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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
O presente relatório apresenta o resultado da auditoria realizada em atendimento à Ordem de 

Serviço nº 038/2019/CGM-AUDI, cujo objetivo foi analisar o edital do Pregão Eletrônico n° 

03/2019-SGM/SMTUR (Processo Eletrônico SEI n° 6011.2018/0001159-4), relativo à contratação 

de serviços de concepção, organização, produção e execução de eventos. 

 

Conforme o Anexo II – Valor Referencial do edital supramencionado, o preço máximo global 

inicialmente estimado para a contratação era de R$ 43.146.842,92. 

 

Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos: 

 

- Legalidade/regularidade do modelo de contratação adotado pela Unidade e do tipo de julgamento 

escolhido frente ao ordenamento jurídico vigente, principalmente no que se refere aos princípios 

administrativos que regem o procedimento licitatório; 

 

- Pressupostos utilizados para a definição do estimativo de quantidades e preços dos serviços; 

 

- Condições inseridas no edital e em seus anexos, incluindo o termo de referência. 

 

Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Secretaria Municipal de Turismo 

(SMTUR) encaminhou a “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, em 17 de 

setembro de 2019, com os esclarecimentos solicitados.  

 

Do resultado dos trabalhos, destaca-se a seguinte constatação, apresentada de forma resumida 

abaixo:  

 

CONSTATAÇÃO 002 – Aprimoramento recomendado ao modelo de contratação: 

subdivisão do objeto em lotes correspondentes ao porte ou ao tipo dos eventos. 

 

A principal divergência encontrada refere-se à possibilidade de parcelamento do objeto licitado 

em lotes, correspondentes ao tipo dos eventos pretendidos, ou, alternativamente, com base em 

outra categorização que melhor atenda ao interesse público. 

 

Principal Recomendação: 

Recomenda-se que a SMTUR modifique o modelo de contratação e a forma de julgamento da 

licitação, de modo a dividir o objeto em lotes correspondentes ao tipo dos eventos pretendidos ou, 

alternativamente, com base em outra categorização para os eventos pretendidos, que melhor 

atenda ao interesse público. 
 

Para tanto, sugere-se que a SMTUR proceda com as devidas correções e atualizações aos 

documentos preparatórios do processo, incluindo a pesquisa de preços, e também ao edital de 

licitação. 
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Por fim, recomenda-se o encaminhamento deste relatório, em cumprimento à Constituição 

Federal, ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

 

 Planejamento dos trabalhos; 

 Solicitação do processo administrativo, planilhas de memória de cálculo e informações à 

Secretaria Municipal de Turismo; 

 Consulta e análise do processo administrativo relacionado à contratação objeto desta 

auditoria. 
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3. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 001 - Fragilidade identificada no processo licitatório: justificativa 

insuficiente para a não divisão do objeto e adoção do julgamento global. 

 

Quanto ao critério de julgamento estabelecido pela Unidade para o Pregão Eletrônico n° 03/2019-

SGM/SMTUR (Processo Eletrônico SEI n° 6011.2018/0001159-4), relativo à contratação de 

serviços de concepção, organização, produção e execução de eventos, observa-se, no preâmbulo 

do edital (doc. SEI n° 014922527), que foi adotado o critério de menor preço global: 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal do 

Turismo (SMTUR), torna público que, na data e horário assinalados, fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento de menor preço global 

considerando o período de 12 (doze) meses, em conformidade com as disposições deste Edital e de 

seus respectivos Anexos. (grifo nosso) 

 

Com isso, não houve divisão do objeto em lotes ou itens. Todo o serviço licitado será adjudicado a 

um único proponente, com a assinatura de apenas 01 contrato abrangendo todos os serviços, 

eventos e itens listados no edital. 

 

Sobre o tema, faz-se propício recorrer ao entendimento do Tribunal de Contas da União. 

Consultando-se a jurisprudência, extrai-se que a regra é a divisão do objeto em tantas parcelas 

quantas forem tecnicamente e economicamente viáveis para a administração, sendo possível, 

entretanto, a adoção do julgamento e adjudicação global nos casos em que constar a devida 

justificativa nos autos do processo. Neste diapasão, cumpre mencionar os seguintes excertos: 

 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 

licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

(Súmula TCU n° 247, grifo nosso) 

 

Avalie a viabilidade técnica e econômica do parcelamento de compras administradas 

por aquele órgão, em articulação com o solicitante, com o objetivo de aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade, e que os resultados da mencionada 

avaliação figurem nos autos do processo de compra, em consonância com os arts. 15, 

inciso IV; 23, § 1º e 38, inciso XII da Lei nº 8.666/93. (Acórdão nº 496/1998 do Plenário 

– TCU, grifos nossos) 

 

Similar é o entendimento expresso no Processo nº 30503/2008 do Tribunal de Contas do Estado 

do Mato Grosso (TCE/MT), a saber: 
 

Depara-se, portanto, que o edital abrange uma diversidade de objetos com 

características técnicas distintas, sem interferências e, que diante de sua independência, 

deveriam ser licitados de forma parcelada. [...] Assim, a intenção do legislador é que a 
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licitação seja sempre realizada de forma parcelada quando houver viabilidade técnica e 

econômica, observada a modalidade pertinente para o valor total da contratação. Em 

outras palavras, a lei estabelece que o administrador deve demonstrar a inviabilidade 

técnica e econômica da divisibilidade, quando deixar de adotar o parcelamento. 

 

Constata-se, com isso, que cabe à unidade instauradora da licitação determinar, com base em 

critérios como viabilidade técnica, vantajosidade econômica e possibilidade de ganhos de escala, 

se o objeto é ou não divisível. Cumpre destacar, ainda, que, no caso de inviabilidade da divisão, 

obrigatoriamente deve constar do processo a devida justificativa para a adoção do julgamento 

global. 

 

Ressalta-se que a própria Assessoria Jurídica revisora do edital (SGM/AJ) apontou, no “Parecer 

SGM/AJ Nº 014873151”, a necessidade de fundamentação, pela Unidade, da escolha pelo 

julgamento global em detrimento do parcelamento em lotes/itens. 

 

Percebe-se, no caso em comento, que a referida justificativa foi incluída no processo mediante o 

documento “Justificativa SGM/CAF/DCO/SCLC – 014922315”, em 20/02/2019. O teor da 

justificativa oferecida pela Unidade é o seguinte: 

 
Em atenção à solicitação da Assessoria Jurídica no parecer de doc. nº _______ informo 

que a opção por adotar como critério de julgamento do Pregão Eletrônico nº 03/2019-

SGM-SMTUR pelo menor preço global, agrupando os subitens em um único item para a 

presente contratação de Prestação de serviços de concepção, organização, produção e 

execução de eventos, com viabilização de infraestrutura e fornecimento alimentação e 

bebidas (p.e. buffet  e Kit lanches e bebidas), apoio logístico para a concepção, 

planejamento, coordenação e execução de eventos da administração direta da Prefeitura 

do Município de São Paulo, justifica-se pelas seguintes razões: 

 

Os subitens foram agrupados em um único item para que apenas um fornecedor seja 

declarado o vencedor, assim a prestação do serviço que especifica para empresa que 

atua com a organização de eventos facilitando o controle na execução do objeto, devido 

a grande quantidade de eventos que devem ser realizados no Município de São Paulo. 

 

No agrupamento em um único item tem a finalidade de, proporcionar o maior nível de 

controle e conformidade na execução da montagem e da qualidade na execução dos 

eventos, maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido, na 

observância dos prazos, na concentração da responsabilidade pela execução por um só 

fornecedor, concentrando a garantia dos resultados, sendo mais vantajoso para a 

Administração. 

 

Ainda, adotando o principio da economicidade levamos em consideração caso a opção 

fosse por itens sem o agrupamento, levaria a um sobrepreço dos valores a serem 

apresentados pelos fornecedores porque os mesmos fariam constar em suas propostas os 

custos com mão de obra, frete, transportes, alimentação, já com o agrupamento só um 

único fornecedor sendo declarado o vencedor, os custos serão reduzidos ocasionando 

uma economia. 

 

Temos desta forma que a realização do pregão em um único Item para a presente 

contratação é a opção mais razoável e que poderá gerar para a Administração maior 

economicidade.   
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Relativamente ao mérito da justificativa supratranscrita, verifica-se que a Unidade baseou-se em 

dois argumentos principais: (i) o controle da execução do objeto e (ii) a economicidade. 

 

No tocante ao controle da execução do objeto, observa-se que, de fato, a celebração de um único 

ajuste para a prestação dos serviços facilitaria o trabalho de fiscalização e gestão do contrato por 

parte da SMTUR.  

 

No entanto, o mesmo não se pode afirmar em relação à garantia de resultados e à eficiência da 

empresa contratada. A concentração de todos os eventos e serviços previstos com uma única 

empresa fornecedora aumenta os riscos atrelados a uma possível inexecução contratual. 

Adicionalmente, isso torna a Unidade dependente de uma única empresa parceira, o que poderia, 

no caso de inexecução parcial, comprometer a qualidade dos serviços prestados. 

 

Assim, no âmbito do controle, por um lado a gestão e fiscalização do contrato tornam-se mais 

simples, práticas e efetivas. Por outro lado, a dependência de um único fornecedor para a 

realização de todos os eventos previstos e necessários traz riscos significativos para a Unidade. 

 

Já com relação ao aspecto da economicidade, também apontado na justificativa da Unidade, nota-

se que os argumentos apresentados não são suficientes para caracterizar uma suposta 

vantajosidade econômica do critério escolhido. 

 

A concentração de todos os serviços licitados com um único fornecedor tende a ter como 

consequência o aumento do preço global ofertado – e não o contrário. A divisão em lotes, por 

outro lado, supostamente aumentaria a competição e a concorrência no certame, o que poderia 

resultar em melhor preço total para a Unidade. 

 

Diante do exposto, constata-se que a justificativa oferecida pela SMTUR não contém elementos 

adequados e suficientes para fundamentar e comprovar, de modo objetivo, a inviabilidade técnica 

e econômica da divisão do objeto no certame em voga. Consequentemente, a escolha do critério 

de julgamento global pela Unidade, sem justificativa razoável e congruente para a não divisão do 

objeto, resta em desconformidade com a jurisprudência vigente. 

 

É pertinente, portanto, a retificação da justificativa pela Unidade, com vistas a contemplar, de 

forma lógica e objetiva, todos os aspectos que supostamente inviabilizam – tecnicamente e/ou 

economicamente – a divisão do objeto. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“Em síntese, a Auditoria entende que a justificativa oferecida pela SMTUR não contém elementos 

adequados e suficientes para fundamentar e comprovar, de modo objetivo, a inviabilidade técnica 
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e econômica da divisão do objeto no certame em voga. Consequentemente, a escolha do critério 

de julgamento global pela Unidade, sem justificativa razoável e congruente para a não divisão do 

objeto, restaria em desconformidade com a jurisprudência vigente. Isto porque, entende a d. 

Auditoria que (i) a concentração de todos os eventos e serviços previstos com uma única empresa 

fornecedora aumenta os riscos atrelados a uma possível inexecução contratual; (ii) a 

concentração de todos os serviços licitados com um único fornecedor tende a ter como 

consequência o aumento do preço global ofertado – e não o contrário. A divisão em lotes, por 

outro lado, supostamente aumentaria a competitividade e concorrência no certame, o que poderia 

resultar em melhor preço total para a Unidade. 

 

Oportuno esclarecer que o presente apontamento foi objeto de questionamento pelo Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo por meio do Of. SSG-GAB n° 7974/2019 e respondido por esta 

Pasta por meio do Ofício 267/SMTUR.G/2019. 

 

Com efeito, há fortes justificativas técnicas, de execução contratual, comerciais e de mercado a 

amparar a decisão do pregão ser por preço global. 

 

O fato de existir uma única licitação é que se deseja contratar uma única empresa para 

organizar os eventos, da mesma forma como acontece atualmente a São Paulo Turismo S/A, que 

possui quase a totalidade dos eventos realizados pelo Município em sua carteira de negócios. 

 

A principal razão técnica para a contratação de uma única empresa responsável por toda a 

realização do evento é evitar interfaces com diversas contratadas que levariam à diluição da 

responsabilidade pela correta e temporânea realização do evento, que é o objetivo colimado pela 

Administração. 

 

Vejamos que se trata de contrato de resultado: na maioria absoluta dos casos, ou o evento ocorre 

no dia desejado ou o mesmo não possui mais serventia: um bom exemplo, o Réveillon, ou ainda o 

Aniversário da Cidade. 

 

Ter uma única empresa responsável pelo todo evita que ocorram problemas na montagem do 

evento, p.e., que impeçam sua realização e levem a Contratante a despender tempo visando a 

apurar a responsabilidade entre as diversas empresas sobre qual foi a preponderante para o não 

atingimento do resultado esperado. 

 

Ainda, não há que se falar que inexiste licitação para os itens. Cada item indicado no Termo de 

Referência é também objeto da licitação em pauta, sendo que o vencedor será aquele que 

fornecer o melhor preço global, ainda que, pontualmente, possa não ter o melhor preço em 

determinado item, mas o valor ofertado para o item deve encontrar-se dentro da média de 

mercado. 

 

Não se pode olvidar que a forma contratual deve estar consentânea com a estrutura 

administrativa da Contratante. E a SMTUR, por ser uma Pasta nova, possui restritos recursos 

administrativos para gerenciar contratações. 
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Assim, não houvesse a questão da responsabilidade acima indicada, a licitação por item poderia 

levar a uma centena de contratos (há 115 itens) que são inadministráveis com a estrutura da 

SMTUR. 

 

Mas, ainda que fosse possível administrar uma centena de contratos, o que não é, haveria um 

custo administrativo que provavelmente afastaria qualquer economicidade desta medida. Quantos 

funcionários a mais seriam necessários para administrar uma centena de contratos, fiscaliza-los, 

processar seus atestes e pagamentos? 

 

Ademais, há o risco de um evento não se realizar se faltar algum item e a Administração ter que 

pagar os demais itens contratados, como por ex.: no caso do “Réveillon na Paulista”, a empresa 

que deveria fazer a montagem do palco não monta o palco, entretanto, todos os outros itens 

necessários para a realização do evento, como iluminação, som, banheiro químico, buffet, etc, 

presta o serviço corretamente. Sem o palco, o evento não tem condições de ser realizado, mas a 

Administração terá que pagar as demais contratadas que cumpriram suas obrigações, 

demonstrando o grande risco de antieconomicidade da modelagem apontada pela Auditoria. 

 

Com todo o exposto acima, cabe ainda esclarecer que, para atender tais necessidades técnicas, a 

SMTUR busca a contratação de uma empresa “Organizadora de Eventos” que faça toda a 

gestão pertinente ao objeto. As empresas organizadoras de eventos, que são cadastradas na 

Receita Federal perante o CNAE 8230-0/01 (Serviços de Organização e Feiras, Congressos, 

Exposições e Festas) e, dentre suas atribuições, está a responsabilidade por todo o processo de 

planejamento de feiras, festivais, cerimônias, competições, seminários, convenções, simpósios, 

conferências, congressos, rodadas de negócios, mostras, exposições, palestras, shows e 

congêneres. 

 

A organização de eventos inclui dentro do planejamento: todo o levantamento de custos, 

levantamento de estruturas necessárias, o estabelecimento de datas e datas alternativas de acordo 

com os locais disponíveis para realização, a seleção e reserva do local do evento, levantamento e 

emissão das licenças necessárias junto aos órgãos competentes, coordenação do transporte e 

estacionamento, apoio à coordenação local (como eletricidade e outros utilitários), organização 

de decoração, mesas, cadeiras, tendas, apoio ao evento e segurança, alimentação, segurança, 

bombeiros, banheiros portáteis, estacionamento, sinalização, planos de emergência e 

profissionais de saúde e limpeza. 

 

Atualmente, toda essa gestão é feita pela São Paulo Turismo, que é uma organizadora de eventos, 

porém, como é sabido, a mesma encontra-se em vias de privatização, conforme leilão que irá 

vender as ações da empresa pertencentes ao Município. 

 

Assim, toda a estrutura de pessoal atual e conhecimento necessário para realização dos eventos 

de todas as secretarias do Município de São Paulo estão sob gestão de uma “Organizadora de 

Eventos” – SPTURIS – sendo extremamente necessário que uma contratação nos mesmos moldes 

atuais seja realizada para que se evite prejuízos não só à imagem do Município, devido à 
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importância das realizações, como ao Erário, visto a importância do Turismo na movimentação 

da economia local e correspondente arrecadação de ISSQN. 

 

Resta evidente, portanto, que a SMTUR não está em busca da contratação de um item isolado 

para complementação de um evento, mas sim uma contratação que envolva toda a organização 

acima exposta. 

 

Visto a enorme complexidade existente, mister concluir que seria totalmente inviável qualquer 

tipo de fracionamento dos itens da licitação.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em primeiro lugar, cabe destacar que a Equipe de Auditoria não apontou manifesta necessidade de 

divisão do objeto em itens no caso em análise. Na verdade, foi apontada a insuficiência da 

justificativa apresentada pela SMTUR para fundamentar a adoção do critério de julgamento 

global. 

 

Como indicado no teor desta constatação, sugeriu-se a retificação da justificativa pela Unidade, 

com vistas a contemplar, de forma lógica e objetiva, todos os aspectos que supostamente 

inviabilizam – tecnicamente e/ou economicamente – a divisão do objeto. 

 

Em sua manifestação, a SMTUR trouxe novos elementos, incluindo exemplos, para justificar a 

inviabilidade da subdivisão do objeto em itens. A justificativa supratranscrita, apresentada à 

Equipe de Auditoria, é consideravelmente mais detalhada, robusta e pertinente do que aquela 

constante no documento “Justificativa SGM/CAF/DCO/SCLC – 014922315”, anexado ao 

processo licitatório. 

 

Os novos argumentos expostos na manifestação da Unidade não mais estão alicerçados no aspecto 

da suposta economicidade – considerado frágil e inadequado pela Equipe de Auditoria. Agora, a 

SMTUR baseou-se nas limitações administrativas existentes e na demonstração da inconveniência 

da divisão do objeto em itens para o atingimento do objetivo da contratação em comento, qual 

seja, a realização adequada e temporânea de todos os eventos pretendidos. 

 

Diante disso, a Equipe de Auditoria considera a nova fundamentação apresentada pela Unidade 

suficiente para justificar a inviabilidade da divisão do objeto em itens. Como exposto pela 
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Pasta, a contratação em separado de cada um dos itens de serviço licitados torna-se impraticável e 

desvantajosa em relação à possibilidade de contratação dos eventos completos. 

 

Por outro lado, vale ainda considerar, como alternativa, a divisão do objeto em lotes, a 

exemplo da possível subdivisão por tipo de eventos, sem prejuízo da contratação de cada evento 

de forma completa. Esta possibilidade é analisada a seguir, na Constatação 002. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Aprimoramento recomendado ao modelo de contratação: subdivisão do 

objeto em lotes correspondentes ao porte ou ao tipo dos eventos.  

 

No tocante à aglutinação dos serviços no modelo de execução global, mostra-se inconveniente a 

subdivisão do objeto pretendido em inúmeros itens de serviço, posto que esta hipótese demandaria 

a instauração de numerosos procedimentos licitatórios distintos (ou uma única licitação com 

adjudicação por item) para a contratação de todos os 115 itens previstos no Anexo I-A do edital, 

bem como um contrato adicional para a execução dos serviços de concepção, planejamento, 

organização e coordenação dos eventos. 

 

Diante disso, os relevantes entraves administrativos e logísticos tornam impraticável a subdivisão 

do objeto em itens – e, consequentemente, em inúmeros contratos distintos. No entanto, cabe 

vislumbrar a possibilidade de divisão do objeto com base em outros critérios factíveis do ponto de 

vista da execução contratual. 

 

Relativamente às possibilidades de divisão ou agrupamento dos itens/eventos, a própria Unidade 

utilizou-se de uma categorização dos eventos para estimar sua demanda ao longo do ano. No 

Anexo I-B do edital em apreço, consta a divisão dos eventos com base na escala média de valores: 
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Figura VIII – Categorização dos eventos com base na escala média de valores, constante do Anexo I-B do 

edital de licitação. 

 

 

A classificação dos eventos pelo seu porte, em termos de valores monetários, conforme proposta 

pela Unidade, representa uma alternativa viável para oportunizar a divisão do objeto em lotes, de 

modo a privilegiar a ampliação da concorrência no certame e, consequentemente, a busca pelo 

menor preço total para a administração, sem prejuízo da organização e execução centralizadas dos 

eventos. 

 

Neste caso, ao invés do julgamento e adjudicação global, a licitação estaria dividida em, ao 

menos, 03 lotes diferentes, cada um abrangendo eventos de determinado intervalo de valores. Vale 

ressaltar que uma mesma empresa ainda poderia arrematar todos os lotes, desde que tenha o preço 

mais vantajoso em todos eles. 

 

Outra alternativa factível – e ainda mais vantajosa – seria a divisão do objeto em lotes por tipo 

de evento. Nesta hipótese, eventos de natureza similar seriam agrupados em um mesmo lote, o 

que possibilitaria a contratação de empresas especializadas em cada tipo/categoria de evento. 

 

Dessa maneira, o julgamento por lotes estruturados com base no tipo/categoria de evento pode 

oferecer, como vantagem adicional, além da ampliação da competição, maior eficiência e 

especialização durante a execução contratual. Cabe ressaltar que, com a adoção deste modelo, a 

quantidade de lotes licitados depende da forma como os eventos seriam qualitativamente 

categorizados pela Unidade. 

 

Em geral, como benefícios da divisão do certame em lotes, seja qual for a metodologia elegida, é 

possível citar: 
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(i) a ampliação da competição, haja vista a possibilidade de participação de empresas que, apesar 

de não estarem aptas a prestar a totalidade dos serviços da forma atualmente estipulada no edital, 

estariam qualificadas tecnicamente para a organização e execução dos eventos específicos 

relativos a um ou mais lotes; 

 

(ii) a possível economicidade decorrente da maior concorrência no certame; e 

 

(iii) a diminuição dos prejuízos relacionados à eventual inexecução contratual, no caso de haver 

mais de uma empresa vencedora. 

 

Cumpre destacar, por fim, que não há obstáculos administrativos ou logísticos à adoção dos 

modelos aqui apresentados, visto que os contratos não seriam numerosos e que cada evento em si 

seria organizado e executado de forma centralizada por uma única empresa.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“A Auditoria sugere o aprimoramento ao modelo de contratação ao entender que aparentemente 

seria mais vantajosa a divisão do objeto em lotes por tipo de evento. Hipótese em que os eventos 

de natureza similar seriam agrupados em um mesmo lote, o que possibilitaria a contratação de 

empresas especializadas em cada tipo/categoria de evento, visto a própria classificação utilizada 

no Anexo I-B do termo de referência. 

 

Não vislumbramos a vantajosidade, visto que teríamos 03 empresas contratadas para fornecer os 

mesmos itens, o que limita o possível ganho de escala em contratações maiores, indo de encontro 

ao princípio da economicidade.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A SMTUR afirmou, em sua manifestação, que a divisão do objeto em lotes não é vantajosa, posto 

que supostamente “limita o possível ganho de escala em contratações maiores, indo de encontro 

ao princípio da economicidade”. 
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A Pasta baseou seu posicionamento tão somente no aspecto da economicidade por ganho de 

escala, sendo que não foram apresentados quaisquer outros argumentos. Não abordou, por 

exemplo, o possível aumento da competitividade citada na constatação. 

 

Quanto à justificativa oferecida pela Unidade, a Equipe de Auditoria considera impossível 

concluir que a divisão do objeto em lotes seria antieconômica no caso concreto, visto que não há 

nenhum estudo técnico ou pesquisa de mercado que fundamente a tese da Unidade. 

 

Inclusive, o Tribunal de Contas da União, através de seu Acórdão 525/2012-Plenário, consolidou 

o seguinte entendimento: 

 

“A ausência de estudo técnico, financeiro, ou de pesquisa de mercado prévios 

sobre a pertinência de parcelamento de dado objeto, quando esse se revela 

possível, configura, por si só, afronta ao art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993.” 

 

Ao contrário da alegação da SMTUR, e como já relatado no teor da presente constatação, a 

subdivisão do certame em lotes teria como possível consequência o aumento do número de 

empresas aptas a participar da licitação (as quais, apesar de não estarem aptas a prestar a 

totalidade dos serviços da forma atualmente estipulada no edital, estariam qualificadas 

tecnicamente para a organização e execução dos eventos específicos relativos a um ou mais lotes), 

o que significa maior competição e, possivelmente, melhores preços para a Administração ao final 

do pregão. 

 

Assim, diante da ausência de elementos comprobatórios acerca da inviabilidade técnica ou 

econômica da divisão do objeto licitado em lotes, e considerando as razões expostas no conteúdo 

da constatação em apreço e, ainda, os apontamentos inseridos na Constatação 005 deste relatório, 

a Equipe de Auditoria diverge do entendimento adotado pela Unidade e reitera a sugestão de que o 

modelo de contratação seja aprimorado, de forma que a licitação seja parcelada em lotes 

correspondentes ao tipo dos eventos pretendidos, ou, alternativamente, com base em outra 

categorização que melhor atenda ao interesse público. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

Recomenda-se que a SMTUR modifique o modelo de contratação e a forma de julgamento da 

licitação, de modo a dividir o objeto em lotes correspondentes ao tipo dos eventos pretendidos ou, 

alternativamente, com base em outra categorização para os eventos pretendidos, que melhor 

atenda ao interesse público. 
 

Para tanto, sugere-se que a SMTUR proceda com as devidas correções e atualizações aos 

documentos preparatórios do processo, incluindo a pesquisa de preços, e também ao edital de 

licitação. 
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CONSTATAÇÃO 003 – Fragilidade identificada no instrumento convocatório: precariedade da 

descrição do objeto licitado no edital e no termo de referência. 

 

No que se refere à descrição do objeto licitado, assim dispõe o edital: 

 
2. OBJETO 

 

2.1. Prestação de serviços de concepção, organização, produção e execução de eventos, com 

viabilização de infraestrutura e fornecimento alimentação e bebidas (p.e. buffet e Kit lanches e 

bebidas), apoio logístico para a concepção, planejamento, coordenação e execução de eventos da 

administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo, durante o período de 12 (doze) 

meses prorrogáveis nos termos da Lei conforme ANEXO I - Termo de Referência deste Edital. 

 

Em complemento, o Anexo I – Termo de Referência caracteriza e delimita o objeto como: 

 
1. OBJETO 

 

Prestação de serviços de concepção, organização, produção e execução de eventos, com 

viabilização de infraestrutura e fornecimento alimentação e bebidas (p.e. buffet e Kit lanches e 

bebidas), apoio logístico para a concepção, planejamento, coordenação e execução de eventos da 

administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo. 

 

Os serviços de concepção, planejamento, coordenação e execução de eventos devem estar 

compreendidos no item SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS que, em resumo, se 

caracteriza pelos trabalhos de: desenvolvimento de conceito, elaboração e criação do projeto do 

evento; planejamento, organização, disponibilização dos serviços e bens para execução do evento, 

orientação e acompanhamento de toda a realização do evento, inclusive o gerenciamento de 

locação dos serviços e bens contratados, cumprindo das etapas do cronograma contratado, 

conforme determinações da CONTRATANTE incluindo montagem/desmontagem, correção, 

adequação, até a finalização e desmonte final do evento, remoção de materiais e limpeza do local. 

 

Tendo em vista a complexidade e abrangência dos serviços, nota-se que a descrição do objeto não 

contém todas as informações básicas e relevantes para o perfeito entendimento, por parte dos 

licitantes e eventuais interessados, de sua estruturação e atributos essenciais. 

 

Observa-se que faltam, na descrição do objeto e/ou no conteúdo do termo de referência, ao menos 

os seguintes elementos: 

 

(i) - informações sobre a taxa de administração, incluindo a sua definição, delimitação e, 

principalmente, a forma de cálculo; 

 

(ii) - esclarecimento sobre a diferença entre a remuneração dada à Contratada pelo fornecimento 

dos itens de serviço e a remuneração correspondente à taxa de administração; 

 

(iii) - indicação de que a Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os itens de 

serviço previstos e relacionados no Anexo I-A; 
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(iv) - definição clara e diferenciação entre os seguintes termos, os quais, por meio da atual 

redação, causam dificuldades na compreensão do texto inserido no termo de referência: 

concepção, organização, produção, execução, coordenação e assessoria técnica de eventos. 

 

Diante do exposto, constata-se a necessidade de aprimoramento do edital e do termo de referência, 

com vistas a garantir que o objeto licitado esteja caracterizado, em todos os seus aspectos, de 

forma precisa, compreensível e inequívoca a todos os eventuais interessados.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“A Auditoria entende que, diante da complexidade e abrangência dos serviços, a descrição do 

objeto não contém todas as informações básicas e relevantes para o perfeito entendimento, por 

parte dos licitantes e eventuais interessados, de sua estruturação e atributos essenciais. E, 

apontam que faltam na descrição do objeto os seguintes elementos: 

 

(i) - informações sobre a taxa de administração, incluindo a sua definição, delimitação e, 

principalmente, a forma de cálculo; 

 

(ii) - esclarecimento sobre a diferença entre a remuneração dada à Contratada pelo fornecimento 

dos itens de serviço e a remuneração correspondente à taxa de administração; 

 

(iii) - indicação de que a Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os itens de 

serviço previstos e relacionados no Anexo I-A; 

 

(iv) - definição clara e diferenciação entre os seguintes termos, os quais, por meio da atual 

redação, causam dificuldades na compreensão do texto inserido no termo de referência: 

concepção, organização, produção, execução, coordenação e assessoria técnica de eventos. 

 

De acordo com o inciso I do artigo 40 da Lei 8.666/93, o objeto da licitação deve ser descrito de 

forma sucinta e clara. 

 

Seguindo esse entendimento, as sugestões apontadas pela Auditoria serão acatadas e inclusas no 

termo de referência e em seus subitens.” 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“As sugestões apontadas pela Auditoria serão acatadas e inclusas no termo de referência e em 

seus subitens.” 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 
Conforme indicado na manifestação da Unidade, a SMTUR consentiu com os apontamentos da 

Equipe de Auditoria acerca da precariedade da descrição do objeto licitado no edital e no termo de 

referência. Inclusive, a Pasta afirmou que as sugestões apontadas serão acatadas e incluídas no 

conteúdo do edital. Diante do exposto, corrobora-se o teor da constatação em apreço.  

 

Adicionalmente, cumpre destacar que a Equipe de Auditoria considera adequada e suficiente a 

providência indicada pela Unidade, qual seja, o aprimoramento do termo de referência e de seus 

subitens de forma a contemplar os elementos necessários ao perfeito entendimento do objeto 

pretendido pela Administração. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 004 – Fragilidade identificada no processo licitatório: insuficiência da 

justificativa da necessidade constante no processo licitatório. 

 

Em consulta ao documento “Requisição de Serviços SGM/CAF/DCO/SCLC – 9992518”, utilizado 

para dar início à instauração do processo licitatório, a Secretaria do Governo Municipal assim 

justificou a necessidade da contratação: 

 
Com o Plano de Desestatização do Município que está em andamento, a São Paulo Turismo será 

privatizada (lei 16766/17), criando-se a necessidade da PMSP por meio da Casa Civil contratar 

uma empresa privada do mesmo campo de atuação para atendimento dos eventos previstos para o 

calendário 2018/2019. 

 

Esses eventos são de estrema importância para que o município coloque em prática suas políticas 

públicas junto à população. 

 

Pelo histórico, em um único final de semana pode haver pelo menos 30 eventos, demonstrando 

dessa forma a necessidade da Casa Civil possuir uma empresa contratada com expertise em toda 

organização e planejamento além do fornecimento de toda a INFRAESTRUTURA dos eventos já 

que a Secretaria não possui contingência adequada para absorver tais etapas para execução dos 

serviços. 

 

Anteriormente à realização da consulta pública sobre a contratação em comento, foi juntado ao 

processo uma nova Requisição de Serviços, desta vez assinada pela Secretaria Municipal de 

Turismo (SMTUR). No novo documento, intitulado “Requisição de Serviços SMTUR/CAF – 

013510471”, a Unidade complementou a justificativa da contratação nos seguintes termos: 

 
A referida contratação se faz necessária tendo em vista a possível privatização da São Paulo 

Turismo, conforme Plano de Desestatização do Município (Lei Municipal nº 16.766/17), criando-se 

a necessidade da PMSP, por meio da Secretaria Municipal de Turismo criada pela Lei Municipal 

16.974/18, realizar a licitação. Nos termos da nova legislação, a Secretaria Municipal de Turismo é 

o Órgão responsável pela realização dos eventos realizados pela Prefeitura do Município de São 

Paulo.  

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

18 

 

Assim existe a necessidade de contratar uma empresa privada do mesmo campo de atuação para 

atendimento dos eventos da Cidade de São Paulo, previstos para o calendário 2019/2020, com 

exceção dos eventos da "Virada Cultural e Esportiva". 

 

Esses eventos são de estrema importância para que o município coloque em prática suas políticas 

públicas junto à população. 

 

Pelo histórico, em um único final de semana pode haver pelo menos 30 eventos, demonstrando 

dessa forma a necessidade da SMTUR possuir uma empresa contratada com expertise em toda 

organização e planejamento além do fornecimento de toda a INFRAESTRUTURA dos eventos já 

que a Secretaria não possui contingência adequada para absorver tais etapas para execução dos 

serviços. 

 

Considerando o objeto pretendido, sua abrangência, complexidade e vulto econômico, bem como 

a vasta quantidade de itens que compõem o serviço, constata-se que a justificativa apresentada 

pela Unidade não contém todos os elementos necessários para fundamentar, de forma adequada e 

suficiente: 

 

(i) A metodologia/solução escolhida para a contratação, que envolve desde a concepção 

dos eventos até a sua execução e desmobilização de recursos, correspondente ao objeto 

licitado; 

 

(ii) A vantajosidade da solução adotada (objeto) em comparação às demais alternativas de 

contratação; 

 

(iii) A importância e a criticidade da contratação para o planejamento estratégico da 

municipalidade, incluindo os riscos e potenciais prejuízos a que a Prefeitura estaria 

sujeita caso a contratação não fosse efetivada; 

 

(iv) O retorno ou benefícios à sociedade decorrentes da execução dos eventos ora 

pretendidos. 

 

Em suma, a justificativa da SMTUR para a contratação, expressa no documento supratranscrito, 

não logra êxito em comprovar a real necessidade dos serviços e o porquê de sua contratação nos 

moldes propostos. Resta caracterizado, desse modo, desatendimento ao princípio da motivação 

dos atos administrativos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

A Auditoria aduz que a justificativa da SMTUR para a contratação, expressa nas ‘Requisições de 

Serviços SGM/CAF/DCO/SCLC – doc. 9992518 e SMTUR/CAF – doc. 013510471’, não logra 

êxito em comprovar a real necessidade dos serviços e o porquê de sua contratação nos moldes 
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propostos. Resta caracterizado, desse modo, desatendimento ao princípio da motivação dos atos 

administrativos. 

 

A título de elucidação, oportuno salientar que uma das metas do Governo (meta 44) foi e 

elaboração do Plano Municipal de Desestatização e a aprovação de seis Projetos de Lei, entre 

eles a privatização do Anhembi/SPTuris, sendo aprovada com a edição da Lei Municipal n° 

16.766/17, conforme se verifica em http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/meta/9. 

 

Como é cediço, a São Paulo Turismo – SPTuris é sociedade de economia mista integrante da 

Administração Indireta da Municipalidade, possuindo a incumbência de formular a política, a 

promoção e a exploração do turismo e atividades afins na Cidade de São Paulo, como determina 

o artigo 4°, alínea ‘f’ de seu Estatuto Social, bem como compreende seu objeto a locação, a 

produção e organização de eventos e fornecimento de infraestrutura, contratações artísticas, 

serviços e matérias relacionadas à produção e realização de eventos, conforme alíneas ‘a’, ‘b’ e 

‘c’ do mesmo dispositivo estatutário. 

 

Diante das atribuições da SPTuris, a Administração Direta contratava a empresa para realização 

de eventos, na maioria das vezes por dispensa de licitação, estribada no art. 24, VIII, da Lei 

Federal 8.666/93: 

 

‘Art. 24.  É dispensável a licitação: 

 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 

Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data 

anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 

praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)’. 

 

Nesse passo, com o projeto de alienação da SPTuris, foi criada a Secretaria Municipal de 

Turismo pela Lei n° 16.974/18 (art. 1°, inciso XXIII), que possui dentre suas atribuições, 

conforme artigo 26 da mesma lei, a promoção, apoio ou patrocínios de eventos de interesse 

municipal: 

 

‘Art. 26 A Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR, que ora fica criada, tem por 

finalidade formular e executar a política, a promoção e exploração do turismo e 

atividades afins no Município, executar e promover o apoio e/ou patrocínio a 

projetos ou eventos de interesse social, turístico, cultural, religioso e outros 

similares, bem como realizar eventos e executar atividades compatíveis e 

correlatas com a sua área de atuação.’ 

 

Lei esta que foi regulamentada pelo Decreto n° 58.381/18, que estabelece a organização e 

competência de SMTUR, em especial, apontamos o art. 3°, incisos VIII e IX do citado decreto: 
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‘Art. 3 Para a consecução das suas finalidades, a Secretaria Municipal de Turismo 

- SMTUR tem as seguintes atribuições: 

 

VIII - promover e executar a realização de eventos públicos municipais, quando 

solicitado, que tenham por objeto atração e/ou desenvolvimento do turismo na 

Cidade de São Paulo; 

 

IX - executar e promover o apoio e/ou patrocínio a projetos ou eventos de interesse 

social, turístico, cultural, religioso e outros similares, quando solicitado;’ 

 

Assim, em que pese a Auditoria entender que o ato administrativo não esteja motivado, a 

necessidade de contratação está justificada no item 2 da requisição dos serviços (doc. 

013510471) do processo que trata da licitação, entendida insuficiente por essa d. Auditoria, mas 

que se funda no fato da empresa pública que corriqueiramente presta os serviços (São Paulo 

Turismo S/A) estar inserida no Plano de Desestatização do Município (Lei n° 16.766/17), razão 

pela qual, a uma, deixará de ser possível a sua contratação direta e, a duas, há forte tendência 

que a adquirente da empresa não deseje prosseguir no ramo de atividades de organização de 

eventos. 

 

Dentro deste contexto, a Secretaria, por ser nova e com efetivo reduzido, necessita fazer uma 

contratação abrangente, ou seja, ter um contrato que abarque todas as necessidades para 

realização dos eventos, nos moldes da contratação com a SPTuris, que é contratada para realizar 

os eventos e subcontrata os itens para realização dos eventos. 

 

Ademais, consta no anexo I do Edital de licitação a quantidade de eventos realizados pelo 

Município por ano, o que justifica a necessidade da contratação.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em sua manifestação, a SMTUR discorreu, de forma extensa, detalhada e fundamentada, sobre a 

justificativa da contratação de uma empresa organizadora de eventos, expondo os motivos que 

amparam a necessidade da Administração.  

 

Nota-se que a justificativa inserida na manifestação supratranscrita é consideravelmente 

mais detalhada e apropriada do que aquelas constantes dos autos do processo licitatório. A 

Equipe de Auditoria considera que os elementos apresentados na manifestação da Unidade são, 
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agora, suficientes para possibilitar a compreensão da origem da necessidade e da relevância e 

criticidade da referida contratação para a Municipalidade. 

 

Cumpre destacar que a Unidade não indicou que irá complementar a justificativa constante nos 

autos do processo. Desse modo, a Equipe de Auditoria reforça que a justificativa constante do 

processo licitatório deve ser melhorada, nos termos da manifestação da Pasta, de forma a propiciar 

a comprovação da real necessidade dos serviços e do porquê de sua contratação nos moldes 

propostos.  

 

RECOMENDAÇÃO 002 

Recomenda-se que a SMTUR complemente e aprimore a justificativa da necessidade da 

contratação constante do processo licitatório em questão, de forma a propiciar a comprovação da 

real necessidade dos serviços e do porquê de sua contratação nos moldes propostos. 

Sugere-se, para tanto, a elaboração de um documento complementar ao doc. SEI n° 013510471, 

contendo a justificativa detalhada apresentada pela Pasta à Equipe de Auditoria.  

 

 

 

CONSTATAÇÃO 005 – Fragilidade identificada no processo licitatório: precariedade do 

planejamento e da definição e caracterização dos eventos abrangidos pela contratação. 

 

No que tange à definição e caracterização dos eventos abrangidos pela contratação, as 

informações disponíveis no instrumento convocatório limitam-se unicamente às presentes no 

Anexo I-B – “Estimativas dos Eventos”. 

 

Neste anexo, há tão somente 04 tabelas, apresentadas a seguir: 
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Figura I – Primeira tabela constante do Anexo I-B do edital: 

quantidade de eventos 

 

 
Figura II – Segunda tabela constante do Anexo I-B do edital: soma dos valores dos eventos 
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Figura III – Terceira e quarta tabelas constantes do Anexo I-B do edital: quantidade de 

eventos por faixa de valores 

 

 

Além das tabelas supracitadas, verifica-se que não há qualquer outra informação ou detalhamento 

sobre os eventos pretendidos no edital, termo de referência ou minuta de contrato. 

 

Assim, verifica-se que, em adição à aparente precariedade da descrição do objeto da licitação 

(vide Constatação 003) e às fragilidades existentes na metodologia de cálculo dos dados 

apresentados (vide Constatação 006), os eventos que serão realizados ao longo da execução 

contratual também estão previstos de forma genérica, insuficiente e imprecisa no instrumento 

convocatório. 

 

Ademais, em consulta aos autos do processo, nota-se que não foi anexado qualquer documento 

com estudos prévios para o planejamento dos eventos, incluindo informações básicas sobre os 

eventos historicamente realizados na cidade. 

 

Não obstante a hipótese de impossibilidade de se prever com precisão a totalidade dos eventos que 

ocorrerão ao longo do ano no Município, é sabido que muitos deles se repetem anualmente, em 

especial os eventos de grande porte, os quais são os mais significativos e impactantes para a 

contratação em análise. 

 

Desse modo, levando-se em conta também o vulto econômico da licitação em questão, é de se 

esperar que a estimativa dos eventos (i) esteja devidamente embasada em estudos analíticos 

quantitativos e qualitativos realizados pela Unidade previamente à abertura do certame e (ii) 

esteja suficientemente e adequadamente detalhada com todas as informações necessárias para a 

preparação das propostas pelos licitantes. 
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Apesar disso, percebe-se que não há qualquer descrição dos eventos no edital ou no processo 

licitatório. Simplesmente foram inseridos, no Anexo I-B, dados quantitativos e financeiros gerais 

consolidados por mês (nem sequer decompostos por evento), os quais são pouco úteis e 

insuficientes para o perfeito entendimento do escopo e do alcance do objeto pretendido. 

 

Adicionalmente, a fragilidade da caracterização dos eventos impacta a preparação das propostas 

pelas empresas interessadas, posto que os dados genéricos disponibilizados no instrumento 

convocatório inviabilizam a perfeita compreensão de aspectos como o tipo, perfil, escopo, data, 

público e riscos dos eventos – no mínimo, de todos os eventos que já podem ser previstos no 

calendário da cidade. 

 

Isto posto, constata-se que o processo licitatório em voga carece das seguintes informações 

mínimas necessárias para o apropriado planejamento dos eventos: 

 

(i) definição e caracterização adequadas e suficientes de todos os eventos cuja realização já pode 

ser prevista para o decorrer da vigência contratual, com informações essenciais como, por 

exemplo:  

 

a) natureza e escopo do evento; 

b) local de realização; 

c) público estimado; 

d) condições específicas aplicáveis ao evento; 

 

(ii) estratificação dos dados constantes no Anexo I-B do edital por evento (no caso dos mais 

significativos) e por bairro/região da cidade. 

 

Com relação aos estudos prévios à instauração da licitação, cumpre destacar que as atividades de 

planejamento dos eventos a serem realizados no Município fazem parte do portfólio de atribuições 

da SMTUR, conforme estabelece o Decreto n° 58.381/2018: 

 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR tem por finalidade formular e executar a 

política, a promoção e exploração do turismo e atividades afins no Município, executar e promover 

o apoio e/ou patrocínio a projetos ou eventos de interesse social, turístico, cultural, religioso e 

outros similares, bem como realizar eventos e executar atividades compatíveis e correlatas com a 

sua área de atuação. 

 

Art. 3º Para a consecução das suas finalidades, a Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR tem 

as seguintes atribuições: 

 

I - formular políticas e diretrizes voltadas à promoção do turismo e eventos; 

 

II - gerir e divulgar as políticas, projetos e programas para a promoção do turismo e eventos; 

 

(...) 

 

VIII - promover e executar a realização de eventos públicos municipais, quando solicitado, que 

tenham por objeto atração e/ou desenvolvimento do turismo na Cidade de São Paulo; 
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IX - executar e promover o apoio e/ou patrocínio a projetos ou eventos de interesse social, 

turístico, cultural, religioso e outros similares, quando solicitado; 

 

(...) 

 

XIV - exercer outras atribuições correlatas e complementares em sua área de atuação. 

 

(grifos nossos) 

 

Ou seja, as tarefas referentes à coleta e compilação de dados sobre os eventos, análise quantitativa 

e qualitativa dos eventos executados, bem como o planejamento e programação do calendário de 

eventos para o ano, não são, de forma alguma, alheias às funções habituais e cotidianas da própria 

SMTUR. 

 

Destarte, evidencia-se a necessidade de aprimoramento no planejamento da Unidade para a 

realização dos eventos, bem como a pertinência da inclusão, no instrumento convocatório, do 

devido detalhamento dos eventos previstos para a execução contratual. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“De acordo com os apontamentos da Auditoria, haveria precariedade na descrição do objeto da 

licitação e fragilidades existentes na metodologia de cálculo dos dados apresentados, visto que os 

eventos que serão realizados ao longo da execução contratual também estão previstos de forma 

genérica, insuficiente e imprecisa no instrumento convocatório. 

 

No que tange ao apontamento acima, cumpre esclarecer que o quantitativo constante no termo de 

referência foi realizado com base na estimativa de eventos realizados por SPTURIS nos últimos 

anos. 

 

A justificativa da necessidade da contratação não precisa conter o preconizado pela Auditoria. 

Para realização de cada evento, sim, deve ser aferido seu interesse público e sua relevância e, 

onde cabível, uma análise do custo benefício. Ou seja, são questões relativas à execução 

contratual e não à licitação. 

 

Por outro lado, o Anexo I do Edital traz a média de realização de eventos de 2015 a 2017, 

demonstrando haver uma homogeneidade da sua quantidade (sempre superior a 10.000 

eventos/ano), indica os valores gastos e distribuição do tamanho dos eventos, de forma a permitir 

uma ampla visualização do objeto da licitação pelos interessados. 

 

Cabe ressaltar que será incluso no termo de referência a estimativa de quantitativo utilizado no 

ano de 2018, planilha acostada no doc. 018812490.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 
Inicialmente, cabe ressaltar que a metodologia de cálculo da quantidade de eventos e itens 

estimados é analisada na Constatação 006. O teor da presente constatação abrange, na verdade, as 

fragilidades do planejamento e da definição e caracterização dos eventos abrangidos pela 

contratação. 

 

Segundo a manifestação da Unidade, as questões relacionadas ao planejamento e caracterização 

dos eventos “são relativas à execução contratual e não à licitação”. A Equipe de Auditoria 

diverge de tal entendimento. Trata-se da identificação básica dos eventos previstos para o decorrer 

da execução contratual, e não de análise pormenorizada para a organização de cada evento 

individualmente. 

 

Como já registrado, o objetivo da licitação em apreço é a contratação de uma empresa para 

organizar e realizar todos os eventos pretendidos ao longo do ano. Ocorre que, se tais eventos não 

estão sequer previstos pela SMTUR no edital de licitação, isso evidencia um planejamento frágil e 

precário pela Pasta. 

 

Consoante já apontado no conteúdo desta constatação, é de se esperar que ao menos os eventos de 

maior porte e relevância para o Município – muitos dos quais se repetem todos os anos – já 

estejam devidamente previstos e definidos no instrumento convocatório. Com isso, os interessados 

em participar do certame teriam à sua disposição dados mínimos e básicos sobre os eventos mais 

críticos e vultosos a serem entregues pela Contratada ao longo da execução contratual. 

 

Inclusive, a Lei Municipal n° 14.485/2007, que consolida a legislação municipal referente a datas 

comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo, assim estabelece: 

 
O Executivo organizará e publicará, em cada ano, o Calendário de Eventos da Cidade de São 

Paulo, do qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais, artísticos, esportivos, 

festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos por leis ou decretos municipais, além daqueles 

já tradicionalmente realizados no Município. 

 

Cabe salientar que a referida lei também elenca, em seu artigo 7°, todas as datas comemorativas e 

eventos regulares significativos, anuais ou não, do Município de São Paulo, os quais devem ser 

inseridos no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo. Dessa forma, já existe, na própria 

legislação, a relação de todos os eventos relevantes que ocorrem anualmente na cidade.  

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

27 

 

Ademais, a definição e caracterização, no edital, de todos os eventos relevantes a serem realizados 

pela empresa Contratada não prejudica, de modo algum, a disputa. Pelo contrário: possibilita um 

entendimento mais preciso sobre o objeto e os principais eventos que o compõem. 

 

Ainda, vale lembrar que o planejamento dos eventos a serem realizados no Município faz parte do 

portfólio de atribuições da própria SMTUR e, portanto, o levantamento dos dados básicos acerca 

dos eventos repetidamente realizados todos os anos no âmbito do Município cabe à própria Pasta. 

 

Diante de todo o exposto, e considerando que o edital não traz qualquer menção aos eventos 

previstos para serem entregues pela Contratada, a Equipe de Auditoria reitera que resta 

evidenciada a necessidade de aprimoramento no planejamento da Unidade para a realização dos 

eventos, bem como a pertinência da inclusão, no instrumento convocatório, do devido 

detalhamento dos eventos relevantes previstos para a execução contratual e de cronograma físico-

financeiro associado à execução do objeto contratual em comento. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

Recomenda-se que a SMTUR realize um levantamento sobre todos os eventos de relevância que 

se repetem todos os anos no âmbito do Município e insira, no instrumento convocatório, 

cronograma físico-financeiro relativo à execução contratual e a relação dos eventos previstos para 

o decorrer da execução contratual, incluindo, entre outras, informações básicas como: 
 

a) natureza e escopo do evento; 

b) local previsto para realização; 

c) público estimado; e 

d) condições específicas relevantes aplicáveis ao evento. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 006 – Fragilidade identificada no processo licitatório: inconsistência na 

memória de cálculo da quantidade estimada de itens e eventos. 

 

No que tange às fragilidades da atual metodologia implementada para a elaboração da estimativa 

de itens e eventos a serem executados durante a vigência do ajuste a ser firmado, de forma a 

complementar e prover subsídios ao exposto por esta Equipe de Auditoria no item anterior deste 

documento, observa-se que os anexos I-A (Modelos Estimativos – Itens dos Eventos) e I-B 

(Estimativas dos Eventos) do edital em referência (doc. SEI n° 014922527) contêm, 

respectivamente, as quantidades unitárias a serem demandadas pela SMTUR ao longo da vigência 

do contrato e a quantidade estimada de eventos que ocorrerão ao longo do ano. 

 

Uma vez que a memória de cálculo utilizada para definição de tais quantidades não estava 

disponível no processo eletrônico correspondente à licitação, esta Equipe de Auditoria solicitou à 

SMTUR, através do doc. SEI nº 015613789, as bases de dados históricos utilizadas como 

referência para os cálculos. 
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As referidas bases de dados, encaminhadas pela Unidade, são compostas de tabelas com as 

quantidades demandadas de cada um dos itens, bem como os eventos realizados, nos anos de 

2015, 2016 e 2017. 

 

Em análise dos referidos dados, esta Equipe de Auditoria deparou-se com as constatações 

elencadas a seguir. 

 

 

Ausência de dados do ano de 2018 nos levantamentos realizados 

 

Conforme excertos das tabelas evidenciados nas figuras abaixo, ambas as bases de dados não 

contém registros do ano de 2018 (imediatamente anterior ao ano da contratação). Deste modo, os 

cálculos das quantidades de itens demandados e dos eventos estimados para o decorrer do 

contrato, a ser assinado em 2019, foram baseados tão somente em registros dos anos de 2015 a 

2017. 

 

 
Figura IV – Excerto da tabela utilizada pela SMTUR para o cálculo das quantidades unitárias estimadas 
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Figura V – Excerto da tabela utilizada pela SMTUR para o 

cálculo da quantidade estimada de eventos. 

 

A ausência dos dados referentes ao ano de 2018 na memória de cálculo fragiliza a acurácia de 

ambos os levantamentos, visto que subtrai das análises justamente o conjunto de registros mais 

recentes – e supostamente mais próximos da realidade atual. 

 

Ademais, a falta dos registros mais recentes impossibilita a aferição da tendência de 

comportamento dos dados ao longo do tempo – e de sua projeção para o ano corrente. A utilização 

tão somente de dados até o ano de 2017 compromete sobremaneira a aderência da estimativa à 

realidade atual da demanda. 

 

Inclusive, a falta de precisão e confiabilidade do levantamento pode prejudicar o planejamento dos 

potenciais proponentes para a licitação, tendo em vista que os preços propostos serão construídos 

objetivamente em atenção aos dados disponibilizados pela Unidade no edital. Se os dados 

informados no instrumento convocatório não refletem, com razoável confiabilidade, os eventos a 

serem demandados durante a vigência do contrato, a execução contratual tende a ser impactada. 

 

Diante do exposto, torna-se imperioso que os registros de eventos e itens demandados no ano de 

2018 sejam incluídos e considerados nos cálculos, sob pena de que os estudos não possuam 

utilidade à Pasta e, especialmente, aos potenciais licitantes. 

 

 

Metodologia utilizada para o cálculo da quantidade média de itens demandados 

 

Adicionalmente, outra vulnerabilidade identificada no levantamento para definição das 

quantidades unitárias corresponde ao cálculo da média de consumo dos itens entre os anos de 

2015 a 2017. 
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Conforme o trecho da tabela abaixo destacado, para o cálculo da média da quantidade demandada 

entre os anos, a Unidade desconsiderou os anos em que não houve demanda para cada item (anos 

em que os registros para o item correspondem à zero). 

 

 
Figura VI – Excerto da tabela utilizada pela SMTUR para o cálculo da média dos itens demandados. 

 

Pela tabela, percebe-se que, por exemplo, para os itens com fornecimento registrado somente no 

ano de 2015 (faixa destacada na figura), a média calculada corresponde exatamente à quantidade 

demandada neste mesmo ano. Como não houve demanda para tais itens nos anos de 2016 e 2017, 

a Unidade optou por desconsiderar estes anos do cálculo e descartar os respectivos registros nulos. 

 

Neste mesmo exemplo, caso os anos de 2016 e 2017 fossem considerados no cálculo com registro 

equivalente a zero, isso causaria grande impacto no resultado da média, trazendo-a para baixo. A 

título de exemplificação, a tabela abaixo mostra os novos resultados caso os registros nulos 

fossem incluídos no cálculo. 
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Figura VII – Tabela modificada, a título de exemplo, com o resultado do novo cálculo das médias. 

 

Fica evidenciado, assim, o impacto que a mudança na metodologia de cálculo tem sobre as médias 

e, consequentemente, sobre as quantidades unitárias estipuladas no edital. Vale ressaltar que o 

método adotado pela Unidade ignora a ocorrência de demanda zero nos anos analisados e, desse 

modo, distorce demasiadamente os resultados do levantamento. 

 

Em suma, constata-se que, além de não considerar registros do ano de 2018, a metodologia 

utilizada para definição das quantidades unitárias também distorceu – para mais – a quantidade 

média efetivamente consumida pela Prefeitura entre os anos de 2015 e 2017, sendo que, como 

consequência, os referenciais estabelecidos no Anexo I-A do instrumento convocatório não 

refletem, com a devida precisão, a demanda estimada para o decorrer da vigência do contrato. 

 

Além disso, esta Equipe de Auditoria compreende que a metodologia de média simples adotada 

pela Unidade para projeção da estimativa de demanda de itens a serem empregados na execução 

de eventos ao longo da execução do contrato, apesar de se basear em dados históricos de demanda 

efetiva por estes mesmos itens, não deve ser aplicada como instrumento único para a formulação 

dos quantitativos projetados para 2019, sendo imprescindível que a Unidade realize ajustes aos 

resultados apresentados, utilizando-se do seu conhecimento prévio, com o objetivo de adaptar os 

dados estimados ao rol de eventos previstos pela Unidade (vide Constatação 005 deste 

documento). 

 

Ainda, é necessário ponderar que a provável inconsistência entre as quantidades apontadas no 

edital e a demanda projetada para 2019 também tende a impactar o planejamento dos potenciais 

proponentes para a licitação e, posteriormente, a execução contratual, visto que as quantidades 
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consideradas pelo licitante para a elaboração de sua proposta podem divergir excessivamente da 

demanda efetiva durante a execução do contrato. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“Em relação ao apontamento da Auditoria quanto à ausência de dados do ano de 2018 nos 

levantamentos realizados, cumpre ressaltar que serão inclusos os dados dos eventos realizados 

em 2018 para compor o estimativo do quantitativo no termo de referência, conforme informado 

ao TCM no documento acostado sob n° 018812336 e 018812638. 

 

No tocante à metodologia utilizada para o cálculo da quantidade média de itens demandados, 

cumpre esclarecer que na planilha acostada no doc. 017502648 e 018812490 constam todos os 

itens demandados pela SPTuris. Alguns itens não estão previstos no Anexo I-A do termo de 

referência, pois a Administração entendeu não ser pertinente a sua contratação. 

 

Por exemplo, a Auditoria alega que o ‘trecho da tabela abaixo destacado, para o cálculo da 

média da quantidade demandada entre os anos, a Unidade desconsiderou os anos em que não 

houve demanda para cada item (anos em que os registros para o item correspondem a zero)’. 

 

 
 

Os itens destacados não são objeto de contratação, ou seja, não constam no Anexo I-A do Edital, 

por esta razão, com a devida vênia, não procede o entendimento do cálculo da média exarado por 

esta d. Auditoria.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Serão inclusos os dados dos eventos realizados em 2018 para compor o estimativo do 

quantitativo no termo de referência.” 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Conforme indicado em sua manifestação, a Unidade consentiu com o apontamento da Equipe de 

Auditoria no que se refere à ausência de dados do ano de 2018 nos levantamentos realizados, 

informando, inclusive, que irá incluir os dados referentes ao ano de 2018 no cálculo da quantidade 

estimada de itens e eventos. 

 

Com isso, a Equipe de Auditoria considera a providência indicada pela SMTUR adequada e 

suficiente para o saneamento da inconsistência relatada, desde que seja efetivada anteriormente à 

republicação do edital. 

 

Por outro lado, no que tange à metodologia utilizada para o cálculo da quantidade média de itens 

demandados, a SMTUR alegou que os itens apontados pela Equipe de Auditoria não fazem parte 

da contratação, haja vista que não constam do Anexo I-A do instrumento convocatório. 

 

De fato, os itens destacados no teor da segunda parte desta constatação não foram relacionados no 

escopo do termo de referência e, por isso, o problema identificado pela Equipe de Auditoria no 

cálculo das médias não influi na contratação. 

 

Ainda assim, nota-se que a memória de cálculo apresentada pela Unidade não foi o único critério 

utilizado para a definição dos itens e quantidades unitárias demandadas. Como relatado pela 

SMTUR em sua manifestação, “alguns itens não estão previstos no Anexo I-A do termo de 

referência, pois a Administração entendeu não ser pertinente a sua contratação”. Ou seja, a 

Pasta aplicou também um critério subjetivo durante a definição dos itens demandados, o qual não 

possui lastro estatístico ou quantitativo. 

 

Apesar da necessidade de que fossem realizados ajustes aos resultados obtidos com o simples 

cálculo das médias, o qual não consegue espelhar, com a fidedignidade requerida, a expectativa de 

demanda dos itens elencados, ressalta-se que tais adaptações deveriam ser feitas com base em uma 

metodologia objetiva, estruturada e verificável, abrangendo todos os aspectos considerados 

relevantes pela SMTUR.  

 

Ademais, conforme presente na Constatação 005, reitera-se a necessidade de elaboração de 

cronograma físico-financeiro que permita à SMTUR embasar as quantidades de itens previstos no 

edital em questão. 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

34 

 

 

Em resumo, considerando que o método aplicado pela Unidade para a definição dos itens e 

quantidades estimadas é apenas parcialmente objetivo, as fragilidades associadas ao uso de 

simples média histórica para o cálculo das quantidades previstas para os itens e também aspectos 

de exclusiva subjetividade dos cálculos inicialmente previstos, torna-se impossível verificar 

objetivamente a adequação dos dados inseridos no edital em apreço. 

 

RECOMENDAÇÃO 004 

Recomenda-se que, para a definição dos itens e quantidades estimadas no edital, a SMTUR realize 

ajustes na metodologia aplicada, de modo a considerar outros fatores além do simples cálculo da 

média demandada nos anos anteriores. Vale destacar que os aprimoramentos/adaptações à 

memória de cálculo devem ser feitos com base em critérios objetivamente estruturados e 

transparentes e em consonância com o cronograma físico-financeiro a ser instituído. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 007 – Fragilidade identificada no processo licitatório: pesquisa de preços. 

 

Ainda com relação aos levantamentos realizados anteriormente à abertura do certame, verifica-se, 

em consulta aos autos do processo, que os preços máximos fixados no edital foram definidos com 

base em pesquisa de preços junto a 04 fornecedores do mercado. 

 

As cotações obtidas, juntadas ao processo nos documentos sob n° SEI 014772042, 014772096, 

014772157 e 014772191, foram consolidadas no “Quadro Comparativo de Pesquisa de Preços – 

014784134”. 

 

Em explicação do método adotado para o cálculo dos valores médios, a Unidade assim se 

manifestou no “Encaminhamento SMTUR/CAF Nº 014922539”: 

 
Em virtude do artigo 4º do Decreto nº 44.279 de 2003, com alteração do Decreto 56.144 

e com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 56.818 de 17 de fevereiro de 2016, 

conforme estipulado no inciso IV, foi efetuada a pesquisa mercadológica através de 

múltiplas consultas diretas ao mercado, conforme propostas recebidas nos docs. 

013074360, 013074507, 013074576 e 013074631, que resultou no quadro comparativo 

de pesquisa de preços sob doc. 013074761, cuja média alcançada foi de valor de R$ 

47.780.019,05 (quarenta e sete milhões setecentos e oitenta mil dezenove reais e cinco 

centavos). 

 

Entretanto, em atendimento ao parecer proferido pela Assessoria Jurídica de SGM (doc. 

013330723) os valores foram depurados, cortando de cada item, o de valor mais 

elevado, para realização da média de mercado com as 3 melhores propostas de cada 

item, que resultou no quadro comparativo de pesquisa de preços sob doc. 013391318, 

cuja média alcançada passou para o valor de R$ 45.785.815,61 (quarenta e cinco 

milhões setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e quinze reais e sessenta e um 

centavos) 

 

(...) 
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Diante do transcurso do tempo, as proposta de preço foram validades por mais 60 

(sessenta) dias, conforme docs. 014772042, 014772096, 014772157 e 014772191, sendo 

atualizado o quadro comparativo de pesquisa de preços sob doc. 014784134, no qual foi 

utilizado para formação do preço a taxa de administração praticado atualmente no 

mercado que é de 15% (quinze por cento), porcentagem essa utilizada nos contratos 

firmados com a empresa pública SPturis, (cf. docs. 014788898, 014791627, 

014791689). Resultando no valor médio de R$ 43.146.842,92 (quarenta e três milhões, 

cento e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). 

(grifos nossos) 

 

Nota-se, portanto, que a Unidade considerou a taxa de administração firmada para os contratos 

com a empresa SPTuris no cálculo para obtenção da taxa de administração máxima a ser 

estipulada em edital. Entretanto, para o cálculo dos preços máximos unitários, não foram 

considerados os preços vigentes nos mesmos contratos, sendo utilizados apenas os preços 

indicados nas cotações de mercado. 

 

Uma vez que os serviços pretendidos são atualmente executados através da empresa SPTuris, nos 

mesmos moldes previstos para a contratação em voga, depreende-se que a metodologia de 

definição dos preços máximos para os itens estipulados no Anexo I-A deveria também incluir os 

preços praticados nos referidos contratos, de modo a conferir maior confiabilidade e minimizar 

distorções em relação aos preços reais já vigentes no âmbito da Prefeitura. 

 

Sobre o assunto, cabe ainda citar o art. 4° do Decreto 44.279/2003, o qual dispõe sobre o processo 

de licitação no âmbito do Município: 

 
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. 

 

(grifo nosso) 

 

Assim, a própria legislação municipal prevê a possibilidade da utilização dos preços praticados em 

contratações vigentes como parâmetros para a pesquisa de preços. É pertinente, portanto, a 
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atualização do Quadro Comparativo de Pesquisa de Preços, de modo a contemplar também os 

preços vigentes nos contratos com a empresa SPTuris. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“Aduz a Auditoria que foi considerada na pesquisa de mercado constante no quadro comparativo 

apenas a taxa administrativa firmada para os contratos com a empresa SPTuris no cálculo dos 

preços máximos unitários, não foram considerados os preços vigentes nos mesmos contratos, 

sendo utilizados apenas os preços indicados nas cotações de mercado. 

 

Compete-nos esclarecer que foram incorporados à pesquisa de mercado, como valores de 

referência máximos, os preços da última contratação da SPTuris, ou seja, como limitador do 

valor máximo do item, caso a média do item não estiver abaixo do valor licitado pela SPTuris, 

como se depreende da tabela ora anexada. 

 

Assim, fica consignado que essa providência constará quando da nova publicação do Edital.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Compete-nos esclarecer que foram incorporados à pesquisa de mercado, como valores de 

referência máximos, os preços da última contratação da SPTuris, ou seja, como limitador do 

valor máximo do item, caso a média do item não estiver abaixo do valor licitado pela SPTuris, 

como se depreende da tabela ora anexada.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Fica consignado que essa providência constará quando da nova publicação do Edital.” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Consoante indicado na manifestação da Unidade, a SMTUR consentiu com o apontamento da 

Equipe de Auditoria, informando que tomou providências para incorporar à pesquisa de mercado 

os últimos preços praticados no âmbito do contrato com a SPTuris, de forma que estes preços 

serão limitadores máximos dos valores obtidos junto aos potenciais fornecedores. 

 

Diante disso, a Equipe de Auditoria considera que a providência apontada pela Pasta, que deverá 

ser utilizada para recalcular os valores quando da nova publicação do edital, é adequada e 

suficiente para sanar a fragilidade identificada na pesquisa de preços. 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

37 

 

RECOMENDAÇÃO 005 

Recomenda-se que a SMTUR implemente, de forma tempestiva, antes da republicação do edital 

em questão, o plano de providências ora indicado, qual seja, a atualização da pesquisa de preços, 

de modo a contemplar também os preços vigentes nos contratos firmados com a empresa SPTuris. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 008 – Aprimoramento recomendado ao modelo de contratação: adoção de 

preços unitários fixos para os itens de serviço, pré-estabelecidos no edital com base em pesquisa 

de preços precisa e robusta.  

 

Em que pese a aparente insuficiência da descrição do objeto (abordada na Constatação 003), 

depreende-se do exame do instrumento convocatório que a taxa de administração corresponde a 

um percentual, proposto pela empresa licitante, que incidirá sobre o valor total dos itens de serviço 

demandados, sendo que os preços dos itens também são formulados pela licitante no pregão.  

 

O item 6.1.1 do edital, abaixo transcrito, bem como o modelo de proposta de preços constante no 

Anexo III, deixam claro que cabe à empresa proponente ofertar os preços unitários para os itens de 

serviço: 
 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrónico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1 Valores unitário e total de cada item, e valor total da proposta, em moeda nacional, em 
algarismo e por extenso, respeitado o valor máximo admissível de cada item, constante do 
Anexo II - Valor Referencial. (grifo nosso) 

 

Tendo em vista que tanto os preços unitários quanto a taxa de administração são formulados e 

ofertados pela própria licitante, surge a possibilidade de que a empresa contratada seja, na prática, 

remunerada em duplicidade pelos serviços de concepção, planejamento, organização e 

coordenação dos eventos. Isto poderia acontecer caso a empresa vencedora insira, de forma oculta, 

também em seus preços unitários, os custos indiretos relativos aos serviços supramencionados, os 

quais já são objeto de remuneração mediante a taxa de administração, conforme o item 9 do 

Anexo I – Termo de Referência: 

 
9. ASSESSORIA TÉCNICA AOS EVENTOS 

 

9.1 Consiste na prestação de serviços técnicos de planejamento operacional e organização de 

eventos. Estes serviços serão respaldados pela Taxa de Administração indicada pela 

CONTRATADA. (grifo nosso) 

 

Apesar de haver valores de referência pré-estabelecidos para os preços unitários, os quais são 

limitadores máximos para as propostas e foram calculados através de pesquisa de mercado, a 

eventual existência de sobrepreço nas cotações obtidas junto às empresas consultadas 

possibilitaria a ocorrência de preços unitários acima do valor justo ao final do pregão.  
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Considerando a hipótese apresentada, constata-se que o modelo inicialmente elegido pela 

Unidade, com os valores unitários em aberto para preenchimento pelas licitantes, mostra-se 

possivelmente antieconômico para a SMTUR, uma vez que eventualmente pode propiciar que as 

empresas inflem, de maneira oculta nos valores unitários, os seus ganhos relativos ao serviço de 

planejamento/organização dos eventos (já remunerados pela taxa de administração). 

 

Diante do exposto, a fixação no edital, pela própria Unidade, de todos os preços unitários a serem 

pagos à Contratada mostra-se alternativa aparentemente viável para evitar tal possibilidade, visto 

que as empresas licitantes ofertariam tão somente o percentual da taxa de administração pela qual 

seriam justamente remuneradas. 

 

Cumpre ressaltar que, no caso da adoção de preços unitários fixos e pré-estabelecidos no edital, a 

pesquisa de preços deveria ser aprimorada e arrobustada, abrangendo mais fornecedores para cada 

um dos itens licitados e, inclusive, levando-se em conta o disposto na Constatação 007, de modo a 

garantir que os preços fixados estejam em consonância com a realidade do mercado e propiciem 

ampla competição ao certame com a busca pela taxa de administração mais vantajosa para a 

SMTUR. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

No documento “Manifestação da Chefia de Gabinete (021132359)”, encaminhado em 17 de 

setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Turismo assim se manifestou: 

 

“Entende a Auditoria que tanto os preços unitários quanto a taxa de administração são 

formulados e ofertados pela própria licitante, surge a possibilidade de que a empresa contratada 

seja, na prática, remunerada em duplicidade pelos serviços de concepção, planejamento, 

organização e coordenação de eventos. Isto poderia acontecer caso a empresa vencedora insira, 

de forma oculta, também em seus preços unitários, os custos indiretos relativos aos serviços 

supramencionados, os quais são objeto de remuneração mediante a taxa de administração, 

conforme o item 9 do Anexo I – Termo de Referência. 

 

Aduz ainda que, apesar de haver valores de referência pré-estabelecidos para os preços unitários, 

os quais são limitadores máximos para as propostas e foram calculados através de pesquisa de 

mercado, a eventual existência de sobrepreço nas cotações obtidas junto às empresas consultadas 

possibilitaria a ocorrência de preços unitários acima do valor justo ao final do pregão. 

 

Por fim, aponta que o modelo inicialmente elegido pela Unidade, com os valores em aberto para 

preenchimento pelas licitantes, mostra-se possivelmente antieconômico para a SMTUR, uma vez 

que eventualmente pode propiciar que as empresas inflem, de maneira oculta nos preços 

unitários, os seus ganhos relativos ao serviço de planejamento/organização dos eventos (já 

remunerados pela taxa de administração). 
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A princípio, cabe esclarecer que a taxa de administração foi limitada em 15%, que é o valor 

cobrado pela São Paulo Turismo S/A, em que pese a média de mercado na pesquisa ter sido 

superior (19,85%). 

 

Não há como os licitantes inflarem de maneira oculta os valores unitários, os seus ganhos 

relativos ao serviço de planejamento/organização dos eventos, visto que os valores dos itens 

serão limitados com base na última contratação com a SPTuris. 

 

Ademais, o item 9.1 trata-se de todo o planejamento e organização e questões administrativas 

prévias ao evento que nesse caso são realizados pela estrutura própria da empresa. Todas as 

atribuições pertinentes ao item 9.1 estão claramente descritas no item 9.3.” 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não informado. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Conforme verificado na manifestação supratranscrita, a SMTUR afirma que a melhoria a ser 

implementada na pesquisa de preços impede que as licitantes inflem os valores unitários. Desse 

modo, a Pasta rejeitou o aprimoramento sugerido pela Equipe de Auditoria. 

 

Quanto ao risco da ocorrência de sobrepreço na contratação em voga, vale relembrar que a 

Unidade, em resposta a outras constatações já apresentadas, comprometeu-se a adotar algumas 

providências para sanar as fragilidades ora identificadas. Em especial, destacam-se as seguintes 

medidas: 

 

(i) a incorporação dos preços praticados no âmbito do contrato com a SPTuris como limitadores 

máximos dos valores unitários obtidos na pesquisa de mercado (Constatação 007); e 

 

(ii) o aprimoramento da descrição do objeto no edital e a devida discriminação de todos os 

aspectos atinentes à taxa de administração e às formas de remuneração previstas (Constatação 

003). 

 

Além das medidas supramencionadas, sugere-se que, de forma a aprimorar a pesquisa de preços 

realizada pela Unidade, seja realizado procedimento de consulta direta aos próprios fornecedores 

dos itens apresentados na tabela integrante do edital, com vistas a garantir que os preços 

apresentados pela empresa vencedora do certame não apresentem eventual margem em relação 

aos diretamente obtidos junto aos fornecedores e, principalmente, em respeito ao princípio da 

economicidade. 
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Considerando as referidas melhorias apresentadas anteriormente pela SMTUR, a Equipe de 

Auditoria considera que a efetivação tempestiva de tais providências minimiza, de fato, o risco de 

ocorrência de sobrepreço na contratação em voga, o que permite a superação das questões tratadas 

no teor da presente constatação. 

 

 
 

São Paulo, 19 de novembro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


