentos, conforme tabela 10, encaminhados pelas seguintes empresas: 

 

Tabela 10 – 1ª Pesquisa de preços – Aditamento contratual 

Empresa Data da Proposta 
Valor Global do Ajuste (30 

meses) 

Zetta Frotas Ltda. 26/06/2018 R$ 13.860.000,00 

JTP Multisserviços 11/07/2018 R$ 28.024.200,00 

Master Serviços 26/06/2018 R$ 26.347.500,00 

 

Posteriormente, devido à primeira cotação ter considerado o número de veículos do objeto inicial, 

desconsiderando os aditamentos, a Autarquia realizou nova pesquisa de preços (tabela 11), 

disponível sob o nome de “Pesquisa de Preços (010944377)”, a qual contou com orçamento de 

dois fornecedores: 

 

Tabela 11 – 2ª Pesquisa de preços – Aditamento contratual 

Empresa Data da Proposta 
Valor Global do Ajuste (30 

meses) 

JTP Multisserviços 02/08/2018 R$ 31.470.600,00 

Líder Serviço de Locação de 

Veículos Eirelli - EPP 
14/08/2018 R$ 33.606.000,00 

 

Sob a informação “Justificativa SFMSP/DAF/COMPRAS 01094446”, de 10/09/2018, foi 

informado que “Estamos encaminhando o devido processo com apenass (sic) duas pesquisas por 

motivo de extrema urgência e dificuldade de recebimento de cotações”. 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui os seguintes entendimentos: 

 

Acórdão 1029/2009: 

“Se houver interesse da Administração em renovar determinado contrato, a pesquisa de 

preços que demonstre a economicidade da renovação em comparação com a realização 

de novo certame deve ser realizada com a antecedência necessária.” (Grifo Nosso) 

 

Acórdão 1620/2010: 

“É necessário realizar pesquisa de preço de maneira mais ampla possível de modo a 

verificar a compatibilidade das propostas apresentadas com os preços de mercado.” 

(Grifo Nosso) 

 

Considerando tal entendimento, a CGM/AUDI recomenda que a pesquisa de preços seja realizada 

com o maior número possível de licitantes, evitando limitar-se a apenas 03 orçamentos. Cabendo 

ressaltar que, ainda este ano, deverá ser publicado, pela Controladoria, Manual de Pesquisa de 
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Preços visando estabelecer procedimentos, diretrizes e boas práticas para a realização da pesquisa 

de preços para aquisição de bens e contratação de serviços na Administração Pública, em especial 

na Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

c-) Ausência de ampla pesquisa de preços: A pesquisa de preço adotada foi a consulta direta a 

fornecedores, porém vale ressaltar, que tal consulta é apenas um dos parâmetros a serem utilizados 

pela Administração Pública, conforme Decreto Municipal nº 44.279/2003 e alterações posteriores: 

 

“Art. 4º A pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral 

consistirá em consulta ao banco de preços de referência mantido pela Prefeitura. 

 

§ 1º Na hipótese de inexistência do bem ou serviço que se pretende adquirir ou contratar 

no banco de preços de referência mantido pela Prefeitura, bem como na hipótese de 

incompatibilidade de sua especificação técnica com aquela que serve de base para a 

composição do banco, desde que devidamente caracterizadas, fica autorizada a utilização 

dos seguintes parâmetros para a realização da pesquisa de preços: 

 

I - pesquisa publicada por instituição renomada na formação de preços, inclusive por 

meio eletrônico, desde que contenha a data e hora de acesso; 

II - bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; 

III - contratações similares de entes públicos, em execução; ou 

IV - múltiplas consultas diretas ao mercado.” 

 

Sobre o tema, o TCU já se posicionou da seguinte maneira: 

 
Acórdão TCU nº 2318/2014 - Plenário: 

“Consoante entendimento deste Tribunal de Contas da União (Acórdãos 819/2009-TCU-

Plenário, 1685/2010-TCU-2ª Câmara e 265/2010-TCU-Plenário), para se comprovar o 

preço de mercado, a pesquisa deve levar em conta diversas origens, como, por exemplo, 

cotações com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros 

órgãos, valores registrados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais e 

nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a possibilitar 

a estimativa mais real possível.” (Grifo Nosso) 

 
Acórdão TCU nº 1445/2015 - Plenário: 

“Na elaboração do orçamento estimativo de licitação, bem como na demonstração da 

vantajosidade de eventual prorrogação de contrato, devem ser utilizadas fontes 

diversificadas de pesquisa de preços. Devem ser priorizadas consultas ao Portal de 

Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, em 

detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas em mídias especializadas ou em 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como 

prática subsidiária.” (Grifo Nosso) 

 

d-) Cotação de período distinto do aditamento: Verifica-se que a mais recente pesquisa de 

preço, “Pesquisa de Preços (010944377)”, solicitou cotação de preços para um período de 30 

meses, contudo, o aditamento foi apenas de 15 meses. É comum que os prestadores de serviços 

encaminhem valores distintos para períodos de curto, médio e longo prazo, sendo assim, faz-se 

necessário que a pesquisa de preço reflita não a condição inicial do contrato, mas sim a 

necessidade real quando do aditamento. 

 

Em resposta a esta Controladoria, a Autarquia informou que “a pesquisa de preço é o 

procedimento que será aprimorado, empreendendo maior transparência e isonomia na 
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elaboração do preço para o início da licitação, objetivando a proposta mais vantajosa, cuja 

economicidade será um dos fatores observados na escolha”. Todavia, para o referido aditamento, 

não foi verificada pesquisa conforme a necessidade do serviço. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Com relação ao apontamento referente ao objeto da pesquisa de preços, foi esclarecido, 

na resposta do item 8 desta nota de auditoria, que a contratação abrange a mão de obra, o que se 

depreende quando se busca contratar empresa para translado. 

No tocante ao fato de a pesquisa ter sido realizado com poucos fornecedores, verifica-se 

do Documento SEI nº 010943527, que foram enviados e-mails para 04 (quatro) destinatários 

distintos, sendo que o setor técnico informou que apenas 02 (dois) responderam e, considerando a 

urgência do caso, foi enviada a cotação com essas duas informações – SEI nº 010944464. 

No tocante a não ter se utilizado o Banco de Preços, noticia o setor competente a 

dificuldade diante do fato de se tratar de serviço específico. 

Por derradeiro, quanto à cotação do período distinto do aditamento, verifica-se por meio 

do Documento SEI 010937993 a informação de que a renovação se daria pelo período de 15 

(quinze) meses e, logo adiante, tem-se a planilha confeccionada pela área técnica competente 

com valor: 15 meses, Documento SEI 010944438. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Esta Autarquia primará, nesta gestão, pela observância estrita do quanto estabelecido no 

artigo 4º do Decreto Municipal nº 44.279/2003, objetivando-se, dessa maneira, a maior amplitude 

possível no que concerne às pesquisas de preços a serem realizadas. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade informou que houve urgência e por isso para dar cumprimento à legislação por meio 

da realização de pesquisa de preços, foram utilizados apenas 02 fornecedores. Esta Equipe de 

Auditoria considera que houve falha no início das tratativas para prorrogação contratual e 

conseguinte pesquisa de preços. 

 

A pesquisa de preços é um procedimento rotineiro e necessário para contratações diversas na 

Administração Pública. Deve a Unidade planejar-se para que haja tempo suficiente para contatar 

um número maior de fornecedores e aguardar pelas respectivas cotações, no intuito de anexar ao 

processo valores mais próximos da realidade do mercado e que possam subsidiar a decisão quanto 

aos valores e tempo de prorrogação contratual, por exemplo. 
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RECOMENDAÇÃO 017 

 

Recomenda-se que quando da realização de licitações ou aditamento seja assegurado tempo 

suficiente para a realização de pesquisa de mercado a mais ampla possível. 

 

RECOMENDAÇÃO 018 

 

Recomenda-se que a equipe responsável pela realização da pesquisa de preços atente-se para as 

características do produto ou serviço a ser cotado, de acordo com as particularidades do Edital, 

bem como quaisquer supressões ou acréscimos propostos em aditamentos. 

 

RECOMENDAÇÃO 019 

 

Recomenda-se que quaisquer impedimentos para a realização de ideal pesquisa de preços constem 

de justificativa clara e objetiva no processo eletrônico (SEI) respectivo. 

 

CONSTATAÇÃO 011 - Falha de comunicação interna quanto à aprovação do serviço 

prestado. 

 

Por meio do “Documento (7651995)”, presente no PA SEI nº 6410.2017/0000072-7, assinado 

pelo Diretor da Divisão de Transportes e, à época, Fiscal do Contrato, M.P.A, foi encaminhado à 

“FM 22 – Senhora Diretora” solicitação de prorrogação do contrato nos seguintes termos: 

 

“Solicitamos a Vossa Senhoria, seus bons préstimos no sentido de informar a empresa que 

há o interesse na prorrogação do ajuste deste Serviço Funerário pelo período de mais 30 

(trinta) meses, uma vez que a referida empresa está atendendo satisfatoriamente o objeto 

contratado.” (Grifo Nosso)  

 

Em 06/04/2018, por meio do “Ofício 033/FM22/2018 (7787998)”, foi encaminhado à empresa, 

FVB Locadora de Veículos Ltda. Me., a proposta de prorrogação contratual, a qual foi respondida 

prontamente em 10/04/2018 com manifestação positiva quanto ao ajuste. 

 

Já em 14/05/2018, por meio do “Encaminhamento SFMSP/PROD Nº 8725397”, foi informado à 

Chefe da Seção de Compras que a empresa teria descumprido cláusulas contratuais: 

 

“Encaminhamos para prosseguimento quanto a pesquisa de preços, complementando as 

informações do Senhor Diretor de Transporte quanto a renovação salientando da 

necessidade de clausula resolutiva quanto ao período da renovação, uma vez que esse 

Departamento vem apurando o descumprimento de clausulas contratuais da referida 

empresa.” (Grifo Nosso) 

 

Deve-se apurar a partir de qual momento foi notado pela Autarquia as prováveis falhas na 

prestação de serviço, no sentido de averiguar se houve falha na comunicação interna e/ou na 

fiscalização do ajuste, posto que a informação referente à condição da empresa foi mencionada 

pouco mais de um mês após o fiscal do contrato ter se pronunciado em favor da renovação e cerca 

de quatro meses do fim do contrato. 

 

Em 14/09/2018, o SFMSP publicou a prorrogação do Contrato nº 63/SFMSP/2015, com a 

empresa FVB Locadora de Veículos Ltda. ME., e no despacho foi informado que: 
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“Por outro lado, embora haja diversos processos de sindicâncias apurando eventuais 

irregularidades da empresa contratada, nenhuma delas findou-se, culminando em 

punições objetivas àquela empresa, sendo assim, a não prorrogação não se 

fundamentaria em critérios objetivos capazes de subsidiar tal medida, logo, o contrato 

será prorrogação para manutenção dos serviços de traslado, porém, pelo prazo de 15 

meses, condicionado a apresentação de 36 (trinta e seis) carros 0 km, que serão 

fiscalizados e aprovados por comissão própria da Autarquia. Torna-se sem efeito o item II 

do despacho anterior. A Diretora Técnica de Contabilidade apontou erros nos cálculos 

realizados quanto ao pagamento à empresa na vigência do Termo de Aditamento nº 2 

(6623593), que acrescentou 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total contratual. 

Ocorre que, compulsando detalhadamente os autos, não se viu no conjunto probatório 

dados sólidos que permitam a aplicação de penalidade sumaria, assim sendo 

determinado que os eventuais erros apontados sejam analisados e sanados e 

apresentados os resultados documentalmente, se assim existir. Mantenho o deferimento 

da prorrogação, vez que o aditivo apontado está em conformidade com o artigo 65, § 1º 

da Lei Federal nº 8.666/93, causando menos prejuízo a Autarquia e aos munícipes. Ficam 

os demais termos inalterados.” (Grifo Nosso) 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Quanto a este apontamento, esclareceu a área competente que não ocorreu falha de 

comunicação relacionada à prestação de serviço realizada pela empresa FVB Locadora de 

Veículos Ltda. Me. 

Informa que através dos controles internos foram notadas algumas irregularidades, e, 

para transparência, fez-se consignar no SEI, onde se solicitou à empresa FVB Locadora de 

Veículos Ltda ME., esclarecimentos e regularização quanto à essas constatações. 

Registra que apesar da ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, a 

empresa estava atendendo satisfatoriamente o objeto contratado.  

Noticia que as constatações constam dos relatórios internos de controle e fiscalização nos 

Polos, aos quais providências já foram tomadas para que fatos como esses não ocorram 

novamente. 

Arremata informando que, por essas razões foi solicitada, à época, a prorrogação do 

contrato com a empresa em questão. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
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A Equipe de Auditoria entende que para melhor transparência e interpretação dos fatos, que ao 

serem notadas irregularidades, estas sejam relacionadas no processo de pagamento e/ou prestação 

de contas, bem como quais as medidas foram solicitadas à empresa para regularização da situação. 

 

Após respostas e/ou ações da empresa, deve constar informação sobre o atendimento total ou 

parcial, bem como, se necessário, quaisquer outras medidas administrativas e/ou punitivas que 

devam ser realizadas. 

 

RECOMENDAÇÃO 020 

 

Recomenda-se que nos processos de pagamentos e/ou prestações de contas constem informações 

sobre irregularidades constatadas durante a execução do contrato, medidas saneadoras solicitadas, 

respostas e/ou ações por parte da empresa requisitada, e quaisquer informações ou ações diversas 

para acompanhamento e monitoramento da execução contratual. 

 

CONSTATAÇÃO 012 - Descumprimento do Decreto Municipal nº 57.580/2017 dada à falta 

de substituição do índice de reajustamento em aditamento contratual. 

 

Em 19 de janeiro de 2017, foi publicado o Decreto Municipal nº 57.580 que “dispõe sobre a 

implementação de política de redução de despesas com contratos e instrumentos jurídicos 

congêneres, bem como a substituição do índice de reajustamento de preço contratual no âmbito 

da Administração Municipal Direta e Indireta”. 

 

Consoante “e-mail nº 3905846”, constante do processo SEI nº 6410.2017/0000072-7, foi 

encaminhado Termo de Notificação, em 15/02/2017, à empresa FVB Locadora de Veículos e 

Serviços Ltda. ME. referente à renegociação tratada no citado Decreto.  

 

Em 17/05/2017, após tentativa de renegociação, inclusive por contato telefônico, decidiu o 

SFMSP encerrar as tratativas devido ao término do prazo de apresentação de resultados à 

Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

É possível verificar, por meio do “e-mail nº 6002972”, que o SFMSP tentou novamente em 

01/09/2017 a renegociação com a empresa, a qual respondeu não poder arcar com quaisquer 

descontos no valor contratual, porém que aceitaria a substituição do índice de reajuste. 

 

 Conforme o Decreto supracitado a unidade deveria ter providenciado um Termo de Aditamento: 

 

“Art. 9º § 1º Na hipótese de o contratado aceitar o novo índice, a unidade contratante 

providenciará o respectivo aditamento contratual e poderá considerar os ganhos obtidos 

com a substituição do índice para fins de atingimento da meta estabelecida no § 2º do 

artigo 2º deste decreto.” 

 

Não há menções, em nenhum dos termos de aditamento referente ao Contrato nº 63/SFMSP/2015, 

a respeito da alteração do índice de reajuste. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Nobres Auditores, com relação a este último apontamento, o setor técnico competente se 

manifestou com a informação de que consta na Planilha Documento SEI 6026573, o cálculo do 

reajuste contratual, já com a alteração do índice, para o CMN. 
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Acrescenta, ainda, que no Encaminhamento/SFMSP/DAF/DIVCONT(6026789) há a 

informação da Divisão Técnica de Contabilidade, de que os cálculos foram refeitos após a 

empresa aceitar o novo índice de reajuste. 

Desse modo, salienta o fato de que o novo índice foi observado para os cálculos de 

reajuste. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não informado. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade confirmou a utilização do índice conforme Decreto nº 57.580/2017, no entanto, o 

questionamento inicial da Equipe de Auditoria não foi sobre a utilização do índice, mas sobre o 

termo de aditamento para constar tal modificação. 

 

RECOMENDAÇÃO 021 

 

Recomenda-se que seja elaborado termo de aditamento para constar a alteração do índice, em 

obediência ao Art. 9º § 1º do Decreto nº 57.580/2017, visto que conforme Cláusula Quarta do 

Termo de Contrato nº 63/SFMSP/2015 o índice de reajuste a ser utilizado era o IPC-FIPE. 
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ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 
 

 

 

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

 

 Planejamento dos trabalhos e reuniões com os responsáveis pela área auditada; 

 Reuniões com os responsáveis pela área auditada; 

 Solicitação de processos e documentos ao SFMSP; 

 Consulta e análise dos Processos Administrativos relacionados ao Contrato nº 

63/SFMSP/2015 (Processo SEI nº 6410.2017/0000072-7); 

 Conferência e análise de conformidade dos comprovantes e da documentação relativa à 

execução dos contratos; 

 Visitas de campo. 

 


