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Relatório da frota de veículos da Lapa

Com a análise da frotas de carros da prefeitura da Lapa identificamos que a
prefeitura segue um determinado padrão quando o quesito é aluguel de veículos.
Analisamos os anos de 2014 até início de 2017 e existe uma regularidade em relação a
duas secretarias específicas a de Saúde e de Educação.
Verifica-se que a prefeitura tem alguns parceiros fixos quando o assunto é locação
de transportes o que faz com que R$ 1.290.000,00 sejam empregados a apenas 3
empresas dentro de uma cidade onde existem empresas tanto dentro da cidade quanto nas
proximidades que poderiam atender as necessidades da prefeitura.
Dentro da aquisição de veículos da prefeitura da Lapa existem apenas dois
fornecedores cadastrados, o que nos faz pensar se não existem empresas na Lapa ou até
mesmo nos arredores que poderiam fornecer o mesmo material com até mesmo um valor
menor do que o ofertado hoje, fazendo com que a prefeitura economizasse e ainda fizesse
com que o mercado local girasse de forma mais uniforme.
Cada departamento administrativo possui um veículo, porém verificamos que
existem setores com veículos que poderiam ser substituídos por veículos mais baratos e
que supririam as necessidades do setor da mesma forma. Alguns dos veículos não são
especificados em relação a modelo e valor. Existem alguns veículos que estão na aba a de
aquisição de veículos mas não constam na aba de despesas, ou seja existe uma
inconsistência de dados onde o veículo “some” de uma aba para a outra, conforme pode ser
observado na aba Aquisições de 2014 a 2016 constam todos os veículos adquiridos pela
prefeitura totalizando 38 automóveis e na aba Aquisição de veículos constam apenas 17
veículos em uso pelos setores o que nos fez pontuar onde estariam listados os demais
veículos adquiridos.

A manutenção dos veículos se comportam da mesma forma que a aquisição quando
se trata de parcerias entre as empresas e a prefeitura, onde apenas uma empresa aparece
nos 4 anos como responsável pela manutenção da frota da prefeitura, acreditamos que
exista algum tipo de contrato entre a prefeitura e a empresa, mas isso engessa de certa
forma todo o processo de manutenção dos veículos, pois ser dependente de apenas uma
empresa torna o mercado minimamente competitivo e desfavorável para a economia da
cidade.
Um mesmo veículo foi solicitado mais de uma vez por meio de empenhos diferentes,
conforme mostrado abaixo:
●

Empenho 2676: Veículo, mesmo modelo e placa, empenhado de 2014 até 2016 para
utilização do departamento.

●

Empenho 76: Contrato do empenho de junho de 2015.

●

Empenho 2755 e 2757: Empenho do mesmo veículo conforme empenho 2676 e 76
para o ano de 2015 - 2016.

Tendo em vista a utilização do veículo para o mesmo departamento, analisando que,
no portal da transparência não são apontados os gastos (nº ordens) dos empenhos,
entenda-se que o valor não está apenas alocado aos contratos, mas também demais
gastos advindos da utilização do veículo como por exemplo, manutenção ou seguro, entre
outros. Seria interessante a compra de um veículo do mesmo modelo para a utilização
exclusiva do setor, sendo que, os custos com a aquisição estariam abaixo do que o que
vem sendo gasto com o veículo de locação.
Empenhos demonstrados tanto para locação de frota para saúde, quanto para
transporte escolar, não especificam os nºs das ordens, entende-se que o valor não se aplica
apenas para o contrato, mas também para todos os gastos voltados aos transportes.
Necessário a verificação e chegando a necessidade, recorre-se para a aquisição do
automóvel, tendo como base que é decorrente sua utilização pela unidade, provavelmente
será necessário verificar se o gasto com o motorista se tornará acima do valor estipulado
pela locação do serviço dele, caso contrário é indicado a aquisição do veículo.

