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SUMÁRIO EXECUTIVO
Sr. Coordenador,
Este relatório tem como objetivo apresentar o resultado da auditoria realizada no SFMSP, por meio
da Ordem de Serviço 059/2018/CGM_AUDI, cujo escopo foi o de verificar as contratações
relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 47/SFMSP/2015, que teve como objeto o “registro de preços
para aquisição de 25 (vinte e cinco) modelos de urnas funerárias”, bem como as contratações
relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017 de objeto “registro de preços para a
aquisição de urnas funerárias” que se refere ao certame licitatório vigente à época da auditoria
(agosto a setembro de 2018).
Do resultado do trabalho, destaca-se a seguinte constatação:
CONSTATAÇÃO 001 - Atraso na penalização de empresas contratadas por meio do Pregão
Eletrônico nº 47/SFMSP:
A empresa Amantikir, vencedora de licitação para aquisição de urnas, atrasou reiteradamente
entregas destinadas ao SFMSP, sendo tais atrasos passíveis de notificação e penalidades, que não
ocorreram de forma tempestiva, de acordo com as normas editalícias.
O SFMSP manifestou suas justificativas por meio do Ofício nº 561/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; e
Anexo II - Escopo e Metodologia.

ANEXO I - DESCRITIVO

CONSTATAÇÃO 001 - Atraso na penalização de empresas contratadas por meio do Pregão
Eletrônico nº 47/SFMSP.
O Pregão Eletrônico nº 47/SFMSP/2015 (PA nº 2014-0.267.916-1) foi realizado em 01/10/2015 e
tinha como objeto o “registro de preços para a aquisição de 25 (vinte e cinco) modelos de urnas
funerárias”.
O certame licitatório foi homologado, em 07/11/2015, por meio de publicação no Diário Oficial da
Cidade (DOC), mediante a adjudicação dos diferentes lotes, conforme tabela 01 a seguir:
Tabela 01 – Lista de detentoras de ATAS de Registro de Preços – PE nº 47/SFMSP/2015
ATA

DETENTORA

LOTES

15/SFMSP/2015

Amantykir Ind. E Com. De Embalagens Eireli-EPP

16/SFMSP/2015

Brescel Empreendimentos e Construções Ltda. - EPP

17/SFMSP/2015

Godoy Santos Indústria Ltda.
Rafer Indústria Comércio de Artefatos de Madeira
Eireli

01, 03, 05, 07, 08, 09, 15 e 24
02, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22,
25, 26 e 27
06 e 16

18/SFMSP/2015

18 e 23

A empresa Brescel Empreendimentos e Construções Ltda. – EPP firmou, em 01/03/2016, o Termo
de Contrato nº 05/SFMSP/2016, referente à Ata de Registro de Preços - ARP nº 16/SFMSP/2015.
Vale ressaltar que a autorização para emissão de Nota de Empenho e assinatura do contrato, foi
publicada no DOC, em 23/01/2016, pela então Superintendente – L.S.F.P, nos seguintes termos:
“2016-0.006.914-9 - Utilização das Atas de Registro de Preços nº 16/SFMSP/2015 Registro de preços para fornecimento de Urnas e Caixões Funerários. À vista dos elementos
que instruem o presente, em especial a manifestação da Divisão Industrial, da Divisão
Administrativa e da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que adoto como razão de decidir,
AUTORIZO a contratação da empresa BRESCEL EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 76.820.281/0001-90, detentora da Ata de Registro de
Preços nº 16/SFMSP/2015, para o fornecimento de Urnas e Caixões Funerários pelo
período de 06 (seis) meses, no valor estimado de R$ 3.393.673,30 (três milhões, trezentos e
noventa e três mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos). AUTORIZO a
emissão de Notas de Empenho à mencionada empresa constante do item I que deverá
retirar as respectivas NE’s e firmar o Termo de Contrato, que ora aprovo. AUTORIZO o
empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando a dotação
de nº 04 .10.15.452.3011.8.852.4.5.90.62.00.06, no valor total de R$ $ 3.393.673,30 (três
milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos).”
(Grifo Nosso)
Em consulta ao Processo Administrativo nº 2016-0.006.914-9, verifica-se que a Nota de Empenho
foi emitida em 17/02/2016 (fls. 86/88) e que o Termo de Contrato nº 05/SFMSP/2015 foi assinado
em 1º de março de 2016 (fls. 101/108). Já as Ordens de Fornecimento foram emitidas de acordo
com a tabela 02:

Tabela 02 – Ordens de Fornecimento emitidas à empresa Brescel
Nº do Pedido
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16

Data
27/01/2016
05/02/2016
19/02/2016
24/02/2016
05/03/2018

Folhas (PA nº 2016-0.006.914-9)
133/136
131/132
130
125/129
124

À época, o Decreto Municipal nº 56.779/2016, permitiu que as notas de empenho tivessem efeitos
retroativos:
“Art. 40. As Notas de Empenho processadas até o dia 19 de fevereiro de 2016,
excepcionalmente, produzirão efeitos retroativos à data de início de realização da despesa,
desde que a referida data esteja inserida no período de indisponibilidade do Sistema de
Orçamento e Finanças – SOF e o despacho autorizatório do Titular da Unidade
Orçamentária tenha sido exarado antes do início de vigência da despesa. (Redação dada
pelo Decreto nº 56.800/2016).”
Todavia, verifica-se que, poucos dias antes da assinatura do contrato, a Autarquia já havia notado
problemas na prestação do serviço pela Brescel Empreendimentos e Construções Ltda. – EPP,
devido a elevado número de urnas com defeito de fabricação, conforme figura 01:

Figura 01 –Informação quanto ao serviço prestado pela Empresa Brescel (24/02/2016)

O SFMSP publicou, em 25/03/2016, proposta de multa à empresa Brescel Empreendimentos e
Construções Ltda., a qual foi, uma vez mais, intimada por meio de publicação no DOC de
31/03/2016. Em 14/04/2016 foi determinada a rescisão unilateral do ajuste com suspensão do
direito de licitar, como se segue:

“2016-0.006.914-9 - Pregão Eletrônico n° 47/SFMSP/2015 - Ata de Registro de Preço n°
16/2015 –Fornecimento de urnas e caixões. Em face dos elementos constantes do presente
processo, considerando o quanto certificado pela Divisão Industrial e, especialmente a
manifestação da Assessoria Jurídica, que adoto como razão de decidir, determino, com
fundamento no artigo 77, artigo 78, incisos I, II, VIII, artigo 79, inciso I, artigo 87, inciso
II, todos da Lei n° 8.666/93, no artigo 29, caput e parágrafo único, da Lei Municipal
n°13.278/02 e na Cláusula Décima Primeira do Contrato n°05/2016, a RESCISÃO
UNILATERAL do ajuste, firmado com a empresa BRESCEL EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ: 76.820.281/0001-90, por reiteradas inexecuções
parciais das suas obrigações, com graves consequências e comprometimento da atividade
fim do Serviço Funerário do Município de São Paulo, que é a prestação de serviços
essenciais e continuados aos administrados. Decido, pelas mesmas razões, aplicar a
penalidade de SUSPENSÃO do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
à empresa BRESCEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ:
76.820.281/0001-90, pelo prazo de dois anos, a contar da publicação deste ato, com
amparo no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 52, caput e parágrafo único do Decreto
Municipal n° 44.279/03. Intime-se a contratada através de notificação, por escrito, deste
Despacho, para, querendo, interpor recurso, nos termos da Lei n° 8.666/93.”
Nos autos do processo, verificou-se que a última movimentação no PA nº 2016-0.006.914-9 trata-se
de convocação, realizada em 26/02/2018, para comparecimento da empresa perante a Assessoria
Jurídica da Autarquia, consoante figura 02:

Figura 02 – Convocação à empresa Brescel

Já a empresa Amantykir Ind. e Com. De Embalagens Eireli-EPP assinou o Termo de Contrato nº
44/SFMSP/2015, para o fornecimento das urnas funerárias referentes aos lotes da ARP nº

15/SFMSP/2015. O Contrato possuía vigência de 10 meses a contar da data de assinatura
(29/06/2016).
Verifica-se, por meio de documento encaminhado pela empresa Amantykir, que houve solicitação
de prorrogação da data de entrega das urnas funerárias, conforme figura 03 abaixo, disponível no
PA SEI nº 6410.2017/0000009-3 sob o nome “Solicitação (3928655)”.

Figura 03 – Trecho da solicitação de prorrogação de envio de urnas

Vale ressaltar que o prazo de entrega, conforme contrato, era de 20 dias corridos a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento, a saber:
“6.1. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho ou, no caso de entrega parcelada, do recebimento de cada Ordem de
Fornecimento.”
A Nota de Empenho nº 104/2017 havia sido emitida em 30/01/2017, documento “Nota de Empenho
104 (2018303)”, e a Nota de Empenho nº 411/2017 havia sido emitida em 09/03/2017, documento
“Nota de Empenho 411”.
Não foi possível saber a data de envio da solicitação à Autarquia, por falta de tal dado no
documento, porém é possível observar que o recebimento, pelo então Diretor do Departamento
Técnico de Produção, S.T.C, ocorreu em 20/04/2017.
A justificativa foi aceita, por meio de comunicação de nome “Decisão (3928680)”, em 21/04/2017,
conforme se observa na figura 04 a seguir.

Figura 04 – E-mail de aceite da justificativa da empresa Amantykir

Em 17/08/2017, verifica-se comunicação interna na qual foram informados saldos pendentes de
reformas (figura 05) e entregas (figura 06) da empresa:

Figura 05 – Lista de saldos pendentes de reformas (Amantykir) - Planilha (4851175)

Nota-se que a empresa estava desde março de 2016 descumprindo o Contrato, visto que não
entregara as urnas reformadas no tempo indicado:

“6.3. O material será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades, não
corresponder às especificações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos padrões
determinados, devendo ser substituído pela empresa CONTRATADA no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no subitem 10.1.5. da Cláusula Décima deste Termo de Contrato.
10.1.2 Multa por atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) sobre a quantidade que
deveria ser entregue, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).
10.1.3 Multa por inexecução parcial do ajuste: 205 (vinte por cento) sobre o valor mensal
da parcela que deveria ser executada
10.1.5. Caso se constatem problemas técnicos relacionados ao objeto entregue, a
CONTRATADA deverá substituí-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação de multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela entregue
irregularmente, até o vigésimo dia, após o que será aplicada a multa prevista no subitem
10.1.3., podendo ser aplicada cumulativamente, pena de suspensão temporária do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de até 2 (dois) anos.” (Grifo
Nosso)
Considerando os atrasos, caberia à Autarquia penalizar a empresa de forma tempestiva, no intuito
de mitigar comportamentos indevidos durante a execução contratual.

Figura 06 – Lista de saldos pendentes de entregas (Amantykir) - Planilha (4851214)

A empresa foi notificada em 25/09/2017, por meio do Ofício nº 01/2017/Divisão Industrial,
constante do documento “Notificação (4858688)”, e após a não apresentação de defesa por parte da
empresa, o processo prosseguiu para análise quanto ao cálculo de multas e penalidades cabíveis.
A primeira publicação de multa e penalidade à empresa ocorreu em 29/11/2017 no DOC, sendo que
uma retirratificação foi publicada em 30/01/2018 e, recentemente, em 14/07/2018, houve nova
publicação, nos seguintes termos:

“6410.2017/0000009-3-Amantykir Indústria e Comércio de Embalagens Eirelli-EPPAplicação de Multa. À vista do noticiado no presente Processo SEI n° 6410.2017/00000093 e em especial da manifestação da Divisão Industrial e da Assessoria Jurídica desta
Superintendência, DETERMINO a aplicação de pena de MULTA no valor de
R$58.092,75 (cinquenta e oito mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)8176426,
tendo em vista a inexecução parcial do contrato n° 44/SFMSP/2016, pela empresa
Amantykir Indústria e Comércio de Embalagens Eirelli-EPP, inscrita no CNPJ Nº
21.140.963/0001-60, em razão do descumprimento com fundamento no artigo 81 da Lei
Federal nº 8.666/93, e a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, com fulcro com
o art. 87, III da mesma Lei. Em consequência da decisão supra e nos termos do artigo 54 e
55 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, e artigo 4°, alínea b da Resolução n°
007SFMSP/2018, DETERMINO a intimação da empresa para apresentar o RECURSO
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se o desejar ou efetivar o devido
pagamento, ficando-lhe, desde já, franqueada vistas aos autos.” (Grifo Nosso) – Despacho
9222565
Por meio de consulta ao Processo SEI nº 6410.2017/0000009-3, em 19/09/2018, não foi possível
verificar se houve o pagamento da penalidade, visto que o último andamento passível de
visualização à época, “Encaminhamento SFMSP/DAF 010476674”, solicitava providências quanto
à notificação à empresa:
“restituímos o presente para notificação da empresa em questão, para pagamento da multa
imposta em 05 (cinco) dias úteis. Não havendo a efetivação do pagamento, remetam-se os autos à
Assessoria Jurídica para as devidas providências”.
Nos dois casos apresentados, verifica-se que os procedimentos de aplicação de responsabilização
das empresas Brescel Empreendimentos e Construções Ltda. e Amantykir Ind. e Com. De
Embalagens Eireli-EPP não foram tempestivos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Com relação à empresa Brescel Empreendimentos e Construções Ltda. – EPP, deve-se
registrar ter a empresa ajuizado demanda com o fito de obter declaração de nulidade do ato
administrativo que rescindiu antecipadamente o contrato, bem como de todos os efeitos daí
decorrentes, dentre eles as multas que foram impostas.
Após consultar o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo verificamos terem os
pedidos sido julgados improcedentes. Contra essa sentença houve a interposição de recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento. A empresa opôs embargos de declaração, que restaram
desacolhidos, contra o acórdão que negou provimento a apelação. Posteriormente, houve a
interposição de recurso especial, sendo inadmitido.
Até a consulta realizada não se verificou a certificação de trânsito em julgado, estando,
portanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto sujeita a novo recurso.

Acresça-se, ainda, que ao se compulsar os autos do Processo Administrativo n° 20160.006.914-9 verificamos informação do Departamento Técnico de Administração e Finanças, no
verso da folha 368, noticiando que foram extraídas cópias do presente, para providências relativas
ao encaminhamento ao Departamento Judicial, em cumprimento ao Despacho da Superintendência
lançado na folha 364.
Consta, também, no mesmo Processo Administrativo, cota, no verso da folha 369, lançada
pelo Procurador do Município, Dr. R.A.P, noticiando a restituição do presente expediente a esta
Autarquia.
Ao se analisar o Processo Administrativo nº 2016-0.188.968-9 é possível verificar que se
trata de expediente formado por cópias extraídas do Processo Administrativo 2016-0.006.914-9.
Esta Autarquia extraiu cópia do Processo Administrativo nº 2016-0.188.968-9 e as
encaminha a esta Controladoria Geral.
Por meio das cópias é possível verificar que o referido expediente já foi remetido, para
instruir a contestação a ser apresentada na demanda proposta pela Brescel, a Procuradoria Geral
do Município e, posteriormente, restituído a esta Autarquia.
Já com relação à empresa Amantykir Indústria e Comércio de Embalagens Eirelli-EPP,
verifica-se, no processo SEI nº 6410.2017/0000009-3, ter sido proferido Despacho pela
Superintendência no dia 11/07/2018, publicado no dia 14/07/2018, aplicando as penas de multa e
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao Departamento Técnico de Administração e
Finanças para que a empresa fosse notificada a, querendo, interpor recurso contra a decisão que
lhe aplicou as sanções.
No dia 13/08/2018 foi certificado ter sido a empresa notificada e não apresentado recurso.
No dia 14/08/2018 o processo foi remetido ao Departamento Técnico de Produção para que
se manifestasse a respeito da penalidade a ser aplicada à empresa.
No dia 20/08/2018 a Diretoria do referido Departamento manifestou-se no sentido de ser
acatado, de forma imediata, a posição do departamento jurídico.
No dia 21/08/2018 a Diretoria do Departamento Técnico de Administração e Finanças
manifestou no sentido de se notificar a empresa em questão, para pagamento da multa imposta em
05 (cinco) dias úteis.

No dia 18/10/2018 os autos foram remetidos a Assessoria Jurídica para regular
prosseguimento, tendo em vista a informação de ter a empresa sido notificada.
No dia 22/11/2018 a Assessoria Jurídica desta Autarquia manifestou-se no sentido de se
incluir a empresa apenada no rol das empresas inabilitadas para participar de procedimentos
licitatórios, bem como para que, seja juntada a remessa de “ofício para providências dessa
Assessoria Jurídica dos procedimentos, objetivando a cobrança judicial da referida multa junto à
JUD”.
Tem-se, dessa forma, não haver demora na penalização da empresa, mas sim observância
de todas as formalidades legais.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Com relação à empresa Brescel, foram juntadas, no Processo Administrativo 20160.006.914-9, cópias da sentença, acórdãos e decisão monocráticas proferidas no âmbito da
demanda ajuizada.
Remeteram-se os autos desse PA para a Divisão Técnica de Contabilidade, para que novos
cálculos de atualização das multas aplicadas sejam realizados.
Retornando os autos daquela Divisão Técnica, serão os mesmos remetidos à Procuradoria
Geral do Município, para que, caso ainda não tenha sido ajuizada nenhuma ação destinada à
obtenção do pagamento das multas, assim se proceda, tendo em vista a improcedência da demanda
ajuizada pela Brescel, uma vez que o Poder Judiciário não verificou a existência de mácula quanto
às penalidades aplicadas.
Com relação à empresa Amantykir, sendo cumpridas as últimas formalidades solicitadas
pela Assessoria Jurídica, será dado início aos procedimentos destinados a cobrança judicial da
multa, junto a JUD.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Com relação à empresa Brescel, o ajuizamento (caso ainda não tenha ocorrido) de
demanda destinada a cobrança dos valores oriundos das multas impostas dependerá da estratégia
processual a ser definida pela Douta Procuradoria Geral do Município, não tendo como esta
Autarquia interferir no planejamento das atividades a serem desempenhadas por esse órgão.

Quanto à empresa Amantykir, tão logo o processo retorne a Assessoria Jurídica será dado o
encaminhamento destinado ao regular prosseguimento da cobrança judicial.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Esta Equipe de Auditoria considera justificado o não recebimento do valor referente à multa
aplicada em 2016 à empresa Brescel, pois resta pendente a possibilidade de interposição de recurso
junto ao Poder Judiciário, após a decisão de indeferimento de Recurso Especial interposto pela
empresa, conforme decisão datada de 30/10/2018. Entende-se a demora na cobrança após a análise
dos documentos encaminhados à Coordenadoria de Auditoria Geral pelo SFMSP, esta ocasionada
pelo elevado número de recursos possíveis de serem impetrados pela empresa junto ao Tribunal de
Justiça.
Em contrapartida, o processo de aplicação da multa à empresa Amantykir ainda está pendente de
decisão administrativa, não tendo sido judicializada. Conforme análise desta equipe de auditoria,
atrasos em entrega datados de 18/04/2017 e 07/06/2017 só foram notificados à empresa em
25/09/2017, ou seja, com mais de 03 meses de atraso. Destaca-se que está previsto no edital,
conforme exposto na constatação 001 acima, a aplicação de multa de 1% (um por cento) ao dia,
sobre o valor da parcela entregue irregularmente, até o vigésimo dia, data a qual esta deveria ter
sido aplicada prontamente, o que não ocorreu.
No dia 21/08/2018, a empresa foi finalmente notificada para pagamento da multa em 05 dias úteis.
Não foram apresentadas razões de defesa e também não houve o pagamento. Somente em
18/10/2018 os autos foram remetidos a Assessoria Jurídica, com 01 mês para a manifestação desta.
Somados todos esses prazos, passaram-se 06 meses, desde 14/07/2018, até a data de hoje, sem que
tenha ocorrido a manifestação final da Assessoria Jurídica, com o objetivo de encaminhar o pleito à
Procuradoria Geral do Município para efetiva cobrança do valor da multa.
RECOMENDAÇÃO 001
Recomenda-se o atendimento ao disposto nos editais de licitação, referentes à aplicação e cobrança
das multas contratuais, nos prazos naqueles determinados, de forma tempestiva, evitando, assim,
maiores prejuízos ao erário.
CONSTATAÇÃO 002 - Equívoco no afastamento de atribuição do Conselho Deliberativo e
Fiscal.
Em análise ao PA nº 2015-0.343.842-9, referente a aquisições de urnas funerárias junto à empresa
Amantykir Ind. e Com. De Embalagens Eireli-EPP, a Autarquia juntou aos autos do processo a
Deliberação nº 033/2014, a qual define que atos rotineiros não se submetem à aprovação do
Conselho Deliberativo e Fiscal (figuras 07 e 08):

Figuras 07 e 08 – Deliberação nº 033/2014 (Conselho Deliberativo e Fiscal – SFMSP)

No PA nº 2015-0.343.842-9 (folha 61), a Assessoria Jurídica do SFMSP justifica não ter havido
consulta ao Conselho Deliberativo Fiscal com base na Deliberação nº 033/2014 (figura 09), por
considerar que a celebração de um contrato é um ato de gestão.

Figura 09 – Parecer Jurídico (menção à Deliberação nº 033/2014)

Os atos de gestão são praticados sem que a Administração utilize sua supremacia sobre os
particulares em igualdade de condição. É ato administrativo editado pela Administração para tratar

de assuntos referentes a seu patrimônio bem como à gestão de seus serviços, em situação análoga a
dos particulares.
No PA nº 2015-0.344.012-1 (folha 55) e no PA nº 2016-0.006.914-9 (folha 77), mais uma vez, a
Autarquia apresenta como justificativa a falta de consulta ao Conselho Deliberativo Fiscal com base
na Deliberação 033/2014 (figuras 10 e 11), por considerar a celebração contratual como “ato de
mero expediente”.

Figura 10 – PA nº 2015-0.344.012-1 (folha nº 55)

Figura 11 – PA nº 2016-0.006.914-9 (folha nº 77)

O Professor Marçal Justen Filho, no seu livro Curso de Direito Administrativo, caracteriza atos de
expedientes como “aqueles necessários ao desenvolvimento da atividade administrativa, mas que
não comportam carga decisória”. (Grifo Nosso)
Os atos decisórios são aqueles que impõem uma solução determinada mediante escolha pela
Administração Pública, usualmente traduzindo o reconhecimento, a constituição, modificação ou
extinção de um direito ou dever.
A Equipe de Auditoria entende que, nesses dois casos, a atribuição do Conselho Deliberativo e
Fiscal foi equivocadamente afastada, pois ato de aquisição baseada em ata de registro de preços não
pode ser considerado como ato de gestão ou de mero expediente.
A celebração de um contrato baseado em Sistema de Registro de Preços trata-se de ato de império.
Os atos de império são aqueles que a Administração impõe coercitivamente aos administrados. Tais
atos não são de obediência facultativa pelo particular. São praticados pela Administração sem que
sejam requeridos ou solicitados pelo administrado.
O Decreto Municipal nº 56.144/2015, que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, prevê
expressamente o caráter obrigacional da aceitação da ata de registro de preços para o seu detentor,
caso a Administração Pública, de maneira discricionária, opte pela aquisição do serviço:

“Art. 2º Para os efeitos deste decreto, ficam adotadas as seguintes definições:
(...)
II - Ata de Registro de Preços – instrumento de caráter obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação por parte do Detentor da Ata, em que se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; (Grifo Nosso)
Art. 16. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de
preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições
estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.” (Grifo Nosso)
Desta forma, a Deliberação nº 033/2014 não poderia ter afastado a atribuição do Conselho quanto à
celebração de contratos, consoante Lei nº 8383/1976:
I”Art.7º - Ao Conselho Deliberativo e Fiscal compete:
I – Deliberar sobre:
(...)
b) celebração de contrato em geral, inclusive convênios com entidades públicas ou
particulares;” (Grifo Nosso)
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Quanto a este apontamento verificar-se, pela própria nota de auditoria, que a não consulta
ao Conselho Deliberativo e Fiscal decorreu do posicionamento adotado pela Assessoria Jurídica
da época, que, calcando-se na Deliberação nº 033/2014, que foi aprovada pela Secretaria
Municipal, manifestou-se no sentido de se tratar de atos de gestão.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Esta nova gestão tem primado por submeter ao Conselho Deliberativo e Fiscal os novos
contratos celebrados pela Autarquia.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Reiteramos nosso posicionamento de que a celebração de contratos entre particulares e
Administração Pública, quando da aceitação de ata de registro de preços, devido ao seu aspecto
obrigacional determinado no Decreto Municipal nº 56.144/2015, trata-se de ato de império. Pelo
exposto, deveria a Assessoria Jurídica ter submetido a questão ao crivo do Conselho Deliberativo e
Fiscal, pois a Deliberação 033/2014 foi equivocadamente aplicada neste caso, devido ao fato de que
aquela só diz respeito aos atos de gestão.

RECOMENDAÇÃO 002
Recomenda-se que, para as contratações futuras para aquisição de urnas funerárias, a contratação
seja submetida ao Conselho Deliberativo e Fiscal de forma que a Deliberação 033/2014 não seja
utilizada para atos de império, como celebração de contratos e adesão a atas de registro de preços,
pois esta versa sobre atos de gestão.

CONSTATAÇÃO 003 - Falta de transparência na publicação de contratos e aditamentos.
Verificou-se,
por
meio
de
pesquisa
ao
Portal
da
Transparência
(http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx), que nem todos os
instrumentos jurídicos assinados com as empresas estavam sendo publicados de forma tempestiva
no website I do SFMSP, o que dificulta o controle social e infringe o Decreto Municipal nº
53.623/2012, no que tange à publicação, na íntegra, de contratos:
“Art. 5º. O acesso à informação previsto neste decreto compreende, entre outros, os direitos
de obter:
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitações e a contratos administrativos;
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;” (Grifo Nosso)
De acordo com o PA SEI nº 6410.2017/0002195-3, que trata do processo licitatório do Pregão
Eletrônico nº 15/SFMSP/2017, as seguintes atas de registro de preços foram assinadas, a saber:
Tabela 03 – Lista de atas de registro de preços – PE nº 15/SFMSP/2017
ATA

DETENTORA

LOTES

01/SFMSP/2018

Godoy Santos Indústria Ltda.

02, 12 e 13

02/SFMSP/2018

Indústria de Urnas Bignotto Ltda.

4

03/SFMSP/2018

Rafer Indústria Comércio de Artefatos de Madeira Eireli

05, 06 e 10

04/SFMSP/2018

Faurtil Fábrica de Urnas Tietê Ltda.

03 e 09

05/SFMSP/2018

Godoy Santos Indústria Ltda.

01 e 07

06/SFMSP/2018

Indústria de Urnas Bignotto Ltda.

11

07/SFMSP/2018

Rafer Indústria Comércio de Artefatos de Madeira Eireli

8

O Portal da Transparência, com relação à empresa Godoy Santos Indústria Ltda., apresentava, em
24/09/2018, os seguintes documentos disponibilizados para consulta:

Figura 12 – Informação constante do Portal da Transparência – Pesquisa por Fornecedor “Godoy Santos” - 2018

Verificou-se que as atas de registro de preços não estavam publicadas, não obstante os aditamentos
a tais documentos estivessem disponíveis para consulta. Não foi possível encontrar qualquer
contrato disponível relacionado às ARP nºs 001 ou 005 de 2018; todavia, por meio de consulta ao
Diário Oficial da Cidade (DOC), foi possível encontrar o PA SEI nº 6410.2018/0002638-8,
referente ao Termo de Contrato nº 23/SFMSP/2018 (ARP nº 01/SFMSP/2018) e o PA SEI nº
6410.2018/0002829-1, referente ao Termo de Contrato nº 22/SFMSP/2018 (ata nº
05/SFMSP/2018). Ambos os Contratos encontravam-se disponíveis nos processos eletrônicos para
conferência.
Já em relação à empresa Indústria de Urnas Bignotto Ltda., o Portal da Transparência apresentava,
em 24/09/2018, os seguintes documentos disponibilizados para consulta:

Figura 13 – Informação constante do Portal da Transparência – Pesquisa por Fornecedor “Bignotto” - 2018

Verificou-se, mais uma vez, que foram publicados os aditamentos às atas de registro de preços,
porém sem a publicação destas. Não foram encontrados contratos, além do ajuste emergencial nº
01/SFMSP/2018, publicados no site. Porém, em pesquisa ao DOC, foi possível encontrar, ao

menos, o PA SEI nº 6410.2018/0007374-2, referente à contratação sob a ARP nº 02/SFMSP/2018,
cuja autorização foi publicada no DOC em 11/09/2018. Tal termo contratual não se encontrava
disponível no processo eletrônico quando da consulta por esta Equipe de Auditoria em 24/09/2018.
Ainda, no DOC, foi possível encontrar o PA SEI nº 6410.2018/0002686-8, referente ao Termo de
Contrato nº 24/SFMSP/2018 (ARP nº 02/SFMSP/2018).
No tocante à empresa Rafer Indústria Comércio de Artefatos de Madeira Eireli, o Portal da
Transparência apresentava, em 24/09/2018, os seguintes documentos disponibilizados para
consulta:

Figura 14 – Informação constante do Portal da Transparência – Pesquisa por Fornecedor “Rafer” - 2018

Observa-se que somente os aditamentos às atas de registro de preços do Pregão Eletrônico nº
15/SFMSP/2017 encontravam-se disponíveis, e, ainda, apesar de na coluna “Contrato” indicar a
existência da “ATA RP 04/SFMSP/2018”, ao abrir a íntegra do documento, pôde-se constatar que
se tratava apenas de aditamento à ARP nº 07/SFMSP/2018.
Ademais, foi possível encontrar o Termo de Contrato nº 31/SFMSP/2018 (ARP nº
07/SFMSP/2018), disponível para download no Portal da Transparência. Todavia, em consulta ao
DOC, foi constatada a existência, ao menos, do Termo de Contrato nº 13/SFMSP/2018 (ata nº
03/SFMSP/2018), disponível no PA SEI nº 6410.2018/0002196-3, e da contratação referente à ata
nº 03/SFMSP/2018, cuja autorização foi publicada em 20/09/2018, referente ao PA SEI nº
6410.2018/0007197-9.
Por fim, em relação à empresa Faurtil Fábrica de Urnas Tietê Ltda., o Portal da Transparência
apresentava, em 24/09/2018, os seguintes documentos disponibilizados para consulta:

Figura 15 – Informação constante do Portal da Transparência – Pesquisa por Fornecedor “Faurtil” - 2018

Apurou-se a disponibilidade de consulta ao aditamento à ata de registro de preços, porém a ARP
original não estava disponível. Em consulta ao DOC, foi verificada a existência do Termo de
Contrato nº 21/SFMSP/2018 (ata nº 07/SFMSP/2018), disponível no PA SEI nº
6410.2018/0002780-5.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Informou o setor técnico competente (assessoria de imprensa) que eventual demora
ocorrida na inserção dos contratos no respectivo portal decorreu da necessidade de aceite por
parte desse mesmo portal.
Noticiou, ainda, que conforme os contratos e aditamentos são enviados os mesmos são
inseridos para publicação.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Esta autarquia envidará esforços para remeter à publicação os contratos e aditamentos
com maior agilidade possível.
Ademais, nova verificação será realizada e havendo contratos e aditamentos faltantes os
mesmos serão inseridos.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A transparência é instrumento necessário para o controle e monitoramento da gestão pública, sendo
necessário que os dados e informações apresentados pela administração tenham caráter relevante,
fidedigno e tempestivo.
Desta forma, reiteramos nossa solicitação de que todos os contratos e instrumentos congêneres e
seus aditamentos sejam publicados de forma tempestiva, na íntegra, em obediência ao Decreto nº
53.623/2012 e em fomento ao controle social e à democracia participativa.
Conquanto seja possível que, devido a falhas no sistema e/ou rede, haja atrasos ou postergações no
encaminhamento de dados e informações, tais situações costumam ocorrer eventualmente de forma

isolada, o que não justifica atrasos em semanas ou meses na divulgação de dados e/ou informações
de interesse público.
Sugere-se que o SFMSP entre em contato com a Coordenadoria de Promoção da Integridade
(COPI), desta Controladoria Geral do Município, sempre que ocorram dúvidas e/ou problemas
relacionados
ao
Portal
da
Transparência
por
meio
do
e-mail
portaldetransparencia@prefeitura.sp.gov.br.
RECOMENDAÇÃO 003
Recomenda-se que a Unidade insira os documentos faltantes e tenha como rotina a inserção de
dados e/ou informações no Portal da Transparência, devendo tal ação constar como etapa do
procedimento de contratações públicas.

CONSTATAÇÃO 004 - Falha na pesquisa de preços e determinação do preço de referência
dos objetos do Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017.
No PA SEI nº 6410.2017/0002195-3, Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017, referente à aquisição
de urnas funerárias, consta o documento “Pesquisa de Preços (4707862)” referente à pesquisa de
preços realizada diretamente com fornecedores, cujos dados, posteriormente, foram tabulados e
compilados sob o documento de nome “Planilha (4719621)”.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM), conforme “Relatório de
Acompanhamento de Edital” (OS nº 2017.10263.1), emitiu diversos apontamentos quanto ao
procedimento, consoante figura 16.

Figura 16 – Apontamentos do relatório do TCM

O Tribunal, acertadamente, apontou a variação da quantidade de cotações para os lotes e também a
não utilização de valores das últimas aquisições. Com isso, determinou uma nova pesquisa de
preços, a qual foi realizada pelo SFMSP (documentos “Pesquisa de Preços” de nºs 5674803,
5674859, 5674957 e 5675103), que resultou na compilação de dados disponibilizada por meio do
documento “Planilha (5675711)”, abaixo relacionada, figura 17, de forma parcial.

Cód.Urnas Mensal quantidade

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Rafer

Vale Verde

Godoy Santos

MÉDIA

Bignotto

Valor Mensal

Valor Anual

A1

2

R$

5.480,50

R$

7.647,83

R$

6.564,17

R$

13.128,33

R$

A2

1

R$

5.650,00

R$

7.949,52

R$

6.799,76

R$

6.799,76

R$

81.597,12

A3

1

R$

7.345,00

R$

9.692,56

R$

8.518,78

R$

8.518,78

R$

102.225,36

A4

1

R$

7.514,50

R$

10.091,98

R$

8.803,24

R$

8.803,24

R$

105.638,88

A5

1

R$

8.446,75

R$

10.661,81

R$

9.554,28

R$

9.554,28

R$

114.651,36

B1

2

R$

4.510,50

R$

5.601,76

R$

5.056,13

R$

10.112,26

R$

121.347,12

B2

2

R$

4.650,00

R$

5.755,00

R$

5.202,50

R$

10.405,00

R$

124.860,00

B3

2

R$

6.184,50

R$

6.872,26

R$

6.528,38

R$

13.056,76

R$

156.681,12

B4

1

R$

6.277,50

R$

7.207,20

R$

6.742,35

R$

6.742,35

R$

80.908,20

B5

1

R$

7.421,40

R$

7.813,57

R$

7.617,49

R$

7.617,49

R$

91.409,82

C1

5

R$

3.613,25

R$

4.888,80

R$

4.251,03

R$

21.255,13

R$

255.061,50

C2

8

R$

3.725,00

R$

5.250,00

R$

4.487,50

R$

35.900,00

R$

430.800,00

C3

2

R$

4.656,25

R$

6.510,00

R$

5.583,13

R$

11.166,25

R$

133.995,00

C4

2

R$

4.768,00

R$

6.343,68

R$

5.555,84

R$

11.111,68

R$

133.340,16

C5

4

R$

5.121,88

R$

7.161,00

R$

6.141,44

R$

24.565,76

R$

294.789,12

D1

5

R$

3.812,10

R$

4.084,48

R$

3.948,29

R$

19.741,45

R$

236.897,40

D2

10

R$

3.930,00

R$

4.141,20

R$

4.035,60

R$

40.356,00

R$

484.272,00

D3

3

R$

4.912,50

R$

5.176,50

R$

5.044,50

R$

15.133,50

R$

181.602,00

D4

3

R$

5.030,40

R$

5.434,37

R$

5.232,39

R$

15.697,16

R$

188.365,86

D5

3

R$

5.403,75

R$

5.837,70

R$

5.620,73

R$

16.862,18

R$

202.346,10

E1

10

R$

1.475,00

R$

1.509,25

R$

1.333,75

R$

2.598,05

R$

1.439,33

R$

14.393,33

R$

172.720,00

E2

20

R$

1.534,00

R$

1.580,00

R$

1.375,00

R$

2.678,40

R$

1.496,33

R$

29.926,67

R$

359.120,00

E3

3

R$

2.147,60

R$

2.212,02

R$

1.787,50

R$

3.425,76

R$

2.049,04

R$

6.147,12

R$

73.765,44

E4

5

R$

1.942,00

R$

2.054,32

R$

1.828,75

R$

3.562,27

R$

1.941,69

R$

9.708,45

R$

116.501,40

E5

5

R$

2.607,80

R$

2.686,03

R$

2.103,06

R$

3.898,39

R$

2.465,63

R$

12.328,15

R$

147.937,80

R$

Item 6

Item 7

F1

10

R$

1.622,50

R$

1.711,17

R$

843,90

R$

2.338,25

R$

1.392,52

R$

F2

5

R$

1.687,40

R$

1.738,02

R$

1.097,07

R$

2.293,92

R$

1.507,50

F3

40

R$

2.362,36

R$

2.433,23

R$

870,00

R$

3.133,73

R$

1.888,53

F4

5

R$

2.193,60

R$

2.259,40

R$

1.131,00

R$

3.206,04

R$

1.861,33

F5

5

R$

2.868,58

R$

2.954,63

R$

1.157,10

R$

3.555,10

R$

2.326,77

F6

20

R$

3.155,43

R$

3.250,09

R$

1.330,67

N/C

R$

G1

5

R$

737,50

R$

759,62

R$

577,15

R$

695,84

G2

10

R$

767,00

R$

790,01

R$

595,00

R$

705,60

G3

10

R$

1.073,80

R$

1.106,01

R$

773,50

R$

G4

5

R$

997,10

R$

1.027,01

R$

791,35

G5

5

R$

1.303,90

R$

1.343,01

R$

829,31

H1

80

R$

562,50

R$

H2

150

R$

697,50

H3

10

R$

976,50

H4

5

R$

H5

30

R$

-

13.925,23

R$

R$

7.537,48

R$

90.449,80

R$

75.541,20

R$

906.494,40

R$

9.306,67

R$

111.680,00

R$

11.633,85

R$

139.606,20

2.578,73

R$

51.574,60

R$

618.895,20

R$

692,53

R$

3.462,64

R$

41.551,65

R$

714,40

R$

7.144,03

R$

85.728,30

874,66

R$

956,99

R$

9.569,93

R$

114.839,10

R$

903,17

R$

929,66

R$

4.648,29

R$

55.779,45

R$

1.034,88

R$

1.127,78

R$

5.638,88

R$

67.666,50

R$

Item 8

157.539,96

167.102,80

-

579,37

R$

546,11

R$

628,56

R$

579,14

R$

46.330,80

R$

555.969,60

R$

718,45

R$

563,00

R$

653,40

R$

658,09

R$

98.713,13

R$

1.184.557,50

R$

1.005,79

R$

731,90

R$

810,00

R$

881,05

R$

8.810,48

R$

105.725,70

906,75

R$

961,96

R$

748,79

R$

836,35

R$

863,46

R$

4.317,31

R$

51.807,75

1.185,75

R$

1.221,32

R$

861,11

R$

897,18

R$

1.041,34

R$

31.240,20

R$

374.882,40

Figura 17 – Nova pesquisa de preços

Percebe-se, consoante extrato acima, que o SFMSP, refez, novamente, pesquisa de preços
utilizando menos de 03 fornecedores para os lotes 01 a 04, bem como não utilizou o valor
referencial das atas de registro de preços em vigor, apesar da determinação do Tribunal.
Verifica-se, em ambas as pesquisas, que houve possível infração ao Decreto nº 44.279/2003 e
alterações posteriores, no que tange à elaboração da pesquisa e justificativa quanto a não existência
de pelo menos 03 fornecedores referenciais:

“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.
§ 3º Excepcionalmente, mediante justificativa, nas hipóteses dos incisos III e IV do § 1º
deste artigo, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.” (Grifo
Nosso)
Sobre a amplitude da pesquisa de preços, o Tribunal de Contas da União (TCU) possui os seguintes
entendimentos:
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)
Acórdão 2318/2014:
“Consoante entendimento deste Tribunal de Contas da União (Acórdãos 819/2009-TCUPlenário, 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)
Ainda, em relação ao procedimento de elaboração da pesquisa, verifica-se que, das quatro empresas
que serviram de base referencial para à licitação, (figura 17 acima – Rafer, Vale Verde, Godoy
Santos e Bignotto), três delas – Godoy Santos Indústria Ltda., Rafer Indústria Comércio de
Artefatos de Madeira Eireli e Indústria de Urnas Bignotto Ltda. – terminaram por assinar a ata de
registro de preços para aquisição de urnas funerárias, em diferentes lotes, conforme resumido na
tabela 04 abaixo:
Tabela 04 – Lista de detentoras de atas de registro de preços – PE nº 15/SFMSP/2017
ATA

DETENTORA

LOTE(S)

01/SFMSP/2018
02/SFMSP/2018
03/SFMSP/2018
04/SFMSP/2018
05/SFMSP/2018

Godoy Santos Indústria Ltda.
Indústria de Urnas Bignotto Ltda.
Rafer Indústria Comércio de Artefatos de Madeira Eireli
Faurtil Fábrica de Urnas Tietê Ltda.
Godoy Santos Indústria Ltda.

02,12 e 13
4
05, 06 e 10
03 e 09
01 e 07

DATA DE
ASSINATURA
15/03/2018
15/03/2018
12/03/2018
23/03/2018
27/03/2018

06/SFMSP/2018
07/SFMSP/2018

Indústria de Urnas Bignotto Ltda.
Rafer Indústria Comércio de Artefatos de Madeira Eireli
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28/03/2018
23/03/2018

Vale ressaltar ainda que as empresas Godoy Santos e Rafer já eram fornecedores do SFMSP, por
meio de atas de registro de preços referente ao Pregão Eletrônico nº 47/SFMSP/2015.
No que se refere à pesquisa de preços com potenciais fornecedores, o TCU possui os seguintes
entendimentos:
Acórdão 1445/2015:
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)
Acórdão 1548/2018:
“Quanto à jurisprudência sobre a pesquisa mercadológica, cita-se, para resumir o
posicionamento do TCU, o Acórdão 2.787/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro Augusto
Sherman), o qual dispõe que a pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo
da licitação não deve se restringir a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores,
devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações similares
realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos
especializados e portais oficiais de referência de custos. Em adendo o Acórdão 3.684/2014TCU-2ª Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes) inclui, dentre os parâmetros a serem
considerados, os contratos anteriores do próprio órgão.” (Grifo Nosso)
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Esclarece o setor técnico competente que em relação às divergências de cotações, foram
enviados os e-mails com todos os modelos de urnas para todos os fornecedores, tendo sido cotados
apenas os modelos em que as empresas se comprometeriam com a possibilidade de fornecimento.
Ademais, registra que diante da dificuldade em empresas que não atendem a órgãos
públicos, com também com relação à escassez do modelo solicitado, e por tratar-se de serviço
específico, não foi possível pesquisar no Banco de Preços, tendo a pesquisa sido finalizada com
duas empresas.
Acresce não ter sido adotado o valor referencial das Atas de Registro de Preços por se
tratar de objeto diferente do licitado.
Informa, por fim, que a variação de preços é expressiva em relação à Bignotto pelo fato de
empresa (que ofertou maiores valores) utilizar matéria prima e logística diferenciadas, atendendo
em período mais ágil em relação os concorrentes

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A constatação aponta como problemas a repetição, em nova pesquisa, das mesmas falhas apontadas
anteriormente pelo TCM, quais sejam, a utilização, em alguns lotes, de apenas duas cotações e não
ter utilizado, no cálculo do preço de referência, o preço da última aquisição, ou seja, o valor
referencial das atas de registro de preços em vigor. Em relação a este último caso, a Equipe
considera justificada, pois os modelos das urnas, na nova contratação, foram modificados.
Todavia, ao realizar nova pesquisa, deveria o SFMSP ter justificado a ausência de um número
maior de orçamentos, anexando ao processo documento explicando o porquê da cotação ter sido
realizada com menos de três fornecedores, conforme determina o Decreto nº 44.279/2003.
Além disso, a nova pesquisa foi realizada com base nos preços orçados junto a fornecedores usuais,
o que contraria o determinado em acórdão do TCU, que versa expressamente que aquela “não deve
se restringir a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras
fontes como parâmetro”.
RECOMENDAÇÃO 004
Recomenda-se ao SFMSP que, ao realizar a pesquisa de preço de referência, quando da
impossibilidade de cotação com pelo menos três fornecedores, que seja documentada e anexada ao
processo a justificativa do motivo, de forma a atender os requisitos do Decreto nº 44.279/2003.

CONSTATAÇÃO 005 - Infração aos itens relacionados ao julgamento, negociação e
aceitabilidade das propostas e habilitação do edital do Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017.
O Edital do Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017 prevê no seu Item 11.2.1, referente à etapa de
habilitação das licitantes vencedoras, o seguinte:
“11.2.1. Sob pena de inabilitação, a licitante, cuja oferta foi aceita, deverá encaminhar, de
imediato, para os endereços citados no subitem 10.3, a documentação exigida no subitem
11.6 deste Edital, com exceção daqueles constantes do cadastro da licitante no CAUFESP,
desde que válidos e/ou alcançados nos sites da Internet.
11.2.1.1. Entende-se por “imediato” o prazo de até 30 (trinta) minutos após a notificação
pelo Sistema, da licitante vencedora, sendo que o Pregoeiro poderá, a seu critério,
prorrogar este prazo.” (Grifo Nosso)
E também no Item 10.3, do mesmo edital:

“10.3. Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da
primeira classificada, devendo esta encaminhar, de imediato, através do sistema BEC por
meio da opção anexar arquivo via chat, ou na sua impossibilidade, por correio eletrônico:
vilmavieira@prefeitura.sp.gov.br, sob pela de desclassificação, a Proposta Comercial,
conforme Anexo II, com o valor do preço final alcançado, bem como Planilha de
Composição de Custos.” (Grifo Nosso)
Em análise à transcrição da conversa realizada no Sistema BEC/SP (Bolsa Eletrônica de Compras),
referente à oferta de compra nº 801080801002017OC00005, conforme Figura 18, percebe-se que o
Sistema BEC/SP iniciou a fase de habilitação às 14:52:15 do dia 16/02/15 e que o Pregoeiro
solicitou o envio da documentação às 14:56:57. Todavia, de acordo com o Item 11.2.1, o período
para envio da documentação de habilitação exigida no Item 11.2.1 seria até 15:26:57 (30 minutos de
prazo).

Figura 18 – Transcrição parcial da comunicação durante a realização do PE nº 15/SFMSP/2017 - Notificação do
pedido de envio de proposta comercial e documentação de habilitação

Adicionalmente, de acordo com a figura 19, as licitantes continuaram enviando as informações
solicitadas por tempo além do estipulado no prazo do Edital (15:26:57).

Figura 19 – Transcrição parcial da comunicação durante a realização do PE nº 15/SFMSP/2017 - Envio de
documentação após o prazo previsto em Edital

Uma das licitantes, durante a fase de envio da documentação de habilitação, realizou um
apontamento sobre o previsto no Item 11.2.1, conforme figura 20.

Figura 20 – Transcrição parcial da comunicação durante a realização do PE nº 15/SFMSP/2017 – Apontamento
de licitante sobre o prazo de 30 minutos

Em resposta, o Pregoeiro ponderou que “estaremos recebendo a documentação até que todos
tenham enviado todos os documentos” (figura 21).

Figura 21 – Transcrição parcial da comunicação durante a realização do PE nº 15/SFMSP/2017 – Aviso do
pregoeiro sobre novo prazo de envio

Embora previsto no Edital, o Pregoeiro notificou às licitantes tão somente após a expiração do prazo
(às 15:59:59) e a indagação de outra licitante:
“11.2.1.1. Entende-se por “imediato” o prazo de até 30 (trinta) minutos após a notificação
pelo Sistema, da licitante vencedora, sendo que o Pregoeiro poderá, a seu critério,
prorrogar este prazo.” (Grifo Nosso)
Entende-se que o exercício da prorrogação, por parte do Pregoeiro, deveria ter acontecido antes do
término do prazo estabelecido pelo Edital, pois, compete ao Pregoeiro, antes de findo o prazo
estabelecido, informar a possível dilação do tempo de envio da documentação, no intuito de evitar
assimetria de informações entre as licitantes, o que poderia gerar contestações e prorrogar
desnecessariamente o certame licitatório.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Com relação a este apontamento foi esclarecido pela Pregoeira que foi permitido que as
empresas continuassem enviando a documentação após o prazo de 30 minutos pelo fato de que o
sistema BEC não permite que todos os licitantes enviem, concomitantemente, os documentos.
Desse modo, enquanto um estiver enviando, os demais concorrentes ficam impossibilitados
e devem aguardar. Apesar disso, o prazo continua fluindo.
Assim, se um licitante demorasse 20 minutos para enviar a documentação os outros 3
teriam apenas 10 minutos para o envio, o que não se mostra justo.
Por isso, foi informado que se receberia as documentações até que todos enviassem.
Acrescenta, ainda, a Pregoeira, ter utilizado para tanto, a possibilidade de prorrogar, a seu
critério, o prazo para o envio, conforme item 11.2.1.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº
15/SFMSP/2017.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O problema em questão não está na dilação do prazo, que é permitida pelo edital, mas sim no
momento em que esta ocorreu. Verifica-se, pela transcrição da conversa, que a dilação foi
concedida após o prazo ter expirado, o que compromete a lisura do certame. Deveria o pregoeiro ter
anunciado a possibilidade de se encaminhar a documentação após passados os 30 minutos em
momento anterior, conforme regulamentado no edital, em seu Item 11.2.1, que versa que o período
para envio da documentação de habilitação exigida no Item 11.2.1 seria de 30 minutos, ou seja, até
15:26:57. Contudo, somente às 15:59:59 o pregoeiro informou que estaria recebendo a
documentação de todas as habilitadas até que estas concluíssem o envio de todos os documentos.
O edital permite que a documentação seja encaminhada durante 30 minutos, sendo este um prazo
exíguo, conforme demonstrado pelo próprio SFMSP, em sua justificativa. A regra atual é de difícil
cumprimento e pode ocasionar contestações por parte dos demais concorrentes, até mesmo
acarretando a nulidade do certame. Sugere-se que o SFMSP entre em contato com o sistema BEC, a
fim de relatar o problema do tempo de inserção dos documentos, para propor a modificação do
sistema.
RECOMENDAÇÃO 005
Recomenda-se ao SFMSP, em certames vindouros, que modifique a regra editalícia relacionada ao
envio da documentação dos licitantes habilitados, aumentando o prazo ou explicitando que o tempo
para envio da documentação será igual para cada licitante, em momentos distintos, à medida que
cada um seja habilitado.

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo:







Planejamento dos trabalhos;
Reuniões com os responsáveis pela área auditada;
Solicitação de processos e documentos ao SFMSP;
Consulta e análise dos Processos Administrativos relacionados ao Pregão Eletrônico nº
47/SFMSP/2015 e ao Pregão Eletrônico nº 15/SFMSP/2017
Conferência e análise de conformidade dos comprovantes e da documentação relativa à
execução dos contratos
Visitas de campo

