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1.  Introdução 

 

 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares, ocorridas em MUNICIPIO DE TIMON, apontadas à 

Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem ao Processo nº 00209.000803/2015-

12. 

 

A fiscalização teve como objetivo analisar a aplicação de recursos do Programa Nacional de 

Transporte Escolar nos exercícios de 2014 e 2015 (até outubro/2015). 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/11/2015 a 29/02/2016 sobre a 

aplicação de recursos federais do programa 2030 - Educação Básica / 0969 - Apoio ao 

Transporte Escolar na Educação Básica no município de Timon/MA. 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 

registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 

questionários. 

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

não havendo manifestação até a data de conclusão deste relatório, cabendo ao Ministério 

supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das 

políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

Relatório de Demandas 

Externas 
 

Número do relatório: 201505604 



 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201505604 

Número do Processo: 00209.000803/2015-12 

Município/UF: Timon/MA 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE TIMON 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 7.168.841,92 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 

de monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.   

 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos 

apresentados a seguir pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-

se que as situações relatadas são decorrentes de levantamentos necessários à adequada 

contextualização das constatações relatadas na primeira parte. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à 

tomada de providências no âmbito das respectivas competências. Esta Controladoria não 

realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras relacionadas a estas 

constatações. 

2.2.1. Prejuízo na disputa entre interessados, tendo em vista fragilidades na divulgação 

dos Editais dos Pregões nº 037/2013 e 024/2014, com possível conhecimento entre os 

licitantes. 
 

Fato 
 

No intuito de atender necessidades de serviços de transporte no Município de Timon 

(MA), foi instruído o Pregão nº 037/2013 por comissão designada na Portaria nº 



 

 

0907/2013-GP, constituída pelos servidores CPF nº ***.995.403-**, CPF nº ***.264.903-

** e CPF nº ***.466.903-**, sob a Presidência do primeiro. Para tanto, foi publicado o 

Edital nº 037/2013 no Diário Oficial Eletrônico de Timon (06/08/2013) e no Jornal 

Pequeno (07/08/2013), tal como se fez constar fotocópias simples no processo nº 

042/2013 (fls. 112 e 113). Nessas publicações, o certame realizar-se-ia em 19/08/2013, 

às 08:30 h, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça 

São José s/nº, Centro, Timon (MA), mas fora adiado para o dia 20/08/2013, ao 

mesmo horário e local dos avisos iniciais, (Processo n° 042/2013, fls. 114 e 115), nos 

mesmos instrumentos de publicação. 

As publicações nos veículos de comunicação acima davam como certo o início do 

certame às 08:30 h, mas no Edital o horário para início da licitação foi marcado para 

09 h, ou seja, em horário divergente daquele publicado no Diário Oficial Eletrônico 

de Timon e no Jornal Pequeno, possibilitando que os interessados se conhecessem 

antes da abertura do Pregão Presencial. 

Além da divergência de horários, o Gestor Municipal ainda desperdiçou excelente 

oportunidade de alcançar grande amplitude de divulgação do certame nos 

periódicos de circulação regional, pois preferiu divulgar o aviso do edital no Jornal 

Pequeno, em vez do Jornal Cidade Verde ou Meio Norte, de grande circulação em 

Teresina (PI), cidade que supre grande parte da demanda por bens e serviços das 

cidades circunvizinhas, em especial Timon (MA). 

Ao dar abertura, era de se esperar uma disputa acirrada entre os licitantes, já que se 

credenciaram ao certame quatro interessados, quais sejam, C2 Transportes (CNPJ nº 

15.072.752/0001-35), BR Locadora (CNPJ nº 10.644.834/0001-93), DM Locadora 

(CNPJ nº 17.453.682/0001-90) e Locar Transportes (CNPJ nº 13.118.835/0001-92), 

sendo duas empresas vencedoras de dois ou mais lotes, sem a caracterização de uma 

concorrência direta nos lotes disputados. 

A Ata de Abertura da Sessão (Processo nº 042/2013, vol. II, fls. 608 a 615), registrou 

as ofertas das empresas interessadas (vide tabela a seguir), e declarou como 

vencedoras, pendentes de verificação os documentos de habilitação, conforme 

estabelece a legislação que regulamente a modalidade licitatória Pregão, a Locar 

Transportes (Lotes I e II) e a BR Locadora (Lote III, IV e V). 

 

LICITAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA (R$ / km) PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) 

LOTE ITEM SERVIÇO ORÇ MÉD EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 LOCAR  BR  DM MW 

LO
TE

 0
1

 

1 

Utilitário tipo VAN 

(12 passageiros), 

motor a diesel, 

direção hidráulica, 

potência mínima de 

3,20 3,55 3,80 3,25 3,60 - - 3,20 3,35 - - 



 

 

LICITAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA (R$ / km) PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) 

LOTE ITEM SERVIÇO ORÇ MÉD EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 LOCAR  BR  DM MW 

125 cv. Sem 

motorista 

2 

Utilitário tipo VAN 

(16 passageiros), 

motor a diesel, 

direção hidráulica, 

potência mínima de 

125 cv. Sem 

motorista 

3,50 3,63 3,85 3,35 3,70 - - 3,29 3,40 - - 

3 

MICRO ÔNIBUS  28 

(vinte e oito) 

passageiros 

sentados, sem ar 

condicionado, motor 

a diesel. Sem 

motorista 

3,80 3,78 4,00 3,45 3,90 - - 3,38 3,50 - - 

4 

ÔNIBUS PARA 

TRANSPORTE DE 

ALUNOS, com 

capacidade mínima 

para 28 (vinte e oito) 

passageiros 

sentados, acessórios 

obrigatórios (cinto de 

segurança em todos 

os bancos, extintor, 

estepe, chave de 

roda, macaco e 

triângulo) direção 

hidráulica, motor a 

diesel. 

4,50 3,88 4,10 3,55 4,00 - - 3,51 3,60 - - 

LO
TE

 0
2

 

1 

AUTOMÓVEL tipo 

passeio com 

capacidade para 05 

(cinco) passageiros, 

04 portas, motor 1.0 

com ar condicionado. 

Combustível flex não 

superior a 03 (três) 

anos de fabricação 

Não 

consta 
2.816,67 3.000,00 2.650,00 2.800,00 - - 2.600,00 - 2.600,00 - 

2 

AUTOMÓVEL tipo 

passeio com 

capacidade para 05 

(cinco) passageiros, 

04 portas, motor 1.4 

ou 1.6 com ar 

condicionado. 

Combustível flex não 

superior a 02 (dois) 

anos de fabricação 

Não 

consta 
2.926,67 3.200,00 2.680,00 2.900,00 - - 2.640,00 - 3.100,00 - 

3 

AUTOMÓVEL tipo 

sedan executivo com 

capacidade para 05 

(cinco) passageiros, 

04 portas, motor com 

no mínimo 2.0 

cilindradas, direção 

hidráulica, vidros 

elétricos, travas 

elétricas, ar 

condicionado. 

Combustível flex não 

superior a 02 (dois) 

anos de fabricação 

Não 

consta 
3.133,33 3.500,00 2.900,00 3.000,00 - - 2.890,00 - 3.600,00 - 



 

 

LICITAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA (R$ / km) PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) 

LOTE ITEM SERVIÇO ORÇ MÉD EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 LOCAR  BR  DM MW 

4 

PICK UP cabine 

simples, motor 1.4 ou 

1.6 gasolina/alcool, 

não superior a 05 

anos de fabricação 

Não 

consta 
3.093,33 3.600,00 2.700,00 2.980,00 - - 2.620,00 - 5.500,00 - 

5 

PICK UP cabine dupla, 

tração 4 x 4, motor 

diesel, 2.5 a 3.0 cc, 

com capacidade para 

05 passageiros, ano 

de fabricação não 

superior a 04 anos, 

sem motorista 

Não 

consta 
6.366,67 6.500,00 6.200,00 6.400,00 - - 6.100,00 - 5.900,00 - 

6 

UTILITÁRIO TIPO 

VAN, capacidade 

mínima 16 

passageiros, motor a 

diesel, direção 

hidráulica, potência 

mínima de 125 cv, 

com ar condicionado 

Não 

consta 
7.050,00 7.300,00 6.850,00 7.000,00 - - 6.800,00 - 8.000,00 - 

7 

MICRO ÔNIBUS  28 

(vinte e oito) 

passageiros 

sentados, ar 

condicionado, com 

Tv, som, Cd player, 

banheiro e geladeira, 

não superior a 05 

anos de fabricação 

Não 

consta 
8.233,33 8.500,00 8.000,00 8.200,00 - - 7.900,00 - 8.500,00 - 

8 

ÔNIBUS capacidade 

para 36 ou 45 

passageiros 

sentados, com cinto 

de segurança, motor 

a diesel. 

Não 

consta 
9.033,33 9.200,00 8.900,00 9.000,00 - - 8.800,00 - 9.000,00 - 

9 

CAMINHÃO TIPO 

CARROCERIA 

ABERTA, motor 

turbo, eixo simples, 

capacidade mínima 

4.000 kg, movido a 

óleo diesel, 

carroceria aberta em 

madeira 

Não 

consta 
8.500,00 8.700,00 8.300,00 8.500,00 - - 8.280,00 - 9.000,00 - 

10 

CAMINHÃO TOCO 

TIPO PIPA, potência 

mínima 170 CV, 

capacidade mínima 

7.000 litros, motor a 

diesel 

Não 

consta 
8.666,67 8.900,00 8.400,00 8.700,00 - - 8.320,00 - 9.000,00 - 

LO
TE

 0
3

 

1 

PÁ CARREGADEIRA / 

ENCHEDEIRA, 

potência líquida de 

150 HP - SAE J 1349, 

volume mínimo de 

caçamba de 1,50 m2, 

movida a diesel 

Não 

consta 
226,55 214,65 225,00 240,00 - - 214,65 212,00 - 215,00 

2 

RETROESCAVADEIRA 

TRAÇÃO 4 x 4, com 

potência mínima de 

80 HP, movida a 

diesel 

Não 

consta 
240,27 225,80 235,00 260,00 - - 225,80 223,00 - 228,00 



 

 

LICITAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA (R$ / km) PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) 

LOTE ITEM SERVIÇO ORÇ MÉD EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 LOCAR  BR  DM MW 

3 

MOTONIVELADORA 

TIPO PATROL, 

potência mínima 120 

HP, lâmina horizontal 

ajustável, movida a 

diesel 

Não 

consta 
220,33 211,00 220,00 230,00 - - 211,00 205,00 - 210,00 

4 

TRATOR DE ESTEIRA 

D4 ou similar, 

potência mínima de 

100 HP, movido a 

diesel 

Não 

consta 
256,67 240,00 250,00 280,00 - - 240,00 238,00 - 242,00 

5 

CAMINHÃO TOCO 

TIPO CAÇAMBA, 

tração 4 x 2, com no 

mínimo 4 cilindros, 

com potência mínima 

170 CV, motor a 

diesel, com no 

mínimo 4 m3 

Não 

consta 
88,17 44,50 100,00 120,00 - - 44,50 44,00 - 46,00 

6 

CAMINHÃO 

CAÇAMBA TRAÇADO, 

4 x 4, capacidade 

mínima 12 / 14 m3 

Não 

consta 
107,22 51,65 120,00 150,00 - - 51,62 50,00 - 52,00 

LOTE 

04 
1 

CAMINHÃO MUNCK 

com cesto aéreo 

duplo e lança com 

altura útil mínima 14 

m 

13.000,00 13.480,00 13.600,00 13.800,00 14.000,00 12.000,00 14.000,00 13.600,00 13.400,00 - 14.900,00 

LO
TE

 0
5

 

1 

PICK UP 4 x 2, cabine 

simples ou dupla, 

modelo utilitário 

potência mínima 2.4, 

combustível diesel, 

com capacidade 

mínima de carga de 

500 kg, sem 

motorista 

Não 

consta 
4.300,00 3.800,00 4.300,00 4.800,00 - - 4.250,00 4.320,00 - - 

2 

MOTOCICLETA 

motorização mínima 

de 125 cilindradas e 

máxima de 150 

cilindradas, gsolina 

ou flex gasolina / 

etanol, potência 

mínima de 11 cv e 

máxima de 14 Cv 

Não 

consta 
1.290,00 1.400,00 1.170,00 1.300,00 - - 2.620,00 2.650,00 - - 

3 

CAMINHÃO 

CAÇAMBA TRAÇADO, 

4 x 4, capacidade 

mínima 12 / 14 m3 

Não 

consta 
11.000,00 11.100,00 10.900,00 11.000,00 - - 1.100,00 1.160,00 - - 

4 

CAMINHÃO 

TRAÇADO 6 cilindros 

a diesel, carroceria 

aberta, capacidade 

mínima de 10.000 kg 

Não 

consta 
- - - - - - 10.860,00 10.900,00 - - 

5 

CAMINHÃO TOCO 

tipo carroceria 

aberta, 4 m3, 6 

toneladas motor a 

diesel 

Não 

consta 
10.033,33 10.200,00 9.900,00 10.000,00 - - 9.850,00 9.900,00 - - 



 

 

LICITAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA (R$ / km) PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) 

LOTE ITEM SERVIÇO ORÇ MÉD EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5 LOCAR  BR  DM MW 

6 

CAMINHÃO TOCO 

TIPO CAÇAMBA, 

tração 4 x 2, com no 

mínimo 4 cilindros, 

com potência mínima 

170 CV, motor a 

diesel, com no 

mínimo 4 m3 

Não 

consta 
9.266,67 9.500,00 9.000,00 9.300,00 - - 8.900,00 9.010,00 - - 

7 

CAMINHÃO TOCO 

TIPO PIPA, potência 

mínima 170 CV, 

capacidade mínima 

7.000 litros, motor a 

diesel 

Não 

consta 
8.666,67 8.900,00 8.400,00 8.700,00 - - 8.320,00 8.410,00 - - 

 

Na fase de lances, as empresas se enfrentaram duas a duas em cada lote, à exceção 

dos lotes III e IV, em que participaram três empresas (tal como na tabela a seguir, 

extraída da Ata de Sessão de Abertura). 

LICITAÇÃO PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) PREGÃO n° 037/2013 (lances finais) 

LOTE ITEM SERVIÇO LOCAR BR DM MW LOCAR BR DM MW 

LO
TE

 0
1

 

1 

Utilitário tipo VAN (12 passageiros), 

motor a diesel, direção hidráulica, 

potência mínima de 125 cv. Sem 

motorista 

3,20 3,35 - - 3,15 3,35 - - 

2 

Utilitário tipo VAN (16 passageiros), 

motor a diesel, direção hidráulica, 

potência mínima de 125 cv. Sem 

motorista 

3,29 3,40 - - 3,25 3,40 - - 

3 

MICRO ÔNIBUS  28 (vinte e oito) 

passageiros sentados, sem ar 

condicionado, motor a diesel. Sem 

motorista 

3,38 3,50 - - 3,34 3,50 - - 

4 

ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE 

ALUNOS, com capacidade mínima 

para 28 (vinte e oito) passageiros 

sentados, acessórios obrigatórios 

(cinto de segurança em todos os 

bancos, extintor, estepe, chave de 

roda, macaco e triângulo) direção 

hidráulica, motor a diesel. 

3,51 3,60 - - 3,44 3,60 - - 

LO
TE

 0
2

 

1 

AUTOMÓVEL tipo passeio com 

capacidade para 05 (cinco) 

passageiros, 04 portas, motor 1.0 

com ar condicionado. Combustível 

flex não superior a 03 (três) anos de 

fabricação 

2.600,00  2.600,00 - 2.450,00 - 2.600,00 - 

2 

AUTOMÓVEL tipo passeio com 

capacidade para 05 (cinco) 

passageiros, 04 portas, motor 1.4 ou 

1.6 com ar condicionado. 

Combustível flex não superior a 02 

(dois) anos de fabricação 

2.640,00  3.100,00 - 2.520,00 - 3.100,00 - 

3 

AUTOMÓVEL tipo sedan executivo 

com capacidade para 05 (cinco) 

passageiros, 04 portas, motor com no 

mínimo 2.0 cilindradas, direção 

hidráulica, vidros elétricos, travas 

elétricas, ar condicionado. 

Combustível flex não superior a 02 

(dois) anos de fabricação 

2.890,00  3.600,00 - 2.600,00 - 3.600,00 - 

4 

PICK UP cabine simples, motor 1.4 ou 

1.6 gasolina/alcool, não superior a 05 

anos de fabricação 

2.620,00  5.500,00 - 2.500,00 - 5.500,00 - 

5 

PICK UP cabine dupla, tração 4 x 4, 

motor diesel, 2.5 a 3.0 cc, com 

capacidade para 05 passageiros, ano 

6.100,00  5.900,00 - 5.850,00 - 5.900,00 - 



 

 

LICITAÇÃO PREGÃO n° 037/2013 (lances iniciais) PREGÃO n° 037/2013 (lances finais) 

LOTE ITEM SERVIÇO LOCAR BR DM MW LOCAR BR DM MW 

de fabricação não superior a 04 anos, 

sem motorista 

6 

UTILITÁRIO TIPO VAN, capacidade 

mínima 16 passageiros, motor a 

diesel, direção hidráulica, potência 

mínima de 125 cv, com ar 

condicionado 

6.800,00  8.000,00 - 6.550,00 - - - 

7 

MICRO ÔNIBUS  28 (vinte e oito) 

passageiros sentados, ar 

condicionado, com Tv, som, Cd 

player, banheiro e geladeira, não 

superior a 05 anos de fabricação 

7.900,00  8.500,00 - 7.650,00 - - - 

8 

ÔNIBUS capacidade para 36 ou 45 

passageiros sentados, com cinto de 

segurança, motor a diesel. 

8.800,00  9.000,00 - 8.550,00 - - - 

9 

CAMINHÃO TIPO CARROCERIA 

ABERTA, motor turbo, eixo simples, 

capacidade mínima 4.000 kg, movido 

a óleo diesel, carroceria aberta em 

madeira 

8.280,00  9.000,00 - 8.030,00 - 9.000,00 - 

10 

CAMINHÃO TOCO TIPO PIPA, 

potência mínima 170 CV, capacidade 

mínima 7.000 litros, motor a diesel 

8.320,00  9.000,00 - 8.070,00 - 9.000,00 - 

LO
TE

 0
3

 

1 

PÁ CARREGADEIRA / ENCHEDEIRA, 

potência líquida de 150 HP - SAE J 

1349, volume mínimo de caçamba de 

1,50 m2, movida a diesel 

214,65 212,00  215,00 - 208,00 - 215,00 

2 

RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4 x 4, 

com potência mínima de 80 HP, 

movida a diesel 

225,80 223,00  228,00 - 221,00 - 228,00 

3 

MOTONIVELADORA TIPO PATROL, 

potência mínima 120 HP, lâmina 

horizontal ajustável, movida a diesel 

211,00 205,00  210,00 - 203,00 - 210,00 

4 

TRATOR DE ESTEIRA D4 ou similar, 

potência mínima de 100 HP, movido 

a diesel 

240,00 238,00  242,00 - 235,00 - 242,00 

5 

CAMINHÃO TOCO TIPO CAÇAMBA, 

tração 4 x 2, com no mínimo 4 

cilindros, com potência mínima 170 

CV, motor a diesel, com no mínimo 4 

m3 

44,50 44,00  46,00 - 39,00 - 46,00 

6 
CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO, 4 x 

4, capacidade mínima 12 / 14 m3 
51,62 50,00  52,00 - 45,00 - 52,00 

LO
TE

 

04
 

1 

CAMINHÃO MUNCK com cesto aéreo 

duplo e lança com altura útil mínima 

14 m 

13.600,00 13.400,00  14.900,00 - 13.150,00 - 14.900,00 

LO
TE

 0
5

 

1 

PICK UP 4 x 2, cabine simples ou 

dupla, modelo utilitário potência 

mínima 2.4, combustível diesel, com 

capacidade mínima de carga de 500 

kg, sem motorista 

4.250,00 4.320,00  -  4.000,00 - - 

2 

MOTOCICLETA motorização mínima 

de 125 cilindradas e máxima de 150 

cilindradas, gsolina ou flex gasolina / 

etanol, potência mínima de 11 cv e 

máxima de 14 Cv 

2.620,00 2.650,00  -  2.500,00 - - 

3 
CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO, 4 x 

4, capacidade mínima 12 / 14 m3 
1.100,00 1.160,00  -  950,00 - - 

4 

CAMINHÃO TRAÇADO 6 cilindros a 

diesel, carroceria aberta, capacidade 

mínima de 10.000 kg 

10.860,00 10.900,00  -  9.200,00 - - 

5 

CAMINHÃO TOCO tipo carroceria 

aberta, 4 m3, 6 toneladas motor a 

diesel 

9.850,00 9.900,00  -  8.000,00 - - 

6 

CAMINHÃO TOCO TIPO CAÇAMBA, 

tração 4 x 2, com no mínimo 4 

cilindros, com potência mínima 170 

CV, motor a diesel, com no mínimo 4 

m3 

8.900,00 9.010,00  -  8.100,00 - - 

7 

CAMINHÃO TOCO TIPO PIPA, 

potência mínima 170 CV, capacidade 

mínima 7.000 litros, motor a diesel 

8.320,00 8.410,00  -  8.070,00 - - 

 

Tal como se observa na tabela comparativa acima, no Lote I, a Locar Transportes 

disputou os itens com a empresa BR Locadora, sendo que a primeira promoveu um 



 

 

desconto em seus lances iniciais e a segunda empresa manteve seus valores. O mesmo 

padrão foi observado para os serviços disputados no Lote II, só que a concorrente foi 

a empresa DM Locadora. Já nos Lotes III, IV e V, foi vencedora a BR Locadora, ao 

apresentar descontos em relação à sua proposta, tendo os concorrentes mantido seus 

preços iniciais, sem demonstrar interesse na disputa. 

Pesquisas em publicações oficiais apontam que a Locar Transportes e a BR Locações 

participaram de mesma licitação com frequência em objetos semelhantes, em pelo 

menos 04 (quatro) processos de contratação, indicando que a manutenção de preços 

com descontos pouco significativos pode interessar a ambas. 

FONTE DOCUMENTO PROCESSO CONTRATANTE OBJETO PARTICIPANTES 

Diário Oficial 

do Estado do 

Piauí, nº 118, 

publicado em 

26/06/2015, fl. 

24 

Publicação do 

Termo de 

Contrato 

Dispensa de 

Licitação nº 

15/2015 

Secretaria de Governo 

do Estado do Piauí 

(SEGOV), Secretaria de 

Educação e Cultura do 

Estado do Piauí 

(SEDUC) e Secretaria de 

Desenvolvimento Rural 

do Estado do Estado do 

Piauí (SDR) 

Locação de 

veículos 

automotores 

para atividades 

diárias 

Locar, Sousa 

Campelo 

Diário oficial 

da União, nº 

173, publicado 

em 

10/09/2015, fl. 

161 

Extrato de 

Registro de 

Preços 

Pregão 

Presencial nº 

01/2015 

Secretaria de Educação 

do Estado do Piauí 

(SEED) 

Prestação de 

serviços de 

transporte 

escolar 

Locar, Sousa 

Campelo, C2 

Transportes, DM, 

outras 

Diário Oficial 

dos 

Municípios, de 

13/05/2013, fl. 

35 

Extrato de 

Registro de 

Preços 

Pregão nº 

02/2013 

Prefeitura Municipal de 

Campo Maior (PI) 

Prestação de 

serviços de 

transporte 

escolar e locação 

de veículos para 

atividades 

administrativas 

Locar, Sousa 

Campelo 

Diário oficial 

da União, nº 

99, publicado 

em 

27/05/2015, fl. 

233 

Extrato de 

Registro de 

Preços 

Pregão 

Presencial nº 

02/2015 

Prefeitura Municipal de 

São João do Piauí 

Prestação de 

serviços de 

transporte 

escolar e locação 

de veículos para 

atividades 

administrativas 

Locar, Sousa 

Campelo 

 

Para dar continuidade aos serviços de transporte escolar em 2015, foi instruído o 

Pregão nº 024/2014, nos mesmos moldes do Pregão nº 037/2014 acima. Foi nomeada 

a Pregoeira CPF nº ***.505.143-**, cuja publicação também ocorreu no Jornal Pequeno 

(19-20 de junho de 2014), retificado na edição de 25/06/2014. O mesmo não se 

verificou em relação à publicação em diário oficial, pois em pesquisa nos sítios 

http://timon.ma.gov.br/site/diario/diario.php e 

http://portal.imprensanacional.gov.br/, não foram localizados os avisos referentes 

ao Pregão nº 024/2014 (vide figuras 01 a 03 a seguir). 

http://timon.ma.gov.br/site/diario/diario.php
http://portal.imprensanacional.gov.br/


 

 

 

 

FIG. 01: pesquisa no sítio http://timon.ma.gov.br/site/diario/diario.php, referente ao Diário Oficial de Timon (MA) sobre 

publicações oficiais no Município de Timon (MA). Verifica-se que não está relacionada, dentre as publicações oficiais, a 

edição extra do diário referente ao dia 18/06/2014. 

 

 

 

FIG. 02: pesquisa no sítio http://timon.ma.gov.br/site/diario/diario.php, referente ao Diário Oficial de Timon (MA) sobre 

retificações de publicações oficiais no Município de Timon (MA). Verifica-se que não está relacionada, dentre as publicações 

oficiais, a edição extra do diário referente ao dia 25/06/2014. 

 

http://timon.ma.gov.br/site/diario/diario.php
http://timon.ma.gov.br/site/diario/diario.php


 

 

 

FIG. 03: pesquisa no sítio http://portal.imprensanacional.gov.br/, referente ao Diário Oficial da União, sobre publicações 

oficiais do Município de Timon (MA). Verifica-se que não há publicações relacionadas ao Pregão nº 024/2014. 

O erro em relação ao horário também se repetiu. Enquanto a publicação no Jornal 

Pequeno e no aviso que se fez constar no processo, o horário para início do certame 

estava previsto para 8 h, no edital, os interessados deveriam comparecer às 09 h do 

dia 02/07/2014, uma hora de diferença. 

Também foi desperdiçada excelente oportunidade em garantir a amplitude da 

divulgação ao escolher como jornal de grande circulação o periódico Jornal Pequeno 

cuja abrangência é maior na capital São Luís. A escolha de outro, como exemplo o 

Cidade Verde ou Meio Norte de grande circulação na região circunvizinha de 

Teresina (PI), incluída Timon (MA), teria muito mais eficácia para a divulgação na 

região. 

As alternativas adotadas pelo Gestor Municipal resultaram em um certame cujo 

caráter competitivo decepcionou, comparecendo apenas três interessados, quais 

sejam, Aliança Locadora de Veículos Ltda. (CNPJ nº 15.433.843/0001-59), Sousa 

Campelo Transportes – ME / BR Transportes (CNPJ nº 10.644.834/0001-93) e Locar 

Transportes Ltda. (CNPJ nº 13.118.835/0001-92), sendo as duas últimas conhecidas 

de diversos certames, tal como já relatado. Na tabela a seguir os lances iniciais e finais. 

PREGÃO n° 024/2014 LANCES INICIAIS LANCES FINAIS 

LOTE ITEM SERVIÇO LOCAR BR ALIANÇA LOCAR BR ALIANÇA 

LO
TE

 0
1

 

1 

Utilitário tipo VAN (12 passageiros), motor a diesel, 

direção hidráulica, potência mínima de 125 cv. Sem 

motorista 

3,50 3,64 - 3,40 - - 

2 

Utilitário tipo VAN (16 passageiros), motor a diesel, 

direção hidráulica, potência mínima de 125 cv. Sem 

motorista 

3,60 3,74 - 3,47 - - 

http://portal.imprensanacional.gov.br/


 

 

PREGÃO n° 024/2014 LANCES INICIAIS LANCES FINAIS 

LOTE ITEM SERVIÇO LOCAR BR ALIANÇA LOCAR BR ALIANÇA 

3 
MICRO ÔNIBUS  28 (vinte e oito) passageiros sentados, 

sem ar condicionado, motor a diesel. Sem motorista 
3,70 3,85 - 3,68 - - 

4 

ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, com 

capacidade mínima para 28 (vinte e oito) passageiros 

sentados, acessórios obrigatórios (cinto de segurança 

em todos os bancos, extintor, estepe, chave de roda, 

macaco e triângulo) direção hidráulica, motor a diesel. 

3,80 3,95 - 3,80 - - 

LO
TE

 0
2

 

1 

AUTOMÓVEL tipo passeio com capacidade para 05 

(cinco) passageiros, 04 portas, motor 1.0 com ar 

condicionado. Combustível flex não superior a 03 (três) 

anos de fabricação 

3.100,30 3.224,31 3.255,32 2.890,00 - - 

2 

AUTOMÓVEL tipo passeio com capacidade para 05 

(cinco) passageiros, 04 portas, motor 1.4 ou 1.6 com ar 

condicionado. Combustível flex não superior a 02 (dois) 

anos de fabricação 

3.400,20 3.640,00 3.657,00 3.380,00 - - 

3 

AUTOMÓVEL tipo sedan executivo com capacidade 

para 05 (cinco) passageiros, 04 portas, motor com no 

mínimo 2.0 cilindradas, direção hidráulica, vidros 

elétricos, travas elétricas, ar condicionado. 

Combustível flex não superior a 02 (dois) anos de 

fabricação 

3.800,10 3.952,10 3.991,11 3.600,00 - - 

4 
PICK UP cabine simples, motor 1.4 ou 1.6 

gasolina/alcool, não superior a 05 anos de fabricação 
3.700,15 3.848,16 3.885,16 3.700,00 - - 

5 

PICK UP cabine dupla, tração 4 x 4, motor diesel, 2.5 a 

3.0 cc, com capacidade para 05 passageiros, ano de 

fabricação não superior a 04 anos, sem motorista 

6.700,50 6.968,52 7.035,53 6.300,00 - - 

6 

VEÍCULO TIPO CAMINHONETA (SUV), motor movido a 

diesel, motor mínimo de 2.7, tração mínima 4 x 4, 

câmbio automático, direção hidráulica, freios 

dianteiros a disco, com sistema de freios ABS, air bag 

duplo, 05 portas, capacidade no mínimo 07 ocupantes, 

coluna de direção regulável, ar condicionado, trava 

elétrica, vidro elétrico nas 04 portas 

13.500,00 14.040,00 14.175,00 11.800,00 - - 

7 

UTILITÁRIO TIPO MINI VAN, capacidade de 07 a 12 

lugares, motor 1.4 a 1.6, 4 cilindros, combustível 

gasolina ou álcool, não superior a 10 anos de fabricação 

5.080,00 5.283,20 5.334,00 4.800,00 - - 

8 

UTILITÁRIO TIPO VAN, capacidade de 16 passageiros, 

motor a diesel, direção hidráulica, potência mínima de 

125 cv, com ar condicionado, não superior a 10 anos de 

fabricação 

7.100,00,00 7.384,00 7.455,00 6.800,00 - - 

9 

MICRO ÔNIBUS  28 (vinte e oito) passageiros sentados, 

ar condicionado, com Tv, som, Cd player, banheiro e 

geladeira, não superior a 10 anos de fabricação 

8.300,00 8.632,00 8.715,00 8.130,00 - - 

10 

ÔNIBUS capacidade para 36 ou 45 passageiros 

sentados, com cinto de segurança, motor a diesel, não 

superior a 10 anos de fabricação 

9.300,15 9.672,16 9.765,16 8.550,00 - - 

11 

CAMINHÃO TOCO carroceria aberta, motor turbo, eixo 

simples, capacidade mínima 4.000 kg, movido a óleo 

diesel, carroceria aberta em madeira 

8.650,00 8.996,00 9.082,50 7.900,00 - - 

12 

CAMINHÃO TIPO CAMINHÃO BAÚ, a diesel, com 

capacidade mínima para 4.000 kg, carroceria com baú 

em alumínio, medindo no mínimo 3 m e no máximo 6 

m de comprimento por 2,2 m de altura, porta carga e 

descarga lateral e traseira 

9.200,00 9.568,10 9.660,11 8.100,00 - - 

LO
TE

 0
3

 

1 

VEÍCULO DE PASSEIO, com capacidade para 05 

passageiros, 04 portas, motor 1.0, ar condicionado, 

combustível flex, não superior a 03 anos de fabricação, 

com motorista 

350,90 364,94 - 250,00 - - 



 

 

PREGÃO n° 024/2014 LANCES INICIAIS LANCES FINAIS 

LOTE ITEM SERVIÇO LOCAR BR ALIANÇA LOCAR BR ALIANÇA 

2 

VEÍCULO DE PASSEIO, com capacidade para 05 

passageiros, 04 portas, motor 1.4 ou 1.6, ar 

condicionado, combustível flex, não superior a 02 anos 

de fabricação, com motorista 

490,80 510,43 - 280,00 - - 

3 

VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO, com capacidade para 05 

passageiros, 04 portas, motor 2.0, direção hidráulica, 

vidro e trava elétrica, ar condicionado, combustível 

flex, não superior a 02 anos de fabricação, com 

motorista 

550,000 572,00 - 300,00 - - 

4 

VEÍCULO PICK UP, cabine dupla, tração 4 x 4, motor 

diesel, 2.5 a 3.0 cc, 4 portas, com capacidade para 5 

passageiros, não superior a 10 anos de fabricação, com 

motorista 

600,00 624,00 - 560,00 - - 

5 

VEÍCULO VAN, capacidade mínima 16 passageiros, 

motor a diesel, direção hidráulica, potência mínima de 

125 cv, ar condicionado, não superior a 10 anos de 

fabricação, com motorista 

630,00 655,20 - 520,00 - - 

6 

VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, capacidade mínima 28 

passageiros sentados, ar condicionado, equipado com 

TV, som, CD player, banheiro e geladeira, não superior 

a 10 anos de fabricação, com motorista 

700,00 728,00 - 540,00 - - 

7 

VEÍCULO ÔNIBUS, capacidade mínima de 28 

passageiros sentados, com cinto de segurança, diesel, 

não superior a 10 anos de fabricação, com motorista 

750,00 780,00 - 750,00 - - 

LO
TE

 0
4

 

1 

PÁ CARREGADEIRA / ENCHEDEIRA, potência líquida de 

150 HP - SAE J 1349, volume mínimo de caçamba de 

1,50 m2, movida a diesel 

230,00 239,20 - - 230,00 - 

2 
RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4 x 4, com potência 

mínima de 80 HP, movida a diesel- 
260,00 270,40 - - 250,00 - 

3 
MOTONIVELADORA TIPO PATROL, potência mínima 

120 HP, lâmina horizontal ajustável, movida a diesel 
230,00 239,20 - - 240,00 - 

4 
TRATOR DE ESTEIRA D4 ou similar, potência mínima de 

100 HP, movido a diesel 
270,00 280,80 - - 250,00 - 

5 

CAMINHÃO TOCO TIPO CAÇAMBA, tração 4 x 2, com no 

mínimo 4 cilindros, com potência mínima 170 CV, 

motor a diesel, com no mínimo 4 m3 

60,00 62,40 - - 45,00 - 

6 
CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO, 4 x 4, capacidade 

mínima 12 / 14 m3 
80,00 83,20 - - 50,00 - 

7 

TRATOR AGRÍCOLA com potência mínima de 75 cv, 

comando hidráulico, direção hidráulica, com 4 

cilindros, tração 4 x 2, transmissão mecânica 

100,00 104,00 - - 125,00 - 

LO
TE

 0
5

 

1 

TRATOR AGRÍCOLA com potência mínima de 75 cv, 

comando hidráulico, direção hidráulica, com 4 

cilindros, tração 4 x 2, transmissão mecânica 

7.500,00 7.800,00 - 6.900,00 - - 

LO
TE

 0
6

 

1 

VEÍCULO PICK UP, com tração 4 x 2, cabine dupla, 02 

portas, com capacidade mínima de carga de 500 kg 
5.600,00 5.824,00 - - 5.100,00 - 

2 
VEÍCULO PICK UP, cabine simples, motor 1.4 ou 1.6, 

gasolina/álcool, não superior a 05 anos de fabricação 
3.700,15 3.848,16 - - 3.940,00 

- 

3 

MOTOCICLETA, motorização mínima de 125 e máxima 

de 150 cilindradas, gasolina ou flex, potência mínima 

de 11 cv e máxima de 14 cv 

1.300,00 1.352,00 - - 1.150,00 
- 

4 
CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO 4 x 4, capacidade 

mínima 12/14 m3 
9.950,00 10.348,00 - - 9.400,00 

- 

5 
CAMINHÃO TOCO carroceria aberta, capacidade 4 m3, 

6 toneladas, diesel, carroceria aberta em madeira 
8.650,00 8.996,00 - - 8.250,00 

- 

6 

CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA, tração 4 x 2, com no 

mínimo 4 cilindros, potência mínima de 170 cv, motor 

diesel, com no mínimo 4 m3 

8.800,00 9.152,00 - - 8.200,00 
- 



 

 

PREGÃO n° 024/2014 LANCES INICIAIS LANCES FINAIS 

LOTE ITEM SERVIÇO LOCAR BR ALIANÇA LOCAR BR ALIANÇA 

7 
CAMINHÃO TOCO PIPA, potência mínima 170 cv, 

capacidade mpinima 7.000 litros, diesel 
9.200,00 9.568,00 - - 8.500,00 

- 

8 
CAMINHÃO MUNK, com cesto aéreo duplo e lança com 

altura útil mínima de 14 m 
12.050,00 12.532,00 - - 13.500,00 

- 

9 

ROLO COMPACTADOR, equipado com motor turbo 

diesel de potência mínima de 80 HP, com peso 

operacional mínimo de 7.200 kg, com tambor liso, com 

capota/toldo na cabine de operação, transmissão 

hidrostática, impacto dinâmico total mínimo de 15.000 

kgf na alta e 14.000 kgf na baixa 

18.200,00 18.928,00 - - 17.560,00 
- 

 

Por fim, registra-se que a disputa dos lances, se houve, não foi registrada. No 

processo, consta apenas um relatório consolidado e os lances finais, à exceção, quanto 

a estes, daqueles oferecidos pela empresa Aliança Locadora de Veículos. Tal 

ocorrência não foi registrada nas Atas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no 
campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.2. Prejuízo na comprovação da capacidade operacional de licitantes. Transferência 

do acompanhamento dos serviços ao Contratante. 
 

Fato 
 

Findo o processo de contratação para prestação de serviços de transporte de alunos 

da rede municipal de ensino e de locação de veículos e máquinas pesadas para 

atender demandas da Administração Municipal, os preços foram registrados em Ata. 

A Locar Transportes (CNPJ nº 13.118.835/0001-92) apresentou os melhores lances 

para os lotes I e II, enquanto a BR Locadora (CNPJ nº 10.644.834/0001-93) venceu nos 

demais (lotes III, IV e V). No Lote I, foram licitados os itens referentes ao transporte 

escolar, motivo pelo qual as análises serão concentradas nesse objeto, tendo em vista 

o escopo do trabalho. A ampliação dos exames acontecerá desde que seja constatada 

relação do fato analisado com o escopo inicial. 

Ao apresentar sua proposta e sua documentação de habilitação, tal como condiciona 

o Edital para o interessado que deseja firmar contrato com a Administração 

Municipal, a Locar Transportes não fez constar prova explícita de possuir e registrar 



 

 

em seu patrimônio veículos nas características e quantidades compatíveis com o 

serviço a ser prestado. 

De acordo com o Termo de Referência, para o transporte escolar de alunos estavam 

previstas 52 rotas, atendidas por 36 veículos contratados junto à Locar Transportes. 

Nas outras rotas, foram disponibilizados veículos da própria Prefeitura Municipal de 

Timon. 

No entanto, em pesquisas nos sistemas de acesso restrito (25/11/2015), foram 

identificados apenas quatorze veículos registrados no Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN/PI) como sendo de propriedade da Locar Transportes, sendo que 

destes, apenas 10 (dez) foram registrados em exercícios anteriores a 2015. 

Adicione-se que, em informações prestadas pelo responsável legal da empresa Locar 

Transportes (CPF nº ***.882.483-**), devidamente formalizadas em Termo de 

Entrevista, ficou evidenciada a disponibilização de apenas sete veículos (ônibus) de 

propriedade da empresa contratada e a subcontratação por esta de mais 26 veículos 

destinados ao serviço de transporte escolar em Timon (MA). 

Ainda vale ressaltar que a Locar Transportes não designou pessoa responsável por 

acompanhar a prestação dos serviços de transporte escolar, com fins de verificar a 

regularidade e qualidade desses serviços, assim como abastecimento e manutenção 

dos veículos. O encargo recaiu sobre a própria contratante, ora por funcionário lotado 

no setor de transportes, ora pelo quadro administrativo das escolas contempladas 

com o transporte de alunos, e sobre os proprietários dos veículos subcontratados. A 

regularidade em que o serviço efetivamente é prestado é realizada mediante controle 

feito nas próprias escolas contempladas com o transporte escolar, mediante um 

registro de frequência relativo aos dias em que os alunos utilizaram o transporte e o 

horário de chegada e retorno a suas residências. Não há representante da Locar 

Transportes nesse acompanhamento. Assim como no controle da frequência e 

regularidade do transporte, também não foi verificado representante da empresa 

contratada no suporte aos veículos subcontratados. Via de regra, o abastecimento, 

manutenção e reparos são feitos pelos próprios motoristas dos veículos 

subcontratados pela Locar Transportes que atuam no transporte de alunos para as 

escolas da rede municipal de ensino. 

Por fim, a consolidação dos dados referentes à quilometragem das rotas percorridas 

pelos veículos destinados ao transporte escolar é feita no próprio Setor de 

Transportes da Administração Local, com o encaminhamento dos controles 

realizados nas escolas da rede municipal de ensino ao Setor de Transportes, que 

repassa os dados à Locar para emissão da fatura e posterior pagamento. 



 

 

Tendo em vista a situação, ficou evidenciado que a contratada descumpriu o disposto 
no subitem 7.1.13 do Termo de Referência, ao transferir o controle da prestação de 
serviços às escolas e, de forma reflexa, o acompanhamento do suporte para a 
continuidade dos serviços. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no 
campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. Avarias e condições deficitárias dos veículos utilizados no transporte escolar, 

comprometendo as condições de segurança e conforto. 
 

Fato 
 

A frota de veículos destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino 

é composta por quinze veículos próprios e 36 veículos contratados junto à empresa 

Locar Transportes (CNPJ nº 13.118.835/0001-92), decorrente de processo licitatório 

(Pregão n° 024/2014), totalizando 51 veículos. Dos veículos disponibilizados pela 

empresa contratada, apenas sete fazem parte do patrimônio da Locar, enquanto 29 

foram subcontratados no próprio município de Timon (MA) – vide gráfico 01. Via de 

regra, as subcontratações foram realizadas mediante contratos individuais entre a 

Locar e os proprietários dos veículos, inclusos no valor dos serviços de sublocação o 

abastecimento e a manutenção, representando 57% do total de veículos destinados 

ao transporte de alunos, ou seja, mais da metade da frota. 

 



 

 

 

 

Do total dos veículos em atividade no transporte escolar, 42 foram vistoriados, 

perfazendo uma amostra de 82%, sendo quinze, que representa 29% do total, 

pertencentes à Administração Municipal e 27, que representa 53% do total, 

contratados junto à Locar Transportes. 

 

Ao todo, foram identificadas seis ocorrências nos veículos vistoriados, além de 

avarias no casco, problema detectado em todos os veículos, em maior ou menor grau. 

As ocorrências são: pneu excessivamente desgastado; pneu de socorro acomodado 

no interior do veículo, em local inadequado, expondo os passageiros a riscos; assento 

danificado com desconforto aos usuários do transporte e possibilidade de quedas e 

machucados; assento sem cinto de segurança; para-brisa danificado (trinca ou 

rachaduras); e ausência de identificação “ESCOLAR”. Em relação à incidência, 

verificou-se que um mesmo ônibus possui uma ou mais ocorrências (vide Gráfico 2). 

 



 

 

 

 

O gráfico acima nos mostra o quão representativa é uma ocorrência dentre aquelas 

identificadas no universo da amostra. Na presente situação, verifica-se que os ônibus 

precisam ser identificados como sendo de uso ao transporte de alunos, para indicar 

aos demais motoristas que, além dos cuidados necessários à condução segura de 

alunos naquele veículo, especificamente, há uma destinação especial: o transporte de 

crianças para o desempenho de atividade escolar. Verifica-se, ainda, aliada à questão 

da segurança, que há necessidade de se proporcionar segurança aos alunos quando 

estiverem utilizando o transporte escolar, pois é necessário providenciar cinto de 

segurança aos ocupantes dos veículos. Os demais problemas, ainda que de frequência 

em torno de 10%, mas no conjunto representam 32% da frequência em que os 

problemas ocorrem, relacionam-se a questões urgentes a serem resolvidas, tais como 

pneus excessivamente desgastados, ausência de cinto de segurança para os 

passageiros e transporte do pneu de socorro juntamente com os alunos. 

 

Por último, segue uma análise onde os problemas mais ocorrem, em função do 

proprietário, seja em veículos próprios ou contratados junto à Locar Transportes 

(vide Gráfico 3). 
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Pelo gráfico acima, verifica-se que nos veículos pertencentes à Administração 

Municipal (círculo interno, composta por 15 veículos vistoriados), há dois tipos de 

inconformidades – pneus excessivamente desgastados (33%) e para-brisa danificado 

(67%) – enquanto a frota contratada junto à Locar Transportes (círculo externo, 

composta por 27 veículos vistoriados), apresenta diversas inconformidades, o que 

demanda maior esforço gerencial para correção dos problemas. A questão se torna 

ainda de maior relevância pois, tal como declarado pelo responsável da Locar 

Transportes, em seu contrato firmado com a Administração Municipal, foram 

disponibilizados sete veículos da empresa e 29 subcontratados em Timon. Esta 

subcontratação faz com que os problemas identificados também estejam relacionados 

ao baixo valor pago pelos serviços prestados pelos proprietários dos veículos, na 

medida em que deva ser garantida àqueles uma remuneração justa para o 

cumprimento da legislação quanto a questões de trafegabilidade e segurança (dos 

veículos e condutores). 

 

Em relação às exigências do art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 

23/09/1997), os veículos vistoriados apresentaram as seguintes inconsistências: a) 

eram registrados como veículo de passageiros; b) não havia comprovação de 

inspeção semestral, para verificação dos itens obrigatórios e de segurança; c) não foi 

localizado o equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 

tempo; d)  
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Por fim, em relação ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 

e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos veículos contratados junto à Locar 

Transportes, inclusive os subcontratados, verificou-se que (vide Gráfico 04): a) em 

37% dos veículos não foram localizados o Certificado de Registro e Licenciamento 

(CRLV) dos Veículos; b) em 7% dos veículos, o Certificado de Registro e 

Licenciamento (CRLV) estava desatualizado; c) em 26% dos veículos o Certificado de 

Registro e Licenciamento (CRLV) estava em nome de outra pessoa; d) 26% dos 

condutores não portavam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e e) 4% dos 

condutores possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) inadequada para a 

categoria. 

 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no 
campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.4. Inconsistência nos pagamentos a subcontratados. Subcontratação com vantagem 

para a empresa contratada. 
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Durante os exercícios de 2014 e 2015, a empresa Locar Transportes (CNPJ nº 

13.118.835/0001-92) prestou serviços de transporte de alunos para atender demanda 

da rede municipal de ensino, períodos em que vigeram os contratos decorrentes dos 

Pregões nº 037/2013 e 024/2014, respectivamente. Os valores oferecidos por 

quilômetro e por tipo de veículo foram registrados nas correspondentes Atas de 

Registro de Preço (vide tabela a seguir). 

SERVIÇO 

LANCES FINAIS (R$) 

PREGÃO nº 034/2013 PREGÃO nº 024/2014 

Utilitário tipo VAN (12 passageiros), 

motor a diesel, direção hidráulica, 

potência mínima de 125 cv. Sem motorista 

3,15 3,40 

Utilitário tipo VAN (16 passageiros), 

motor a diesel, direção hidráulica, 

potência mínima de 125 cv. Sem motorista 

3,25 3,47 

MICRO ÔNIBUS  28 (vinte e oito) 

passageiros sentados, sem ar 

condicionado, motor a diesel. Sem 

motorista 

3,34 3,68 

ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE 

ALUNOS, com capacidade mínima para 

28 (vinte e oito) passageiros sentados, 

acessórios obrigatórios (cinto de 

segurança em todos os bancos, extintor, 

estepe, chave de roda, macaco e triângulo) 

direção hidráulica, motor a diesel. 

3,44 3,80 

 

As rotas foram estimadas nos Termos de Referência e informadas pelo Setor de 

Transporte com base na realidade do Município, e acompanhadas pela direção das 

escolas com folhas de frequência dos motoristas que desempenhavam a tarefa de 

transportar os alunos. Ao final de cada período (mês), essa frequência era 

encaminhada para o Setor de Transportes da Administração Municipal com fins de 

totalização do percurso e, assim, fornecer subsídios para a empresa contratada 

elaborar sua fatura. 

As informações acima foram devidamente confirmadas mediante técnicas de 

fiscalização previstas no Capítulo IV, Seção III, item 9, incisos I a XI da Instrução 

Normativa CGU nº 01 de 06 de abril de 2001, aplicadas isoladamente ou combinadas 

entre si, de acordo com a pertinência caso a caso, para fins de obtenção de evidências. 

Adicione-se que, também, ficou evidenciado que a contratada disponibiliza 36 

veículos para atender a demanda no transporte de alunos, sendo a maior parte, no 

total de 29, o que representa 81% de sua frota, subcontratados de terceiros. Apenas 

sete veículos (19%) estão entre os bens patrimoniais da Locar Transportes, tal como 



 

 

declarado pelo responsável legal da empresa Locar Transportes (CPF nº ***.882.483-

**). 

Nesse modelo de negócio, caracterizado pela utilização majoritária de serviços 

subcontratados, a Locar Transportes formalizou contratos com diversos proprietários 

de veículos com a correspondente transferência de custos operacionais, tais como 

abastecimento, manutenção, conservação, remuneração do condutor do veículo, 

dentre outras, em troca de uma remuneração a título de prestação de serviços. No 

presente caso, foram estipuladas diárias que variam para cada contrato (de 

sublocação), provavelmente em função do tipo de veículo, da capacidade de 

transporte e da rota, inclusas as despesas ora mencionadas. 

Cabe registrar que o modelo acima não encontra respaldo na legislação, tampouco na 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). No entanto, os Editais nada 

mencionam acerca da possibilidade de subcontratação do objeto, ao passo que os 

Termos de Contrato vedam tal artifício, a não ser que previamente autorizados pela 

Administração.  

O TCU tem firmado entendimento no sentido de ser imprescindível previsão 

editalícia e no instrumento contatual a possibilidade de subcontratação e entende 

como regra de exceção por desprezar o interesse público. 

(...) é farta a jurisprudência do 

TCU no sentido de que, embora a 

Lei 8.666, de 21/6/1993, permita a 

subcontratação parcial da obra, 

serviço ou fornecimento, é 

imprescindível que essa 

possibilidade esteja previamente 

prevista no edital e constante do 

contrato. (...) 

 

(...) a regra é no sentido de que o 

edital da licitação, cuja minuta de 

contrato lhe é anexa, preveja a 

subcontratação, admitindo-a 

expressamente, discriminando 

inclusive quais itens (partes) do 

objeto poderão ser subcontratados. 

E esse entendimento - dominante no 

âmbito desta Corte de Contas - é 

extraído da leitura conjunta, 



 

 

sistêmica, dos arts. 72 e 78, VI, da 

Lei nº 8.666/93 (...) 

 

(...) a subcontratação é regra de 

exceção, somente admitida quando 

não se mostrar viável sob a ótica 

técnica e/ou econômica a execução 

integral do objeto por parte da 

contratada, e desde que mediante 

autorização formal do ente 

contratante. (...) 

 

(...)a subcontratação parcial de 

serviços contratados (...) deve ser 

vista não como regra, mas sim 

como hipótese absolutamente 

excepcional, extraordinária, 

resultante de fato superveniente 

(...) [Acórdão nº 3378/2012 – 

Plenário] 

 

26. De acordo com o art. 72 c/c o 

art. 78, VI, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a subcontratação 

deve ser tratada como exceção, de 

tal modo que a jurisprudência do 

TCU só tem admitido, em regra, a 

subcontratação parcial e, ainda 

assim, quando não se mostrar 

viável sob a ótica técnico-

econômica a execução integral do 

objeto por parte da contratada e 

desde que tenha havido 

autorização formal do ente 

contratante (v.g. Acórdão 

1.151/2011-2ª Câmara e Acórdão 

3.378/2012-Plenário). [Acórdão 

nº 834/2014 – Plenário] 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20110302%5CAC_1151_05_11_2.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CAcord%5C20110302%5CAC_1151_05_11_2.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20121212/AC_3378_50_12_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20121212/AC_3378_50_12_P.doc


 

 

Portanto, a subcontratação deve se constituir como regra de exceção, com a 

discriminação das parcelas do objeto que poderão ser subcontratados e quando não 

se mostrar viável sob a ótica técnica e/ou econômica a execução integral do objeto e, 

ainda, previamente autorizado pelo contratante. Nenhum desses requisitos ficou 

devidamente comprovado no presente caso. A Locar Transportes subcontratou o 

objeto de forma deliberada ao transferir a terceiros 82% dos serviços de transporte 

escolar, praticamente a totalidade. 

No caso do serviço de transporte escolar, o TCU é ainda mais rígido, ao determinar 

que os editais dos certames licitatórios vedem até mesmo a possibilidade de 

sublocação parcial do objeto, conforme se vê no subitem 1.7.3, alínea “g” do Acórdão 

n° 3.618/2013 (Primeira Câmara), publicado no Diário Oficial da União de 

04/06/2013: 

“g) determinação expressa da 

proibição da subcontratação 

total e/ou parcial nos moldes da 

Lei de Licitações.” 

Como consequência, a Locar Transportes obteve vantagem financeira com a 

subcontratação, além de comprometer significativamente a qualidade dos serviços 

de transporte escolar, na medida em que firmou contratos nos quais transferiu a 

totalidade dos custos a terceiros, sem garantir-lhes uma remuneração condizente 

para que os subcontratados pudessem adequar seus veículos às condições de 

conforto e segurança estabelecidas na legislação. 

27. Ocorre, então, que, por meio 

desse indevido artifício, a empresa 

contratada passou de fornecedora 

de serviços a mera intermediária, 

com o agravante de que os novos 

serviços foram subcontratados por 

um valor 48,9 % inferior ao 

original (diferença equivalente a 

R$ 556.984,20, em valores de 

4/5/2009, sobre os valores 

efetivamente contratados). 

 

28. Nessa esteira, é de se concluir 

que os atos omissivo-comissivos 

dos responsáveis diretamente 

envolvidos com as irregularidades 



 

 

em tela contribuíram para que os 

serviços de transporte escolar 

municipal fossem ofertados sem 

qualidade e/ou para que ocorresse 

a subcontratação integral dos 

aludidos serviços de transporte em 

afronta à lei [...]. [Acórdão nº 

834/2014 – Plenário] 

 

Para verificação do prejuízo, foram identificadas duas situações: pagamentos a maior 

e intermediação na prestação do serviço de transporte escolar. 

Foram pagos à Locar Transportes o montante de R$ 7.168.841,92 referentes aos 

exercícios de 2014 (fevereiro a novembro) e 2015 (fevereiro a outubro), custeados com 

recursos do FUNDEB e do PNATE (vide Demonstrativo a seguir). No entanto, as 

medições e faturas deveriam ser no valor total de R$ 4.665.490,85, o que resultou em 

pagamentos a maior no valor de R$ 2.503.351,07, tal como demostrado na tabela a 

seguir. Para se chegar nesses valores, levou-se em consideração o valor da 

quilometragem por tipo de veículo, a rota percorrida e a quantidade de dias letivos, 

descontados, apenas, os feriados nacionais (não se levou em consideração os feriados 

estadual e municipal). 

 

DEMONSTRATIVO DE FONTE DE RECURSOS 

FONTE 
EXERCÍCIO 

2014 2015 

Pnate 250.000,00 400.000,00 

Fundeb 3.530.916,39 2.987.985,52 

total 3.780.916,39 3.387.985,52 

 

 PREGÃO nº 037/2013 PREGÃO nº 024/2014 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) R$/Km dias Total (R$) 

Ônibus 

Timon/SEDE – Av. 

Teresina – Panif. Trigão 

– 3°Distrito – Boa Vista 

– Barra das Pombas – 

Laranjeiras – Piranhas 

– São Gonçalo – 

Tamanduá – 

Matapasso 

60,00 Subcontratado 3,44 249 51.393,60 3,80 185 42.180,00 



 

 

 PREGÃO nº 037/2013 PREGÃO nº 024/2014 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) R$/Km dias Total (R$) 

Ônibus 

Timon/SEDE – Av. 

Teresina – Panif. Trigão 

– 3°Distrito – Boa Vista 

– Barra das Pombas – 

Laranjeiras – Piranhas 

– São Gonçalo – 

Tamanduá – 

Matapasso 

60,00 Locar 3,44 249 51.393,60 3,80 185 42.180,00 

Ônibus 

Timon/SEDE – Av. 

Teresina – Panif. Trigão 

– 3°Distrito – Boa Vista 

– Barra das Pombas – 

Laranjeiras – Piranhas 

– São Gonçalo – 

Tamanduá – 

Matapasso 

60,00 Locar 3,44 249 51.393,60 3,80 185 42.180,00 

Ônibus 

Santa maria da Torre – 

Cabeceira da Inhuma – 

Campo Grande 

75,00 Subcontratado 3,44 249 64.242,00 3,80 185 52.725,00 

Van 

Custódia – Delgado – 

Buritizinho – Carvão – 

Custódia – Santa Maria 

73,00 Subcontratado 3,25 249 59.075,25 3,47 185 46.862,35 

Ônibus 

São José dos Cacetes – 

João Dias-  Campo 

Grande 

60,00 Subcontratado 3,44 249 51.393,60 3,80 185 42.180,00 

Ônibus 

Copacabana – Bacuri – 

Mundo Novo – 

Itaguará – Campo 

Grande 

60,00 Subcontratado 3,44 249 51.393,60 3,80 185 42.180,00 

Kombi 

Encarnadinho – São 

Francisco – Campo 

Grande 

102,00 Subcontratado 3,15 249 80.003,70 3,40 185 64.158,00 

Van 

Boi morto – São 

Francisco – Campo 

Grande – Cabeceira da 

Inhuma 

100,00 Subcontratado 3,25 249 80.925,00 3,47 185 64.195,00 

Ônibus 
São Miguel – Lajes – 

Pinto 
120,00 Locar 3,44 249 102.787,20 3,80 185 84.360,00 

Ônibus 

Av. Teresina – Formosa 

– Lagoa grande – Onça 

– Roncador – 89 

(Povoado) – Saco – 

macaúba – Perdido – 

Bambu – Buriti Cortado 

– Poção do Zeca Batista 

– Tempero 

260,00 Locar 3,44 249 222.705,60 3,80 185 182.780,00 

Ônibus Zumbi – Baunilha – 

Buriti Cortado – 

100,00 Subcontratado 3,44 249 85.656,00 3,80 185 70.300,00 



 

 

 PREGÃO nº 037/2013 PREGÃO nº 024/2014 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) R$/Km dias Total (R$) 

Perdido 

Ônibus 
Saco – Macaúba – 

Perdido 
70,00 Subcontratado 3,44 249 59.959,20 3,80 185 49.210,00 

Ônibus 
Cabeceira da Bacaba – 

Perdido 
52,00 Subcontratado 3,44 249 44.541,12 3,80 185 36.556,00 

Kombi 
Bandeira – Pajeu – 

Monteiro 
47,00 Subcontratado 3,15 249 36.864,45 3,40 185 29.563,00 

Ônibus 

Castanhão – Agua 

limpa – Barraca – 89 – 

Roncador – Timon 

80,00 Subcontratado 3,44 249 68.524,80 3,80 185 56.240,00 

Ônibus 
Castanhão – Prata – 

Ponte – Castelo 
80,00 Subcontratado 3,44 249 68.524,80 3,80 185 56.240,00 

Ônibus 

São Roque – Poção do 

João Constâncio – 

Florata 

90,00 Subcontratado 3,44 249 77.090,40 3,80 185 63.270,00 

Ônibus 
Cruzeiro – Jacaré – 

Ponte – Prata – Castelo 
100,00 Subcontratado 3,44 249 85.656,00 3,80 185 70.300,00 

Ônibus 
Castanhão – Jacaré – 

Ponte – Prata – Castelo 
80,00 Subcontratado 3,44 249 68.524,80 3,80 185 56.240,00 

Ônibus 

Brejo – Boi Morto – 

Vertente – 

Mucambinho 

70,00 Subcontratado 3,44 249 59.959,20 3,80 185 49.210,00 

Ônibus 
Monteiro – Brejo – 

Vertente 
70,00 Subcontratado 3,44 249 59.959,20 3,80 185 49.210,00 

Van 
Timon – Castelo – Cão 

Açu 
100,00 Locar 3,25 249 80.925,00 3,47 185 64.195,00 

Kombi 
Timon – Castelo – Cão 

Açu 
100,00 Locar 3,15 249 78.435,00 3,40 185 62.900,00 

Ônibus 

Pedras – Mouquém – 

novo Estado – Santa 

Maria do garapa – Cão 

Aço 

60,00 Subcontratado 3,44 249 51.393,60 3,80 185 42.180,00 

Ônibus 
Fazenda nova – Manga 

– Cajueiro – Cão Açu 
68,00 Subcontratado 3,44 249 58.246,08 3,80 185 47.804,00 

Ônibus 
Exu – Pote – Juliano – 

Cão Açu 
85,00 Subcontratado 3,44 249 72.807,60 3,80 185 59.755,00 

Ônibus 

Coeb II – Carvão – 

Humaitá – Boa 

Esperança – Cão Açu – 

Fazenda Nova 

77,00 Subcontratado 3,44 249 65.955,12 3,80 185 54.131,00 



 

 

 PREGÃO nº 037/2013 PREGÃO nº 024/2014 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) R$/Km dias Total (R$) 

Ônibus 
Pote – Garapa – Cão 

Açu 
66,00 Locar 3,44 249 56.532,96 3,80 185 46.398,00 

Ônibus 
Pote – Juliana – Cão 

Açu 
66,00 Subcontratado 3,44 249 56.532,96 3,80 185 46.398,00 

Ônibus 
Enxu – Garapa – Vajota 

– Cão Açu 
50,00 Subcontratado 3,44 249 42.828,00 3,80 185 35.150,00 

Microônibus 

1) Timon – Formosa – 

Tiúba – Castelo – Ponte 

– Jacaré – Morada 

Nova – Bandeira – 

Pajeú – Mundo Novo – 

Lagoa do Joca – Canoa 

– Bonitinho; 2) 

Bonitinho – Cabeceira 

do Veríssimo – 

Bonitinho 

160,00 Subcontratado 3,34 249 133.065,60 3,68 185 108.928,00 

Ônibus 

São Benedito – Bom 

Jardim – Fazendinha – 

Vista Alegre – São João 

dos Marrocos – 

Gameleira 

50,00 Subcontratado 3,44 249 42.828,00 3,80 185 35.150,00 

Ônibus 

São Benedito – Bom 

Jardim – Fazendinha – 

Vista Alegre – São João 

dos Marrocos – 

Gameleira 

70,00 Subcontratado 3,44 249 59.959,20 3,80 185 49.210,00 

Ônibus 

Tapera – Ladeira – 

Alagadiço – Mucambo 

– Brejo – Bonitinho 

88,00 Subcontratado 3,44 249 75.377,28 3,80 185 61.864,00 

Ônibus 

Tapera – Ladeira – 

Alagadiço – Mucambo 

– Brejo – Bonitinho 

88,00 Subcontratado 3,44 249 75.377,28 3,80 185 61.864,00 

Kombi Pubas – Gameleira 46,00 Subcontratado 3,15 249 36.080,10 3,40 185 28.934,00 

TOTAL 3.560,00  2.568.310,50  2.097.180,35 

 

Também foram identificados pagamentos a menor aos motoristas subcontratados, 

em relação aos valores recebidos na fatura, observado em uma amostra de 

prestadores de serviço. No exercício de 2014, a Administração Municipal deveria 

reconhecer fatura no valor de R$ 1.309.951,65, ao passo que a Locar Transportes 

repassou aos correspondentes subcontratados apenas R$ 713.000,00, resultando em 

uma diferença de R$ 596.951,65 (vide tabela a seguir). 



 

 

 PREGÃO nº 037/2013 CONTRATO LOCAR (2014) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

Ônibus 

Santa maria 

da Torre – 

Cabeceira da 

Inhuma – 

Campo 

Grande (100 

km, no total 

ida e volta) 

75,00 Subcontratado 3,44 249 64.242,00 

5.800,00 10 58.000,00 65.317,25 113% 

Van 

Custódia – 

Delgado – 

Buritizinho – 

Carvão – 

Custódia – 

Santa Maria 

(80 km no 

total, ida e 

volta, manhã 

e tarde) 

73,00 Subcontratado 3,25 249 59.075,25 

Kombi 

Encarnadinho 

– São 

Francisco – 

Campo 

Grande (50 

km no total, 

ida e volta) 

102,00 Subcontratado 3,15 249 80.003,70 4.000,00 10 40.000,00 40.003,70 100% 

Van 

Boi morto – 

São Francisco 

– Campo 

Grande – 

Cabeceira da 

Inhuma(60 

km no total, 

ida e volta) 

100,00 Subcontratado 3,25 249 80.925,00 4.200,00 10 42.000,00 38.925,00 93% 

Ônibus 

Zumbi – 

Baunilha – 

Buriti 

Cortado – 

Perdido(100 

km no total, 

ida e volta) 

100,00 Subcontratado 3,44 249 85.656,00 5.000,00 10 50.000,00 35.656,00 71% 

Ônibus 

Castanhão – 

Agua limpa – 

Barraca – 89 

– Roncador – 

Timon (80 km 

no total, ida 

e volta) 

80,00 Subcontratado 3,44 249 68.524,80 

8.000,00 10 80.000,00 134.140,00 168% 

Ônibus 
Castanhão – 

Prata – Ponte 

– Castelo (80 

80,00 Subcontratado 3,44 249 68.524,80 



 

 

 PREGÃO nº 037/2013 CONTRATO LOCAR (2014) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

km no total, 

ida e volta) 

Ônibus 

São Roque – 

Poção do 

João 

Constâncio – 

Florata (90 

km no total, 

ida e volta) 

90,00 Subcontratado 3,44 249 77.090,40 

Ônibus 

Cruzeiro – 

Jacaré – 

Ponte – Prata 

– Castelo 

(100 km no 

total, ida e 

volta) 

100,00 Subcontratado 3,44 249 85.656,00 

12.000,00 10 120.000,00 94.140,00 78% Ônibus 

Castanhão – 

Jacaré – 

Ponte – Prata 

– Castelo (80 

km no total, 

ida e volta) 

80,00 Subcontratado 3,44 249 68.524,80 

Ônibus 

Brejo – Boi 

Morto – 

Vertente – 

Mucambinho 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

70,00 Subcontratado 3,44 249 59.959,20 

Ônibus 

Fazenda nova 

– Manga – 

Cajueiro – 

Cão Açu (56 

km no total, 

ida e volta) 

68,00 Subcontratado 3,44 249 58.246,08 2.900,00 10 29.000,00 29.246,08 101% 

Ônibus 

Exu – Pote – 

Juliano – Cão 

Açu (80 km 

no total, ida 

e volta) 

85,00 Subcontratado 3,44 249 72.807,60 2.800,00 10 28.000,00 44.807,60 160% 

Ônibus 

Coeb II – 

Carvão – 

Humaitá – 

Boa 

Esperança – 

Cão Açu – 

Fazenda 

Nova (88 km 

no total, ida 

e volta) 

77,00 Subcontratado 3,44 249 65.955,12 5.600,00 10 56.000,00 9.955,12 18% 



 

 

 PREGÃO nº 037/2013 CONTRATO LOCAR (2014) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

Ônibus 

Enxu – 

Garapa – 

Vajota – Cão 

Açu (66 km 

no total, ida 

e volta) 

50,00 Subcontratado 3,44 249 42.828,00 2.800,00 10 28.000,00 14.828,00 53% 

Microônibus 

1) Timon – 

Formosa – 

Tiúba – 

Castelo – 

Ponte – 

Jacaré – 

Morada Nova 

– Bandeira – 

Pajeú – 

Mundo Novo 

– Lagoa do 

Joca – Canoa 

– Bonitinho; 

2) Bonitinho 

– Cabeceira 

do Veríssimo 

– Bonitinho 

160,00 Subcontratado 3,34 249 133.065,60 7.500,00 10 75.000,00 58.065,60 77% 

Ônibus 

São Benedito 

– Bom Jardim 

– Fazendinha 

– Vista Alegre 

– São João 

dos Marrocos 

– Gameleira 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

50,00 Subcontratado 3,44 249 42.828,00 3.500,00 10 35.000,00 7.828,00 22% 

Ônibus 

São Benedito 

– Bom Jardim 

– Fazendinha 

– Vista Alegre 

– São João 

dos Marrocos 

– Gameleira 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

70,00 Subcontratado 3,44 249 59.959,20 3.400,00 10 34.000,00 25.959,20 76% 

Kombi 

Pubas – 

Gameleira 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

46,00 Subcontratado 3,15 249 36.080,10 3.800,00 10 38.000,00 -1.919,90 -5% 

TOTAL 1.309.951,65  713.000,00 596.951,65 46% 

 



 

 

Em 2015, a ciranda financeira também se repetiu, pois os valores medidos deveriam 

totalizar R$ 1.068.802,35, enquanto a empresa contratada repassou aos 

subcontratados o valor de R$ 641.700,00, resultando em uma diferença de R$ 

427.102,35 (vide tabela a seguir). 

 

 

 PREGÃO nº 024/2014 CONTRATO LOCAR (2015) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

Ônibus 

Santa maria 

da Torre – 

Cabeceira da 

Inhuma – 

Campo 

Grande (100 

km, no total 

ida e volta) 

75,00 Subcontratado 3,80 185 52.725,00 

5.800,00 9 52.200,00 47.387,35 91% 

Van 

Custódia – 

Delgado – 

Buritizinho – 

Carvão – 

Custódia – 

Santa Maria 

(80 km no 

total, ida e 

volta, manhã 

e tarde) 

73,00 Subcontratado 3,47 185 46.862,35 

Kombi 

Encarnadinho 

– São 

Francisco – 

Campo 

Grande (50 

km no total, 

ida e volta) 

102,00 Subcontratado 3,40 185 64.158,00 4.000,00 9 36.000,00 28.158,00 44% 

Van 

Boi morto – 

São Francisco 

– Campo 

Grande – 

Cabeceira da 

Inhuma(60 

km no total, 

ida e volta) 

100,00 Subcontratado 3,47 185 64.195,00 4.200,00 9 37.800,00 26.395,00 41% 

Ônibus 

Zumbi – 

Baunilha – 

Buriti 

Cortado – 

Perdido(100 

km no total, 

ida e volta) 

100,00 Subcontratado 3,80 185 70.300,00 5.000,00 9 45.000,00 25.300,00 36% 



 

 

 PREGÃO nº 024/2014 CONTRATO LOCAR (2015) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

Ônibus 

Castanhão – 

Agua limpa – 

Barraca – 89 

– Roncador – 

Timon (80 km 

no total, ida e 

volta) 

80,00 Subcontratado 3,80 185 56.240,00 

8.000,00 9 72.000,00 103.750,00 144% Ônibus 

Castanhão – 

Prata – Ponte 

– Castelo (80 

km no total, 

ida e volta) 

80,00 Subcontratado 3,80 185 56.240,00 

Ônibus 

São Roque – 

Poção do 

João 

Constâncio – 

Florata (90 

km no total, 

ida e volta) 

90,00 Subcontratado 3,80 185 63.270,00 

Ônibus 

Cruzeiro – 

Jacaré – 

Ponte – Prata 

– Castelo 

(100 km no 

total, ida e 

volta) 

100,00 Subcontratado 3,80 185 70.300,00 

12.000,00 9 108.000,00 67.750,00 63% Ônibus 

Castanhão – 

Jacaré – 

Ponte – Prata 

– Castelo (80 

km no total, 

ida e volta) 

80,00 Subcontratado 3,80 185 56.240,00 

Ônibus 

Brejo – Boi 

Morto – 

Vertente – 

Mucambinho 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

70,00 Subcontratado 3,80 185 49.210,00 

Ônibus 

Fazenda nova 

– Manga – 

Cajueiro – 

Cão Açu (56 

km no total, 

ida e volta) 

68,00 Subcontratado 3,80 185 47.804,00 2.900,00 9 26.100,00 21.704,00 45% 

Ônibus 

Exu – Pote – 

Juliano – Cão 

Açu (80 km 

no total, ida e 

volta) 

85,00 Subcontratado 3,80 185 59.755,00 2.800,00 9 25.200,00 34.555,00 58% 



 

 

 PREGÃO nº 024/2014 CONTRATO LOCAR (2015) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

Ônibus 

Coeb II – 

Carvão – 

Humaitá – 

Boa 

Esperança – 

Cão Açu – 

Fazenda 

Nova (88 km 

no total, ida e 

volta) 

77,00 Subcontratado 3,80 185 54.131,00 5.600,00 9 50.400,00 3.731,00 7% 

Ônibus 

Enxu – 

Garapa – 

Vajota – Cão 

Açu (66 km 

no total, ida e 

volta) 

50,00 Subcontratado 3,80 185 35.150,00 2.800,00 9 25.200,00 9.950,00 28% 

Microônibus 

1) Timon – 

Formosa – 

Tiúba – 

Castelo – 

Ponte – 

Jacaré – 

Morada Nova 

– Bandeira – 

Pajeú – 

Mundo Novo 

– Lagoa do 

Joca – Canoa 

– Bonitinho; 

2) Bonitinho 

– Cabeceira 

do Veríssimo 

– Bonitinho 

160,00 Subcontratado 3,68 185 108.928,00 7.500,00 9 67.500,00 41.428,00 38% 

Ônibus 

São Benedito 

– Bom Jardim 

– Fazendinha 

– Vista Alegre 

– São João 

dos Marrocos 

– Gameleira 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

50,00 Subcontratado 3,80 185 35.150,00 3.500,00 9 31.500,00 3.650,00 10% 

Ônibus 

São Benedito 

– Bom Jardim 

– Fazendinha 

– Vista Alegre 

– São João 

dos Marrocos 

– Gameleira 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

70,00 Subcontratado 3,80 185 49.210,00 3.400,00 9 30.600,00 18.610,00 38% 



 

 

 PREGÃO nº 024/2014 CONTRATO LOCAR (2015) SUPERFATURAMENTO 

VEÍCULO ROTA km VEÍCULO R$/Km dias Total (R$) Pgto/mês mês total (R$) R$ % 

Kombi 

Pubas – 

Gameleira 

(70 km no 

total, ida e 

volta) 

46,00 Subcontratado 3,40 185 28.934,00 3.800,00 9 34.200,00 -5.266,00 -18% 

TOTAL 1.556,00  1.068.802,35  641.700,00 427.102,35 67% 

 

Por fim, os valores pagos a maior à Locar Transportes totalizaram R$ 1.808.557,54  e 

R$ 1.717.847,53, referentes aos exercícios de 2014 e 2015, de acordo com o 

demonstrativo a seguir, tendo-se como referência apenas os resultados obtidos em 

amostra. Se o resultado for projetado ao universo, ou seja, à totalidade dos 

pagamentos aos subcontratados, o desvio por subcontratação alcança R$ 2.089.445,18 

e R$ 1.918.904,38, referentes aos exercícios de 2014 e 2015, respectivamente. 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INDEVIDAS 

DESCRIÇÃO 
EXERCÍCIO 

2014 
EXERCÍCIO 2015 OBSERVAÇÕES 

I VALORES PAGOS A MAIOR    

Valor pago à Locar Transportes 3.780.916,39 3.387.925,53 Demonstrativos financeiros 

( - ) Valores para fins de faturamento 2.568.310,50 2.097.180,35 
R$/km (por tipo de veículo) x 

Percurso x qtde de dias 

(=) Valor pago a maior 1.212.605,89 1.290.745,18 A recolher ao Erário 

    

II SUBCONTRATAÇÕES (AMOSTRA)    

Valor pago à Locar Transportes 1.309.951,65 1.068.802,35 

Valores com base no que deveria 

ser faturado - R$/km (por tipo de 

veículo) x Percurso x qtde de dias 

( - ) Valor pago aos subcontratados 713.000,00 641.700,00 
Valores levantados durante a 

vistoria 

(=) Valor pago a maior 596.951,65 427.102,35  

% Representativo 46% 40% Relativo à amostra analisada 

III PROJEÇÃO SOBRE O UNIVERSO    

Valor pago à Locar Transportes 1.924.137,54 1.572.187,35 

Valores com base no que deveria 

ser faturado - R$/km (por tipo de 

veículo) x Percurso x qtde de dias 

à totalidade de veículos 

subcontratados 



 

 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INDEVIDAS 

DESCRIÇÃO 
EXERCÍCIO 

2014 
EXERCÍCIO 2015 OBSERVAÇÕES 

% Desvio na subcontratação 46% 40% Relativo à amostra analisada 

( = ) Desvio na subcontratação 876.839,29 628.259,20 

Desvio por subcontratação 

irregular, estimado para o 

universo 

IV CONSOLIDADO (AMOSTRA)    

I VALORES PAGOS A MAIOR 1.212.605,89 1.290.745,18  

II SUBCONTRATAÇÕES 596.951,65 427.102,35  

( = ) TOTAL 1.808.557,54 1.717.847,53  

% Representatividade 48% 51% 
Em relação aos valores pagos à 

Contratada 

V CONSOLIDADO (UNIVERSO)    

I VALORES PAGOS A MAIOR 1.212.605,89 1.290.745,18  

II SUBCONTRATAÇÕES 876.839,29 628.259,20  

( = ) TOTAL 2.089.445,18 1.918.904,38  

% Representatividade 55% 57% 
Em relação aos valores pagos à 

Contratada 

 

Por fim, além das irregularidades acima, identificou-se as seguintes situações: 

a) Divergência entre a rota informada pelo Setor de Transportes e aquela 
percorrida pelo motorista (subcontratado), merecendo maior ajuste nesses 
percursos ao elaborar o Termo de Referência; 
 

ROTA TRANSPORTES CONSTATADO 

Santa Maria da Torre – Cabeceira da Inhuma – 

Campo Grande 
100 km 75 km 

Custódia – Delgado – Buritizinho – Carvão – 

Custódia – Santa Maria 
80 km 73 km 

Encarnadinho – São Francisco – Campo Grande 50 km 102 km 

Boi morto – São Francisco – Campo Grande – 

Cabeceira da Inhuma 
60 km 100 km 

Zumbi – Baunilha – Buriti Cortado – Perdido 100 km 128 km 

Cabeceira da Bacaba – Perdido 52 km 60 km 



 

 

ROTA TRANSPORTES CONSTATADO 

Castanhão – Agua limpa – Barraca – 89 – 

Roncador – Timon 

Castanhão – Prata – Ponte – Castelo 

160 km 64 km 

São Roque – Poção do João Constâncio – Florata 90 km 32 km 

Cruzeiro – Jacaré – Ponte – Prata – Castelo 

Castanhão – Jacaré – Ponte – Prata – Castelo 

Brejo – Boi Morto – Vertente – Mucambinho 

250 km 240 km 

Fazenda Nova – Manga – Cajueiro – Cão Açu 56 km 68 km 

Exu – Pote – Juliano – Cão Açu 80 km 85 km 

Coeb II – Carvão – Humaitá – Boa Esperança – 

Cão Açu – Fazenda Nova 
88 km 77 km 

Enxu – Garapa – Vajota – Cão Açu 66 km 50 km 

São Benedito – Bom Jardim – Fazendinha – Vista 

Alegre – São João dos Marrocos – Gameleira 
70 km 50 km 

Pubas – Gameleira 70 km 46 km 

TOTAL 1372 km 1250 km 

DIFERENÇA 122 km 

DIFERENÇA (%) 10% 

 

b) Descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento dos serviços 
prestados pelos subcontratados, na medida em que alguns destes informaram 
haver uma espécie de desconto no valor que deveria ser pago, tendo como 
referência a diária estipulada em contrato e os dias de serviço efetivamente 
prestados; 
 

A política remuneratória aos subcontratados é consideravelmente restritiva, tendo 
em vista o baixo valor da diária paga pela Locar Transportes, que deve ser utilizada 
para abastecimento, manutenção, mecânica, além da remuneração do motorista, 
inviabilizando melhorias e adaptações nos veículos utilizados no transporte escolar, 
em especial aquelas decorrentes de obrigações legais; 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no 
campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  

 

Do montante fiscalizado de R$ 7.168.841,92 (sete milhões cento e sessenta e oito mil 

oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), foi identificado prejuízo de R$ 

2.503.351,07 (dois milhões quinhentos e três mil trezentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos), podendo chegar a R$ 4.008.349,56 (quatro milhões oito mil trezentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos) referentes ao item 2.2.4. 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

 

1 Prejuízo na disputa entre interessados, tendo em vista fragilidades na divulgação 

do Edital do Pregão nº 037/2013 e o possível conhecimento entre os licitantes. 

2 Prejuízo na comprovação da capacidade operacional de licitantes. Transferência 

do acompanhamento dos serviços ao Contratante. 

3 Avarias e condições deficitárias dos veículos utilizados no transporte escolar, 

comprometendo as condições de segurança e conforto. 

4 Inconsistência nos pagamentos a subcontratados. Subcontratação com vantagem 

para a empresa contratada. 

 

 


