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Resumo
A presente auditoria tratou da análise operacional do serviço de transporte no CNMP, com ênfase nos aspectos relacionados à economicidade e eficiência. O estudo abordou aspectos
como custo do serviço, ociosidade dos veículos, demandas simultâneas, aspectos quantitativos e qualitativos da demanda por transporte do CNMP, entre outros.
A auditoria foi pautada por cinco questões de auditoria: a) o serviço de transporte é prestado de maneira econômica?; b) o serviço de transporte é prestado de maneira eficiente?; c) o
serviço de Ecotransporte é prestado adequadamente?; d) A gestão do serviço de transporte é eficaz?; e e) qual forma de prestação do serviço de transporte seria mais adequada à realidade do CNMP?
O CNMP possui atualmente uma frota de 30 veículos, subdivididos em transporte de representação (15 veículos), transporte institucional (5 veículos) e transporte de serviços (10
veículos), de acordo com a Portaria CNMP-PRESI 240/2013.
Para efeito de análise, foi feita a subdivisão dessas categorias da seguinte forma: transporte de representação (15 veículos), transporte institucional – segurança (2 veículos), transporte
institucional (3 veículos), transporte de serviço (7 veículos) e transporte de passageiros (3 veículos).
No último trabalho de auditoria realizado na área de transportes (Relatório de Auditoria nº 04/2017), a AUDIN já havia sinalizado a tendência da Administração Pública de se valer de
novas maneiras para utilização do serviço de transportes, com o objetivo de atingir a eficiência e a economicidade operacional.
Anualmente, por meio dos relatórios de gestão, o Tribunal de Contas da União tenta promover a reflexão dos gestores públicos no sentido de explicitar as razões de escolha da
aquisição de frota própria em detrimento da locação, e ainda, de apontar os controles de que dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço.
Nesse esteio, em fevereiro de 2017, o Poder Executivo Federal iniciou a implantação do TáxiGov na Administração Pública. Trata-se de um inovador sistema de transporte de
servidores públicos por meio de agenciamento de táxis. A iniciativa teve por objetivo melhorar a eficiência do gasto público e ampliar o controle, a inovação e a transparência do serviço de transporte
administrativo. O novo modelo substitui carros próprios e locados (juntamente com todos os custos de gestão e manutenção envolvidos) por táxis.
Durante a realização dos trabalhos, foi publicado o Edital nº 4/2018 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, em que o CNMP consta como órgão participante do
registro de preços para eventual contratação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por demanda, no
âmbito do Distrito Federal.
O presente estudo traz uma análise abrangente acerca da gestão da frota do CNMP, os custos envolvidos na prestação do serviço, os riscos relacionados aos principais processos, além
da visão geral dos agentes envolvidos na prestação e na utilização do serviço.
Dessa forma, o estudo propõe, ao final, três opções de se fazer uma combinação das formas de prestação do serviço (tomando-se como base os tipos: representação, institucional,
transporte de serviço e transporte de passageiro) para que os gestores do órgão possam estimar os benefícios econômicos e operacionais da utilização de cada um deles. Além disso, o trabalho abordou
tema relacionado à lavagem de veículos, apresentando uma análise comparativa acerca de opções de execução do serviço, com impacto nos custos.
Ademais, o estudo também propôs algumas sugestões de controle para os principais riscos relacionados aos processos mapeados, além de apontar alguns alertas acerca de situações que
possam gerar riscos.
Ainda como resultado do trabalho, a auditoria apresenta uma visão abrangente acerca da utilização e prestação do serviço, visão adquirida por meio da aplicação de questionários aos
usuários e aos agentes de segurança institucional. A visão geral acerca do serviço também foi complementada por meio da aplicação de técnicas de auditoria operacional, como Análise Stakeholder e
Análise SWOT, ambas estruturadas com o auxílio da área auditada.
Dessa forma, uma das principais entregas desse trabalho também é proporcionar uma visão detalhada e abrangente acerca dos aspectos relacionados ao serviço de transporte do CNMP,
para que o gestor da Coordenadoria de Transporte, juntamente com o Secretário de Administração possam promover melhorias constantes na prestação do serviço.
Porém, o intuito principal deste trabalho é munir os gestores do órgão com informações relevantes e confiáveis acerca da operação de transporte do CNMP, para que, por meio delas,
possam tomar decisões e gerir o serviço da melhor forma possível.

1. INTRODUÇÃO
1.1 Antecedentes
A Auditoria Interna já efetuou duas auditorias na área de transporte, em 2014 e 2017, ocasiões em que se verificou a conformidade e regularidade dos controles e das atividades
desenvolvidas na Coordenadoria de Segurança e Transporte – COSET, vinculada à Secretaria de Administração.
Por ocasião da elaboração do PAINT 2018, a equipe de auditoria vislumbrou a possibilidade de expandir as análises efetuadas na área, alinhando-se à preocupação da Administração
Pública em garantir uma prestação mais econômica e eficiente do serviço de transporte.
Dessa maneira, estruturou-se a auditoria operacional na área de transporte, cujo foco principal foi avaliar e propor sugestões acerca da melhor maneira de se prestar o serviço,
adequando-se à realidade do CNMP.
1.2 Objetivo e escopo da auditoria
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O objetivo da presente auditoria foi avaliar sob a ótica operacional a gestão de transporte no CNMP, priorizando a análise das dimensões economicidade e eficiência; além de avaliar os
aspectos relacionados aos custos de operação, com o objetivo de analisar alternativas e modelos de gestão de frota que melhor se adequam às atividades do CNMP.
Para isso, delimitou-se como escopo os custos de operação, analisando-se os custos diretos e indiretos envolvidos na prestação do serviço de 2015 a 2017, a demanda de transporte do
CNMP, abrangendo o perfil dos deslocamentos, os elementos do modelo de gestão do transporte (tipo de veículo, frota, tecnologias, desempenho, ambiente interno e externo, etc); gerenciamento de
riscos referentes aos principais processos; e benchmarking em outros órgãos da Administração, como TCU, CNJ, e órgãos do Poder Executivo; contratos de aluguel de frota; contratos de terceirização
de serviço de transporte; e TáxiGov.
1.3 Critérios e procedimentos
O trabalho foi executado de acordo com os procedimentos de auditoria preconizados pelo Institute of Internal Auditors (IIA), órgão responsável por estabelecer as normas
internacionais para a prática profissional de Auditoria Interna. Além disso, foram observados princípios e padrões estabelecidos pelo TCU no Manual de Auditoria Operacional (Portaria SEGECEX nº
4/2010).
Para conhecimento do objeto e delimitação do escopo de auditoria, utilizou-se o estudo “Terceirização versus frota própria: uma análise da função transporte em uma instituição federal
de ensino”, de Lucas Resende Aarão, dissertação de mestrado apresentada em 2016 à Universidade Federal de Viçosa – MG acerca do tema.
De maneira incidental (por não se tratar de uma auditoria de conformidade), também foi utilizado como critério de auditoria a Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013, que dispõe sobre a
aquisição, locação e utilização de veículos oficiais CNMP e dá outras providências.
Para formulação das alternativas ao modelo de prestação do serviço de transporte, foram utilizados como parâmetro editais e contratos da Administração Pública que incluíam o serviço
de transporte (aluguel permanente de veículo, aluguel sob demanda, etc), além do serviço de lavagem de veículos, em seu objeto.
Para execução das presentes análises, a equipe de auditoria aplicou técnicas de auditoria operacional constantes do Manual de Auditoria Operacional do TCU, como Análise
Stakeholder, Análise SWOT, mapeamento de processos e aplicação de questionários. Para manejo dos dados e geração dos gráficos foram utilizadas planilhas Excel. Além disso, empreendeu-se visita in
loco à Procuradoria Geral da República a fim de extrair boas práticas passíveis de serem replicadas no CNMP, além de consultas telefônicas a diversos órgãos da Administração Pública para tratar sobre
o tema.
2. VISÃO GERAL
2.1 Frota do CNMP
A frota do CNMP é composta por 30 (trinta) veículos, sendo 15 (quinze) de representação, 5 (cinco) de veículos institucionais, e 10 (dez) de serviço:
Representação: 8 Fluences, 4 Corollas e 3 Lineas;
Institucionais: 5 Lineas; e
Serviço: 4 Meganes, 1 Palio Weekend, 1 Frontier, 1 Van de Carga e 3 Vans de Passageiros.
2.2 Tipos de serviço
De acordo com a Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013, os veículos do CNMP são divididos em:
I – Veículos de representação: utilizados na representação oficial, destinados a Conselheiros, Secretário-Geral e Secretário-Geral Adjunto;
II – Veículos de transporte institucional: utilizados no transporte de autoridades em serviço, destinados a Membros Auxiliares, Membros Colaboradores, Secretários, Auditor-Chefe,
Assessor de Comunicação Social e Cerimonial, Assessores da Presidência e Chefes de Gabinete;
III – Veículos de serviço: utilizados no transporte de pessoal em serviço, destinados a servidores e colaboradores, e, ainda, utilizados no transporte de carga e realização de atividades
que exigem veículo específico.
Para fins deste estudo, considerou-se os veículos institucionais de dois tipos:
Transporte institucional: veículos pretos de placas brancas utilizados no transporte de autoridades em serviço; e
Transporte institucional – segurança: veículos pretos de placas brancas alocados permanentemente na COSET, utilizados para os serviços relacionados à segurança.
De forma semelhante, para melhor organização das informações, os veículos de serviço destinados ao transporte de pessoal foram separados em dois tipos:
Transporte de pessoal: veículos brancos utilizados no transporte de pessoal em serviço ou no transporte de carga; e
Transporte de passageiros: vans do CNMP destinadas ao transporte coletivo de passageiros.
Conforme art. 3º da Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013, a utilização dos veículos oficiais ocorre nos dias úteis, no período de 07h às 22h, ressalvadas as seguintes hipóteses para os
veículos de representação:
I - em dias úteis, em horário diverso do estabelecido no caput, exclusivamente para transporte no interesse do serviço e limitado aos seguintes itinerários:
a) da sede do CNMP ou do local de residência/hospedagem até o aeroporto e vice-versa; e
b) do local em que esteja sendo realizado evento declara
do pelo usuário como relacionado às funções exercidas no âmbito do CNMP até o local de sua residência/hospedagem,
o aeroporto ou a sede do CNMP e vice-versa;
II- em dias não úteis, independentemente do horário, exclusivamente para transporte, no interesse do serviço, da sede do CNMP ou do local de residência/hospedagem até o aeroporto e
vice-versa.

De maneira geral, em 2017, a prestação do serviço de transporte se comportou da seguinte forma:
Gráfico 1: Atendimentos ASVO 2017

Fonte: ASVO 2017

2.3 Estrutura da COSET
A Coordenadoria de Segurança e Transporte (COSET) foi instituída pela Portaria CNMP-PRESI nº 130/2016. Posteriormente, a Portaria CNMP-PRESI nº 95/2017 revogou o
normativo anterior e estabeleceu a organização interna e as atribuições das unidades administrativas do CNMP.
Dessa forma, a COSET encontra-se vinculada à Secretaria de Administração e, conforme art. 48 da Portaria CNMP-PRESI nº 95/2017, a ela compete:
I – realizar a segurança pessoal dos conselheiros, membros, dignitários, servidores e demais pessoas nas dependências do CNMP, ou externamente, quando em serviço;
II – realizar ou acompanhar o transporte de conselheiros, membros, dignitários, servidores e demais pessoas que, em razão do serviço, estejam sob ameaça ou em situação de risco;
III – fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos de segurança estabelecidos pelo CNMP, incluindo a inspeção, coordenação e controle operacional das atividades realizadas pela
vigilância terceirizada;
IV – conduzir veículos oficiais empregados no deslocamento de conselheiros, membros, servidores e testemunhas, bem como transportar documentos;
V – entregar notificações e intimações, proceder à localização de pessoas e ao
levantamento de dados, imagens e informações diversas;
VI – fiscalizar a circulação de pessoas nas dependências do CNMP, bem como no perímetro externo de sua sede;
VII – zelar pela guarda dos equipamentos ou materiais utilizados em suas atividades, inclusive pela manutenção daqueles que possam implicar algum risco para a segurança institucional;
VIII –fiscalizar a saída de materiais, equipamentos e volumes das dependências e unidades administrativas do CNMP;
IX – atuar na prevenção e combate a incêndio e outros sinistros;
X – operar equipamentos específicos de supervisão e controle de acesso nas dependências e unidades administrativas do CNMP;
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XI – prestar os primeiros socorros, providenciando o atendimento médico;
XII – efetuar controle de saída, itinerário e o retorno dos veículos oficiais a serviço;
XIII – providenciar a regularização documental de veículos oficiais e dos agentes de segurança institucional, mantendo atualizados os registros, licenças e seguros;
XIV – efetuar abastecimento e controle do consumo geral de combustíveis;
XV – propor aquisição, recuperação e alienação de veículos oficiais;
XVI – proceder ao levantamento e à avaliação de danos materiais em veículo oficial envolvido em sinistro;
XVII – adotar políticas de prevenção de crises que comprometam a segurança e administrá-las em caso de ameaça à estabilidade institucional;
XVIII – gerir e fiscalizar a execução das atividades de brigada contra incêndio, segurança e transporte terceirizadas

A COSET é composta de 1 (um) coordenador, 16 (dezesseis) agentes de segurança institucional, 1 (um) técnico administrativo, 1 (um) estagiário e 3 (três) apoios administrativos.
Cumpre destacar que, relativamente ao atendimento de transporte, a unidade conta com a maioria da força de trabalho: 13 (treze) agentes de segurança, 1 (um) técnico administrativo, 1
(um) estagiários e 2 (dois) apoios administrativos.
Conforme Portaria CNMP-PRESI nº 75/2014, que dispõe sobre as atribuições dos cargos de Analista e Técnico do CNMP, aos agentes de segurança institucional, compete, entre
outros:
(...) conduzir veículos oficiais, realizando ou acompanhando o transporte do presidente, dos conselheiros e do secretário-geral; conduzir veículos oficiais, realizando ou acompanhando o
transporte de membros, outras autoridades, servidores e demais pessoas que, em razão do serviço, estiverem sob ameaça ou em situações de risco, mediante determinação específica da autoridade
competente;

Dessa forma, o transporte dos Conselheiros, Secretário-Geral e Secretário-Geral Adjunto é de responsabilidade dos agentes de segurança institucional. Trata-se do transporte de
representação.
A unidade conta ainda com 5 (cinco) motoristas terceirizados (contrato CNMP nº 7/2017), incumbidos da condução de veículos oficiais para transporte administrativo de autoridades
e/ou servidores, bem como para o transporte administrativo de processos, documentos e materiais diversos para atendimento das demandas do CNMP. Esses motoristas realizam, ainda, a condução dos
veículos do Ecotransporte.
Os outros 3 (três) agentes de segurança e um apoio administrativo encontram-se dedicados às atividades de segurança institucional. Esses servidores conduzem os veículos do tipo
institucional – segurança, conforme exposto no item anterior.
2.4 Operacionalização das demandas
A operacionalização do serviço de transporte é feita por meio do sistema “Portal de Atendimento”, aba “Transportes”, na intranet. No portal, o usuário deve realizar a solicitação do
serviço, conforme art. 4º da Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013, caput e § 2º:
Art. 4º A utilização do veículo oficial deverá ser precedida de solicitação e autorização no Sistema Portal de Atendimento/Transportes do CNMP, onde serão registradas, no mínimo, as seguintes
informações:
I - identificação do usuário;
II - natureza do serviço;
III - horário de utilização;
IV - itinerário a ser seguido; e
V - identificação do servidor ou membro que autorizou a saída.
V - identificação do conselheiro, membro ou servidor que autorizou a saída
§2º As informações constantes na solicitação de que trata o caput deverão constar, adicionalmente, em Autorização para a Saída de Veículo Oficial (ASVO), ou em sistema informatizado
equivalente a ser implementado pelo órgão.

Assim, nos casos de transporte institucional e de serviço, o usuário também deve imprimir e preencher a Autorização de Saída de Veículo Oficial (ASVO), constante da opção
“Manuais e Formulários”, aba “Formulários”, também na intranet.
No caso dos veículos de representação, a ASVO é preenchida pelo agente de segurança condutor do veículo, conforme disciplinado na Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013, art. 4º, § 3º:
Nos casos de utilização dos veículos de representação, exclusivamente, cabe à Coordenadoria de Segurança e Transporte realizar o registro das informações de que tratam os incisos I a
V do artigo 4º no referido sistema e na ASVO, ou em sistema informatizado equivalente.
No dia-a-dia das atividades de transporte, a COSET trata o pedido no sistema como um pedido de ida e volta, em que a ASVO de volta fica consignada no setor aguardando a ligação
do usuário para solicitar o veículo. No entanto, essa sistemática não se encontra disciplinada ou divulgada internamente para os usuários.
3. ANÁLISES
3.1 Análise SWOT
Durante a realização dos trabalhos, foi produzida, com o auxílio de servidores da área de transporte, a Análise SWOT da atividade de transporte no CNMP.
Por meio da sua confecção, foi possível identificar as forças e fraquezas (relacionadas ao ambiente interno) e as oportunidades e ameaças (relacionadas ao ambiente externo) do objeto
de auditoria. Com isso, foram identificados pontos a serem investigados, além de serem analisados conjuntamente com outros documentos (Análise Stakeholder e processos mapeados), o que
possibilitou alguns encaminhamentos durante os trabalhos.
Além disso, frisa-se que este documento pode se constituir em uma ferramente útil de gerenciamento da área, em que o gestor deve analisar quais ameaças podem ser minimizadas com
a utilização dos pontos fortes (forças) e das oportunidades para evitar situações de vulnerabilidade na atividade de transporte. A análise pode ser feita, ainda, em relação à possibilidade de se aproveitar
oportunidades considerando as forças da atividade.
Tabela 1: Análise SWOT

Fonte: Dinâmica realizada pela AUDIN

3.2 Análise Stakeholder
Durante a realização dos trabalhos, em especial na fase de planejamento, também foi confeccionada a Análise Stakeholder da atividade de transporte do CNMP. Essa análise busca
identificar atores envolvidos e suas expectativas e interesses, e como estes afetam o risco e o desempenho do processo.
Foram identificados 23 (vinte e três) stakeholders relacionados à atividade. Estes foram divididos em 4 (quatro) grandes grupos: Gestores, Usuários, Executores e Demais Atores.
Também identificaram-se os papéis e os interesses de cada um deles, tendo sido os interesses classificados de acordo com o grau de interesse - 1 a 3 - na escala baixo, médio e alto.
A referida análise pode ser consultada no Memorial de Auditoria Operacional de Transporte (0109717), documento que agrega as análises, gráficos, tabelas e fluxos desenvolvidos
nesta ação.
Assim como ocorre com a Análise SWOT, a Análise Stakeholder se constitui de uma valiosa ferramenta para que os gestores envolvidos na atividade de transporte, em especial o
Coordenador de Segurança e Transporte, tenham um conhecimento abrangente acerca da atividade e dos atores envolvidos, além de ser uma ferramenta auxiliar para a gestão da unidade.
3.3 Mapeamento de processos
Uma das etapas do trabalho consistiu em mapear os principais processos ligados à atividade de transporte no intuito de identificar potenciais riscos e eventuais controles existentes.
Dessa forma, foram mapeados os processos:
1) Manutenção de veículos;
2) Transporte Institucional e de Serviço;
3) Transporte de Conselheiros; e
4) Abastecimento de Veículos.

Todos os fluxos constam do Memorial de Auditoria Operacional de Transporte (0109717). O fluxo de Abastecimento de Veículos não apresentou maiores riscos, razão pela qual não
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consta análise sobre ele no presente relatório. Relativamente ao transporte de Conselheiros, o risco potencial identificado ("realizar pedido de serviço para fins institucionais") é melhor demonstrado no
item 3.7.1 deste relatório, onde consta a análise acerca dos veículos de representação.
3.3.1 Manutenção de veículos
No fluxo de manutenção de veículos foram identificados 4 (quatro) potenciais riscos.
Os riscos referentes à consulta e atualização da planilha de controle se referem à possibilidade de ocorrência da falha humana nesta etapa do processo. Identificou-se, na auditoria de
conformidade realizada em 2017, que, por falha de verificação, houve atraso na revisão de veículos.
Como uma medida para minimizar esse risco, identificou-se, no benchmarking realizado na PGR, que o Sistema de Gestão de Frotas utilizado pelo órgão contém abas dedicadas à
inserção de informações sobre manutenção, além da possibilidade de inserção de alertas no sistema, a fim de facilitar e sistematizar o controle.
Conforme verificado na auditoria ocorrida em 2017 e em reuniões ocorridas durante a realização do presente trabalho, o CNMP está em fase de migração do sistema utilizado pela PGR
para a plataforma tecnológica do órgão. Dessa forma, com a entrada em operação do sistema, acredita-se que ocorrerá a mitigação desse risco. Convém que o gestor, assim como a Auditoria Interna (em
trabalhos futuros) monitore a implementação deste controle.
Outro risco analisado referente ao processo de manutenção de veículos foi a "emissão de feedback acerca da manutenção realizada". Este processo é essencialmente conduzido pela
área de gestão da COSET, em especial a servidora Técnica Administrativa lotada no setor. A Portaria CNMP-SG nº 274/2017 designa a referida servidora cumulativamente para os papéis de Gestora,
Fiscal Requisitante e Fiscal Técnica do contrato.
De acordo com a Portaria CNMP-SG nº 147/2017, que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos administrativos no âmbito do CNMP, o fiscal requisitante é responsável por
fiscalizar a execução do contrato do ponto de vista funcional (art. 2º, V). De acordo com o art. 4º, compete ao fiscal requisitante, entre outros:
I – acompanhar e orientar a execução dos serviços contratados em relação ao aspecto funcional do objeto, atuando junto ao preposto, quando necessário;
II – verificar se a prestação de serviços e o fornecimento de material é desenvolvida em acordo com o previsto em Edital, Contrato, Nota de Empenho, Termo de Referência, Projeto Básico,
Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Materiais, bem como em demais documentos essenciais à obtenção dos resultados pretendidos com a contratação;

Dessa forma, acredita-se que a assunção das atribuições de fiscal requisitante (ou mesmo de fiscal técnico) por um servidor que possua maiores conhecimentos acerca de manutenção
de veículos traria maiores controles ao processo.
Os demais riscos foram considerados riscos inerentes ao processo de manutenção e/ou identificou-se que possuíam controles associados, porém nada impede que o gestor realize uma
análise crítica a seu respeito e opte por tratá-los.
Figura 1: Processo Mapeado - Manutenção de Veículos

Fonte: Dinâmica realizada pela AUDIN

3.3.2 Transporte Institucional e de Serviço
O principal risco identificado no fluxo de transporte intitucional e de serviço refere-se à forma de pedido. Conforme relatado no item 2.4 deste relatório, a forma de pedido é
normatizada no art. 4º da Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013, que prevê que o pedido deverá ser feito por meio do Portal de Atendimento/Transportes do CNMP. Além disso, o § 2º do artigo em
comento prevê a exigência de que as informações do pedido devem constar, adicionalmente, em Autorização para a Saída de Veículo Oficial (ASVO):
§ 2º As informações constantes na solicitação de que trata o caput deverão constar, adicionalmente, em Autorização para a Saída de Veículo Oficial (ASVO), ou em sistema informatizado
equivalente a ser implementado pelo órgão.

Assim, os usuários devem efetuar o pedido do serviço por meio do Portal de Atendimento/Transportes do CNMP na intranet, imprimir a ASVO na aba "Formulários", da intranet (fora
do portal), preenchê-la parcialmente e entregá-la ao motorista no momento da condução do veículo. Frisa-se que o sistema apresenta falhas de operação, e nem sempre registra o pedido efetuado. Dessa
forma, o usuário, na maioria das vezes realiza o pedido na intranet e telefona para a COSET para confirmar o pedido. Se o pedido não foi efetuado, o usuário é orientado a utilizar outro navegador, e, se
mesmo assim não funcionar, o usuário é orientado a encaminhar o print da tela com o pedido para o e-mail da COSET.
Todas essas ações demonstram ineficiência na forma de pedido do serviço de transporte institucional e de serviço, especialmente. Além da ineficiência do sistema, constatou-se que a
ASVO constitui um bom controle por parte da unidade, porém é operacionalizada via usuário, o que gera dúvidas e insatisfação.
No visita realizada na PGR constatou-se que a ASVO é gerada automaticamente após a realização do pedido no sistema, e esta é entregue ao condutor no momento em que este retira a
chave para realizar o atendimento. O próprio condutor é responsável por preencher as informações faltantes e entregar a ASVO na unidade após o atendimento. Dessa forma, o usuário somente realiza o
pedido no sistema e é conduzido para seu destino, não fazendo parte do processo de controle das saídas. Considera-se que este modelo constitui-se em uma forma mais eficiente de operacionalização do
pedido, ainda que seja feito por ASVOs físicas.
Ressalta-se que esse risco é mitigado no caso de veículos de representação pois, conforme § 3º, art. 4º da Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013:
§ 3º Nos casos de utilização dos veículos de representação, exclusivamente, cabe à Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Administração realizar o registro das informações de que tratam
os incisos I a V deste artigo no sistema referido no caput e na ASVO, ou em sistema informatizado equivalente.

Outro risco relacionado ao processo de transporte institucional e de serviço, que não constou desse mapeamento é a lacuna atualmente existente para atendimentos aos finais de semana.
O edital CNMP nº 19/2014, que previu a contratação de serviços técnicos especializados de condução de veículos oficiais, com mão de obra residente, para atender as necessidades do CNMP, em seu
item 4.3.1 estabeleceu turno de trabalho dos motoristas terceirizados:
a) Escala 5 x 2 (cinco dias de trabalho, de segunda a sexta-feira, sendo 9 horas trabalhadas de segunda a quinta-feira, e 8 horas trabalhadas na sexta-feira e dois dias de descanso, sábado e
domingo); num total de 44h semanais, de segunda a sexta-feira, com horário distribuído entre 7h e 22h.
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Dessa forma, existe o risco de impossibilidade de atendimento do serviço de transporte de serviço e institucional aos finais de semana (abrangido pelos motoristas terceirizados). Nas
ocasiões em que a COSET necessita atender esse tipo de demanda, pode ocorrer o descumprimento de cláusulas contratuais e editalícias, caso os colaboradores da empresa sejam alocados para
trabalharem aos finais de semana.
Acredita-se que com a utilização do TáxiGov e contratações sob demanda para serviços espeícifos (diária) esse risco tende a ser mitigado, uma vez que nessas formas de contratação
não há limitação à prestação do serviço aos finais de semana.
Apesar disso, caso a Administração vier a contratar novamente os serviços terceirizados com mão-de-obra residente, é conveniente que atente para inserir disposições editalícias que
permitam a prestação do serviço aos finais de semana.
Figura 2: Processo Mapeado - Transporte Institucional e de Serviço

Fonte: Dinâmica realizada pela AUDIN

3.4 Gestão da COSET
De maneira geral, constatou-se que os controles existentes na área são satisfatórios, ainda que feitos manualmente ou por meio de planilhas Excel. Convém destacar que a utilização de
um sistema de gestão de frotas que unificasse e sistematizasse os controles existentes seria de grande valia para a gestão da unidade.
Além disso, constatou-se que apesar de possuir muitos dados em planilhas, a unidade não os utiliza para controle gerencial.
Assim, sugere-se que os dados apurados nessa auditoria continuem a ser monitorados pela unidade. Grande parte dos dados utilizados no trabalho foram extraídos dos controles da
própria COSET, demonstrando a possibilidade de obtenção de informação relevante para tomada de decisões.
A título de sugestão, considera-se importante a obtenção de informações como: custo do quilômetro rodado, percentual de ociosidade dos veículos, idade média da frota, percentual de
demandas não atendidas, custo por veículo, quantidade de chamados por dia/semana/mês, entre outros.
3.5 Antecedência da demanda
Para análise da antecedência com que os pedidos são efetuados, analisou-se a data e a hora em que os pedidos foram efetuados, cotejando-os com a data e hora da solicitação do veículo
pelo usuário.
Primeiramente, importa ressaltar que a quantidade de pedidos efetuados pelo sistema em 2017 somou apenas 1281, apesar de a quantidade de saídas referentes ao transporte de
representação, serviço e institucional (exceto institucional - segurança) ter somado 4.589. Assim, atribui-se a discrepância entre esses números o fato de um pedido gerar 2 (duas) ASVOS - ida e volta assim como a constatação de que diversos pedidos são efetuados fora do sistema.
Dessa forma, a demanda pelo serviço de transporte comporta-se da seguinte forma: 61% dos pedidos são realizados no mesmo dia da demanda, enquanto apenas 39% são realizados
com antecedência de ao menos 1 (um) dia.
Gráfico 2: Antecedência do pedido

Fonte: Portal de Atendimento - Transporte

Dos pedidos que ocorrem no mesmo dia da demana, 49% são realizados na mesma hora do atendimento (de 0 a 10 minutos de antecedência,), e outros 18% são realizados com
antecedência de 11 a 30 minutos.
Gráfico 3: Pedidos que ocorrem no mesmo dia
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Fonte: Portal de Atendimento - Transporte

Com essas informações, constata-se que a cultura de demanda do serviço de transporte no CNMP é pela prontidão no atendimento. Tal fato tende a prejudicar o planejamento das
atividades do setor, assim como pode onerar o custos de gestão de frota.
Frisa-se, no entanto, que a Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013 não dispõe acerca da antecedência com a qual o pedido deve ser efetuado; apenas o faz para os casos de exceção à
utilização em dias úteis, de 7h às 22h, para os veículos de representação. Nesse caso, cabe à Administração ponderar acerca de inclusão de dispositivo na portaria que regule a antecedência do pedido.
3.7 Análise da frota
O estudo da frota do CNMP abrangeu três vertentes: ociosidade, custo e demanda.
A seguir, detalharemos a metodologia utilizada em cada uma dessas análises:
Ociosidade
Para o cálculo de ociosidade da frota do CNMP foram consideradas as seguintes variáveis: tempo de utilização, tempo disponível bruto, tempo médio de manutenção e tempo médio de
abastecimento. O detalhamento dessa metodologia está demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2: Metodologia do cálculo de ociosidade

Fonte: o autor

Utilizando a metodologia apresentada, foram obtidos os seguintes índices de ociosidade por tipo de serviço:
Gráfico 4: Ociosidade

Fonte: ASVO 2017; Portaria CNMP-PRESI n° 240/2013; Portaria CNMP-SG n° 8/2017; o autor

Custo
Em relação ao levantamento de custos da atividade de transporte no CNMP, foram consideradas as seguintes variáveis: salários, depreciação, taxas do DETRAN, seguro facultativo,
telefonia operacional, uniformes, lavagem, manutenção, peças, pneus e combustíveis. Os dados coletados foram dos anos de 2015, 2016 e 2017. A metodologia detalhada é a que segue:
Tabela 3: Metodologia do cálculo de ociosidade
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Fonte: o autor

Em relação ao custo total nos anos citados, verificou-se a seguinte evolução:
Tabela 4: Evolução do custo total

Fonte: processos de pagamento; ASVO 2017; o autor

Ao analisar a tabela acima, é possível verificar que os custos estão concentrados em custos fixos (em especial mão-de-obra), os quais, independentemente da quilometragem percorrida,
serão incorridos pelo CNMP. Dessa forma, caso haja necessidade de redução de custos, como o próprio cenário orçamentário atual demonstra, a redução deverá focar em custos fixos para que haja
algum impacto significativo. Isto porque a relação custo fixo x custo variável é a demonstrada a seguir:
Gráfico 5: Relação Custo Fixo x Custo Variável

Fonte: processos de pagamento; ASVO 2017; o autor

O estudo apresentará os custos anuais por tipo de serviço. No entanto, as informações detalhadas acerca do custo de cada veículo constam do Memorial de Auditoria Operacional de
Transporte (0109717)
Demanda
Em relação a esta vertente, a análise buscou verificar a sobreposição de demanda de modo a dimensionar o quantitativo ideal de veículos para a frota do CNMP. Para tal, foi utilizada a
seguinte metodologia:
Tabela 5: Metodologia do cálculo de demanda

Fonte: o autor
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O resultado dessa análise será apresentada nos tópicos abaixo, em que serão apresentados os resultados específicos de cada tipo de serviço.
3.7.1 Transporte de representação
Os veículos de representação apresentam ociosidade média de 95,89% do tempo disponível (Gráfico 4: Ociosidade). Apesar da média ser de 95%, há veículos que apresentam
ociosidade ainda maior, como é o caso do veículo de placa JIL0611 com ociosidade de 98,93% (Tabela 6: Ociosidade - Transporte de Representação).
Tabela 6: Ociosidade - Transporte de Representação

Fonte: ASVO 2017; Portaria CNMP-PRESI n° 240/2013; Portaria CNMP-SG n° 8/2017; o autor

Caso fosse considerado apenas o tempo de utilização dos veículos, seria necessário apenas 1 veículo para realizar todo o transporte de representação. Porém, é sabido que tais veículos
podem ser utilizados de forma simultânea em alguns casos
Assim, para verificar tal situação, foi realizada a análise de sobreposição de demanda, que indica quantos veículos são utilizados ao mesmo tempo, bem como quantos condutores
atuam simultaneamente.
Logo, foi possível observar que em 27,59% dos turnos (conforme explicado na metodologia) apenas um veículo foi utilizado e o uso simultâneo vai diminuindo proporcionalmente até
se constatar que o número máximo de utilização simultânea é de 10 veículos, o que ocorreu em 0,09% dos turnos analisados. Portanto, é possível afirmar que, dentro do período estudado, não foram
utilizados mais do que 10 veículos ao mesmo tempo, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 6: Sobreposição de demanda - Transporte de Representação

Fonte: ASVO 2017

Ademais, considerando que 13 agentes de segurança institucional são alocados na atividade de transporte e que eles trabalham organizados em turnos, também é possível concluir que o
número de condutores é um limitador da utilização simultânea dos veículos. Portanto, o fato de não haver motoristas suficientes para conduzir os 15 veículos corrobora a ociosidade demonstrada.
No que se refere aos custos do transporte de representação, foi observada a evolução do custo total anual de 2015 a 2017, que passou de R$ 390.515,80 para R$ 469.418,10,
representando um crescimento de 20%, enquanto a quilometragem percorrida caiu de 71.004 km para 54.106 km, o que támbem influenciou na elevação do custo do quilômetro rodado de R$ 5,50 em
2015 para 8,68 em 2017:
Tabela 7: Custo - Transporte de Representação

Fonte: processos de pagamento; ASVO 2017; o autor

Observa-se, então, que o custo do km rodado do transporte de representação – R$ 8,68 – foi inferior ao custo do km rodado médio do CNMP em 2017 – R$ 8,98 (Tabela 4: Evolução
do custo total).
Um dos fatores que corrobora para que isso ocorra é a quilometragem percorrida durante o ano por esses veículos.
Entretanto, dessa quilometragem rodada em 2017, os destinos foram analisados e estão demonstrados no gráfico a seguir:
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Gráfico 7: Destinos - Transporte de Representação - ASVO 2017

Fonte: ASVO 2017
Uma vez que não é possível para esta AUDIN verificar se os deslocamentos realizados foram todos com finalidade institucional (conforme Portaria CNMP-PRESI n° 240/2013), cabe à
Alta Administração, caso julge necessário e de acordo com o cenário apresentado, definir parâmetros mais objetivos para a utilização dos veículos de representação.
3.7.2 Transporte institucional
A ociosidade média deste tipo de serviço é de 96,76% do tempo de utilização (Gráfico 4: Ociosidade).
Já a análise de sobreposição da demanda demonstra que os três veículos foram utilizados simultaneamente em 0,26% dos turnos, o que equivale a 3 vezes no ano de 2017, e duas vezes
ao mesmo tempo em 3,45% dos turnos analisados, conforme Gráfico 8: Sobreposição de demanda - Transporte Institucional.
Gráfico 8: Sobreposição de demanda - Transporte Institucional

Fonte: ASVO 2017; tabela dinâmica de análise de sobreposição

Ao contrário dos outros tipos, o transporte institucional demonstrou aumento da quilometragem percorrida anualmente, passando de 4.117 km em 2015 para 7.148 km em 2017, para os
três veículos. Por mais que tenha havido aumento na quilometragem, uma vez que os custos fixos passam de 90% do custo total e a ociosidade desse grupo de veículos encontra-se na média de 96,76%,
o valor do km rodado se mantém elevado.
Comparando-se a média do km rodado do CNMP em 2017 (R$ 8,98), este grupo é que possui o maior desvio, resultando em R$ 18,09, conforme Tabela 8: Custo - Transporte
Institucional.
Tabela 8: Custo - Transporte Institucional

Fonte: processos de pagamento; ASVO 2017; o autor

3.7.3 Transporte institucional – Segurança
As análises demonstraram a elevada ociosidade dos veículos deste tipo: média de 98,39% do tempo disponível (Gráfico 4: Ociosidade), corroborada pela baixa quilometragem
percorrida no ano de 2017 – 1.784 quilômetros para os dois veículos.
A variação do custo total de 2015 a 2017 não foi expressiva, reduzindo de R$ 33.690,07 para R$ 30.527,74. O que impactou no custo do km rodado desse tipo de transporte foi a
redução acentuada da quilometragem anual, que passou e 8.221 km em 2015 para 1.784 km em 2017 (Tabela 9: Custo - Transporte Institucional - Segurança Institucional), influenciando na elevação
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desse custo.
Tabela 9: Custo - Transporte Institucional (Segurança Institucional)

Fonte: processos de pagamento; ASVO 2017; o autor

Já a análise de sobreposição da demanda desses veículos demonstra que em 0,17% dos 1.160 turnos analisados foram utilizados os 2 veículos simultaneamente, conforme Gráfico 9:
Sobreposição de demanda - Transporte Institucional (Segurança), o que representa 2 vezes no ano de 2017.
Gráfico 9: Sobreposição de demanda - Transporte Institucional (Segurança)

Fonte: ASVO 2017; tabela dinâmica de análise de sobreposição

O gráfico acima é corroborado por entrevista realizada com o setor de segurança institucional em 3 de maio de 2018, oportunidade na qual foi constatado que a área já não necessita
mais de 2 veículos, sendo a demanda atual passível de ser atendida caso a unidade contasse com apenas1 veículo.
3.7.4 Transporte de serviço
A ociosidade média desse tipo de serviço é de 95,79% do tempo disponível (Gráfico 4: Ociosidade). No entanto, os veículos Frontier (JJU2551) e Van de Carga (JIL0561) apresentam
ociosidade maior que 99% do tempo disponível (Tabela 10: Ociosidade - Transporte de Serviço), o que pode ser confirmado pela quilometragem percorrida no ano de 2017.
Tabela 10: Ociosidade - Transporte de Serviço

Fonte: ASVO 2017; Portaria CNMP-PRESI n° 240/2013; Portaria CNMP-SG n° 8/2017; o autor

O que corrobora a ociosidade demonstrada é a quilometragem percorrida pela Frontier e pela Van de Carga em 2017: 566 e 112 quilômetros, respectivamente. Tal situação se estende
desde 2016, quando a Van de Carga sequer foi abastecida devido a sua pouca utilização.
Relativamente à análise de sobreposição da demanda, verificou-se que, em 2017, em aproximadamente 46% dos turnos analisados nenhum veículo do transporte de serviço
foi utilizado, conforme Gráfico 10: Sobreposição de demanda - Transporte de Serviço.
Gráfico 10: Sobreposição de demanda - Transporte de Serviço
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Fonte: ASVO 2017; tabela dinâmica de análise de sobreposição

Os custos relacionados aos veículos de serviço evoluíram de 2015 a 2017, passando de R$ 273.551,58 para R$ 302.684,98, representando um crescimento de 10,65%. Entretanto, a
utilização do serviço diminuiu de 32.908 km em 2015 para 19.655 km em 2017, o que influenciou, também, na elevação do custo do km rodado de R$ 8,31 para R$ 15,40, conforme demonstrado
abaixo:
Tabela 11: Custo - Transporte de Serviço

Fonte: processos de pagamento; ASVO 2017; o autor

3.7.5 Transporte de passageiro
Esse tipo de serviço envolve tanto o Ecotransporte como outros serviços eventuais de transporte de passageiros (em vans).
Essa é a categoria que apresenta a menor ociosidade média por tipo – 70,41% do tempo disponível, em razão da intensa utilização pelo Ecotransporte. Entretanto, quando analisados
individualmente, observa-se que a Van JHN6093 apresenta ociosidade de 90,05% do tempo disponível:
Tabela 12: Ociosidade - Transporte de Passageiros

Fonte: ASVO 2017; Portaria CNMP-PRESI n° 240/2013; Portaria CNMP-SG n° 8/2017; o autor

A quilometragem percorrida pela Van JHN6093 foi de 4.267 km em 2017, o que representa apenas 11,52% da quilometragem total das 3 vans. Em contraponto, seu custo de
manutenção em 2017 foi 69% maior que a média das outras vans.
Por meio da análise de sobreposição da demanda, conforme Gráfico 11: Sobreposição de demanda - Transporte de Passageiros, observa-se que em apenas 0,43% dos 1.160 turnos
analisados em 2017 utilizaram-se as 3 vans simultaneamente, o que representa apenas 5 vezes no ano de 2017. Isso indica que um contrato para utilização sob demanda poderia ser mais apropriado para
suprir eventuais picos de demanda.
Gráfico 11: Sobreposição de demanda - Transporte de Passageiros
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Fonte: ASVO 2017; tabela dinâmica de análise de sobreposição

As análises de transporte de passageiros também envolveram o estudo sobre a demanda do Ecotransporte. O Gráfico 12: Média de passageiros do Ecotransporte - por viagem - 2017
demonstra os horários das viagens realizadas (CNMP-Rodoviária-CNMP) e o número médio de passageiros atendidos em cada uma no ano de 2017.
Gráfico 12: Média de passageiros do Ecotransporte - por viagem - 2017

Fonte: Relatório de Usuários do Ecotransporte - 2017

Atualmente o Ecotransporte realiza 24 viagens por dia, com uma média de 3,08 passageiros por viagem. Para esse serviço, são alocados 3 motoristas de veículos pesados em 3 (três)
turnos. O primeiro motorista do dia realiza 8 viagens, o segundo realiza 7 viagens e o motorista do último turno realiza 9 viagens.
De acordo com o gráfico acima, em alguns horários são realizadas viagens que atendem a uma média inferior a dois passageiros. Ressalta-se que dentro dessa média ocorreram diversas
viagens sem nenhum passageiro.
Os dados de 2017 mostram que o custo estimado por dia útil do Ecotransporte é de R$ 688,82 e o custo por viagem R$ 28,70.
Assim, esta AUDIN sugere a reavaliação dos horários disponibilizados pelo Ecotransporte, considerando como parâmetro de corte os horários com média inferior a 2 passageiros.
Nesse sentido, seria possível adequar o atendimento do Ecotransporte aos horários de maior demanda e ao expediente do CNMP.
Tal medida será necessária caso a Administração opte por cortar custos. Uma vez que a maior parte do custo do transporte de passageiros (e por consequência do Ecostransporte) é fixo,
para a otimização do serviço será necessário reduzi-los, especificamente os custos de mão de obra, pois esses são o de maior impacto no custo total.
De modo a reduzir o quantitativo de motoristas de veículos pesados dos atuais 3 para 2, sugere-se a concentração do atendimento nos períodos destacados em verde (primeiro período)
e roxo (segundo período), conforme demonstrado abaixo:
Gráfico 13: Proposta de adequação dos horários do Ecotransporte
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Fonte: Relatório de Usuários do Ecotransporte - 2017; o autor

Ressalta-se que, com a pequena proporção dos custos variáveis (manutenção e gasolina) em relação ao total, o corte de horários do Ecotransporte que não implique redução de mão de
obra acarretará em uma possível diminuição do atendimento de servidores e estagiários tendo em contrapartida uma economia muito pequena.
4. MODELOS SUGERIDOS
Em resposta à Questão de Auditoria 05 ("Qual a forma de prestação do serviço de transporte seria mais adequada à realidade do CNMP?") foram elaborados 3 (três) modelos
exemplificativos da possibilidade de arranjo dos veículos e mão de obra para atendimento do serviço de transporte no CNMP. Tratam-se de hipóteses formuladas pela AUDIN tendo em vista alguns
cenários construídos para elaboração deste trabalho. É importante frisar que há grande variedade de modelos a serem propostos, a depender da opção dos gestores responsáveis.
As hipóteses apresentadas refletem a análise conjunta do transporte de representação, transporte institucional, transporte institucional – segurança, transporte de serviço e transporte de
passageiros. Essa análise integrada é necessária para tornar possível uma visão geral da provável redução do custo total, projetando a alteração de veículos e também de motoristas terceirizados.
Inicialmente foi levantado o custo do que foi chamado de "Modelo Atual", estimando-se os custos do ano de 2018. Isto porque, só foi possível utilizar dados referentes ao ano de 2018
para os seguintes custos: salários de terceirizados; lavagem de veículos; depreciação; taxas e impostos do DETRAN; e seguro facultativo. Para os demais custos (manutenção, peças, pneus,
combustíveis, uniformes e telefonia), foram utilizados os valores referentes ao ano de 2017. Outro dado utilizado referente ao ano de 2017 foi a quilometragem percorrida pelos veículos, a qual foi
replicada em todas as hipóteses elaboradas.
Assim, o modelo atual resultou em custo do km rodado estimado de R$ 7,96, o qual foi o parâmetro de comparação utilizado.
Na Hipótese A, foram consideradas as seguintes alterações:
- redução de um veículo no transporte institucional - segurança;
- redução de um veículo no transporte institucional;
- redução da Frontier, da Van de Carga e do Palio Weekend; e
- redução de 1 van de passageiros.
De acordo com os estudos realizados, a Frontier e a Van de Carga devem ser excluídas da frota do CNMP em razão da elevada ociosidade e do alto custo de manutenção. Se necessário,
seria mais apropriado manter um contrato sob demanda para a utilização de tais veículos com locação por diária.
Já em relação à redução de um veículo no transporte institucional e no de serviço, considerou-se que, em razão do número de motoristas existentes para realizar o transporte de serviço
(4 motoristas, visto que 1 sempre estará no Ecotransporte), não há razão para manter 5 veículos, já que só 4 podem ser utilizados simultaneamente.
Quanto à redução de um veículo do transporte institucional – segurança, considerou-se principalmente a ociosidade dos veículos.
Para o transporte de passageiros propõe-se a redução de 1 Van em razão da ociosidade, custo de manutenção e análise de sobreposição da demanda, já apresentados.
Com as alterações apontadas, a Hipótese A propõe a permanência de um total de 24 (vinte e quatro) veículos próprios. Com isso, há a estimativa de redução do custo total anual em R$
41.167,20, o que representaria (-)4,2% em relação ao modelo atual.
Na Hipótese B, foram analisadas as alterações a seguir:
- redução de 5 (cinco) veículos de representação;
- redução de 1 (um) veículo no transporte institucional - segurança;
- redução de 2 (dois) veículos no transporte institucional + utilização do TáxiGov;
- redução da Frontier, da Van de Carga e de 2 (dois) veículos de passeio no transporte de serviço;
- redução de 1 (uma) van de passageiros; e
- redução de 1 (um) motorista terceirizado.
Nessa hipótese, é possível reduzir mais veículos nos transportes institucional e de serviço, em relação à Hipótese A, pois foi considerada uma futura combinação com o serviço de
TáxiGov.
Já quanto aos veículos de representação, a proposta de redução seria em função da ociosidade e análise de sobreposição de demanda, já apresentados. Ressalta-se, neste ponto, a
limitação de atendimentos simultâneos, em razão da quantidade de agentes de segurança institucional.
Quanto à redução de um motorista de veículos pesados, tal análise seria viável com a adequação dos horários de atendimento do Ecotransporte, conforme item 3.7.5 - Transporte de
Passageiros .
Atualmente, com o edital nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que se destina à contratação sob demanda de serviço de transporte – TáxiGov, e do qual
o CNMP é órgão participante, é possível comparar a economicidade desse tipo de transporte. Enquanto o custo do quilômetro rodado para o transporte de serviço alcançou R$ 15,40 em 2017, o registro
de preço para o TáxiGov adotou como referência o valor de R$ 3,30 por quilômetro rodado.
A Hipótese B propõe a permanência de um total de 17 (dezessete) veículos próprios. Assim, estima-se uma redução do custo total anual em R$ 61.266,50, o que equivale a (-)6,3% em
relação ao modelo atual.
Na Hipótese C, foram propostas as seguintes alterações:
- redução de 5 (cinco) veículos de representação;
- redução de 1 (um) veículo no transporte institucional - segurança;
- desfazimento de todos os veículos de transporte institucional + utilização do TáxiGov;
- desfazimento de todos os veículos de transporte de serviço + utilização do TáxiGov;
- redução de 1 (uma) van de passageiros; e
- redução de 3 (três) motoristas terceirizados.
O que difere a Hipótese C da Hipótese B é que haveria o desfazimento de todos os veículos do transporte institucional e de serviço para a utilização exclusivamente de TáxiGov, bem
como a redução do número de condutores terceirizados, restando 2 (dois) motoristas de veículos pesados destinados às vans de passageiros. Nesse cenário, propõe-se a permanência de um total de 13
veículos próprios. Com isso, estima-se uma redução do custo total em R$ 176.722,65, o que representa aproximadamente 18% de economia.
Tabela 13: Modelos propostos

Fonte: ASVO 2017; Portaria CNMP-PRESI n° 240/2013; Portaria CNMP-SG n° 8/2017; o autor

5. LAVAGEM DE VEÍCULOS
O CNMP possui um posto fixo de lavador de veículos por meio do Contrato CNMP nº 19/2016. O valor desse posto para o ano de 2018 é de R$ 43.081,60. Da forma que ocorre
atualmente, o custo de lavagem de veículos é um custo fixo: o valor é o mesmo, independentemente da quantidade de veículos lavados.
Segue abaixo o panorama do contrato atual, com valores por veículo, e levando em consideração o modelo atual e as hipóteses tratadas no item 4 do presente relatório:
Tabela 14: Visão geral do posto de lavador de auto
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Fonte: processo de contratação; o autor

Percebe-se que, à medida que a quantidade de veículos é reduzida, o custo unitário se eleva. Isso ocorre justamente por conta da forma de contratação existente no CNMP: o custo de
lavagem de veículos é fixo.
Com isso, vislumbra-se duas opções: redução dos dias necessários para a prestação do serviço, tomando por base a produtividade estabelecida à época da contratação ou a contratação
sob demanda.
Em relação à primeira sugestão, calculou-se, baseado em uma produtividade de lavagem de 4 veículos por dia, a quantidade de dias necessários para a execução do serviço em relação
ao quantitativo de veículos propostos em cada uma das hipóteses. Cabe ressaltar que a atual produtividade pode ser aumentada em contratações futuras, a depender de análises e estudos a serem
empreendidos na fase inicial do processo licitatório.
Observa-se, ainda, que já no "Modelo Atual" haveria possibilidade de redução dos dias necessários na execução do serviço. O resultado é apresentado na figura abaixo:
Tabela 15: Proposta de adequação do posto de lavador de auto

Fonte: processo de contratação; o autor
Relativamente à contratação sob demanda, foram analisadas atas de pregões de outros órgãos da Administração Pública (Senado Federal, STJ, ANTT, MDIC, FUNAI e MINC).
Chegou-se ao custo médio de R$ 44,69 para lavagem de veículos leves e de R$ 51,49 para a lavagem de veículos pesados, conforme observa-se abaixo:
Tabela 16: Proposta de nova forma de contratação para lavagem de veiculos

Fonte: atas de registro de preços; o autor
Percebe-se, por meio das figuras acima, que mesmo que não sejam adotadas as hipóteses sugeridas, tal forma de contratação (lavagem em posto) já possibilitaria uma redução estimada
de aproximadamente R$ 10.000,00 em relação à forma atual de contratação.
6. CONCLUSÃO
A presente auditoria tratou da análise operacional do serviço de transporte no CNMP, com ênfase nos aspectos relacionados à economicidade e eficiência. O estudo abordou pontos
como custo envolvolvidos na prestação do serviço, ociosidade dos veículos, demandas simultâneas, aspectos quantitativos e qualitativos da demanda por transporte do CNMP, entre outros.
O presente estudo analisou, ainda, de maneira abrangente, a gestão da frota do CNMP, os riscos relacionados aos principais processos, além da visão geral dos agentes envolvidos na
prestação e na utilização do serviço.
O intuito desta ação foi promover uma visão ampla da atividade de transporte no CNMP, como forma de munir a gestão de informações relevantes para tomada de decisão acerca da
melhor maneira de se prestar o serviço no órgão, dadas as especificidades do CNMP.
No dia 29 de junho de 2018 foi realizado um painel de referência em que os resultados da presente auditoria foram apresentados à alta administração do órgão. Estiveram presentes a
Secretária-Geral do CNMP, o Secretário-Geral Adjunto, o Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral, o Secretário de Administração, o Coordenador de Segurança e Transporte, a equipe de auditoria e
outros servidores.
As análises, dados e gráficos constantes deste relatório foram discutidos entre os presentes. Na ocasião também foi entregue o Memorial de Auditoria Operacional de Transporte
(0109717), documento que apresenta gráficos e tabelas adicionais, que auxiliam na compreensão dos dados.
O trabalho foi pautado por cinco questões de auditoria (QA), propostas durante a fase de planejamento: a) o serviço de transporte é prestado de maneira econômica?; b) o serviço de
transporte é prestado de maneira eficiente?; c) o serviço de Ecotransporte é prestado adequadamente?; d) A gestão do serviço de transporte é eficaz?; e e) qual forma de prestação do serviço de
transporte seria mais adequada à realidade do CNMP?
Em resposta à QA 01 (o serviço de transporte é prestado de maneira econômica?), apurou-se que, na média, o custo do quilômetro rodado no CNMP é econômico. Em 2017, a média
geral girou em torno de R$ 8,98. No entanto, se analisarmos o custo por tipo de serviço (representação, institucional, institucional-segurança e serviço), percebemos uma variação considerável em
relação à média, como no caso do transporte institucional, em que o valor do quilômetro rodado em 2017 foi de R$ 18,09, seguido pelo transporte institucional-segurança (R$ 17,11) e de serviço (R$
15,40).
A análise da economicidade deve ser feita conjuntamente com a análise da ociosidade dos veículos e da composição dos custos do transporte (fixos e variáveis). Uma vez que os
veículos do CNMP rodam relativamente pouco (ociosidade alta), e, pelo fato de a maioria dos custos (R$ 90,59%) integrarem custos fixos, o valor do km rodado para a maioria dos tipos de serviço se
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mantém elevada. A diferença está na quilometragem percorrida pelos veículos de representação (54.106 km em 2017). Essa quilometragem refere-se a aproximadamente metade da quilometragem
percorrida por todos os veículos do CNMP em 2017. A referida quilometragem tende a puxar o valor do km rodado médio para baixo.
Dessa forma, conclui-se que, quando analisado conjuntamente, o valor do km rodado no CNMP se mostra relativamente econômico, tendo como base comparativa valores de km
rodado apurados na Administração Pública Federal. No entanto, ao se analisar separadamente os tipos de serviço de transporte, observa-se que o valor do km rodado pode ser mais econômico.
No entanto, frisa-se que a alteração substantiva desses valores implica a redução dos custos fixos, e, em especial, dos custos de mão de obra. Além disso, a implantação do TáxiGov no
CNMP tende a trazer economicidade à prestação do serviço. No entanto, a implantação desse modelo de transporte deve ser seguida de alteração na composição da frota do órgão, na medida em que
diminui substancialmente a necessidade de frota própria.
Em resposta à QA 02 (o serviço de transporte é prestado de maneira eficiente?), apurou-se, conforme demonstrado no item 3.3.2 deste relatório, que os meios de solicitação do serviço
são ineficientes. O sistema utilizado para operacionalização das demandas é instável, além da necessidade de o usuário imprimir e preencher a ASVO, que é o principal controle para as saídas de veículo
oficiais. No CNMP, a ASVO, nos casos de transporte institucional e de serviço, é operacionalizada via usuário, o que gera dúvidas e insatisfação.
Além disso, verificou-se uma ociosidade média dos veículos elevada: 70,41% para transporte de passageiros; 95,79% para transporte de serviço, 96,76% para transporte institucional;
98,39% para transporte institucional – segurança; e 95,89% para transporte de representação. Tal fato se deve, em alguns casos, pela baixa demanda. Já em outros casos, deve-se à prevalência de trajetos
curtos, efetuados em curto período. Assim, apurou-se que a prestação do serviço pode ser mais eficiente.
A QA 03 (o serviço de Ecotransporte é prestado adequadamente?) abordou o serviço de Ecotransporte no CNMP, tratado no relatório como transporte de passageiros, que inclui o
Ecotransporte e outros serviços eventuais de transporte de passageiros efetuados em vans. A análise demonstrou dados e informações específicas de cada um dos 3 (três) veículos utilizados para esse
tipo de serviço. Os dados de 2017 mostram que o custo estimado por dia útil do Ecotransporte é de R$ 688,80 e o custo por viagem de R$ 28,70. No total, são 24 viagens por dia.
O trabalho analisou os horários de maior pico e demonstrou, caso seja interesse da Administração, possibilidade de redução de custos, caso se opte por reduzir o número de viagens.
Frise-se que, assim como ocorre para os outros tipos de serviço, uma redução considerável no custo implica a redução dos custos de mão de obra alocados na prestação do serviço.
Além disso, essa análise demonstrou a viabilidade de ser contratar serviços de transporte sob demanda para serviços específicos (transporte de servidores para eventos, por exemplo)
em detrimento da permanência de veículo com custos de manutenção e ociosidade elevados.
A QA 04 (a gestão do serviço de transporte é eficaz?) tratou, entre outros aspectos, dos riscos relacionados aos principais processos conduzidos pela Coordenadoria de Segurança e
Transporte, conforme citado no item 3.3 deste relatório.
Além disso, observou-se que os controles existentes na área são satisfatórios, ainda que feitos manualmente ou por meio de planilhas Excel. Apesar de possuir muitos dados,
constatou-se que a unidade não os utiliza para controle gerencial. Dessa forma, foram sugeridos indicadores a serem apurados pela COSET para geração de informação útil à gestão.
Nesse ponto, destacou-se que a utilização de um sistema de gestão de frotas que unificasse e sistematizasse os controles existentes, além de se constituir em uma interface mais
eficiente de comunicação com o usuário, seria de grande valia para a gestão da unidade.
Em resposta à QA 05 (qual forma de prestação do serviço de transporte seria mais adequada à realidade do CNMP?), foram elaborados 3 (três) modelos exemplificativos da
possibilidade de arranjo dos veículos (e respectiva mão de obra) para atendimento do serviço de transporte do CNMP. Os modelos constituem-se de hipóteses formuladas pela AUDIN tendo em vista
alguns cenários construídos para elaboração do presente trabalho. Frisa-se que há grande variedade de modelos a serem propostos, a depender da opção dos gestores responsáveis.
Dessa forma, conforme esclarecido na reunião do dia 29 de junho, a Auditoria Interna encontra-se à disposição caso seja interesse da Administração elaborar outros arranjos
relacionados à composição da frota e prestação do serviço, a fim de verificar os impactos no custo, ociosidade e demanda de veículos.
Por se tratar de uma auditoria operacional, o objetivo primordial deste trabalho não foi apurar inconformidades. Dessa maneira, o presente trabalho não gerou recomendações às áreas
interessadas. Por meio deste trabalho, a AUDIN espera ter contribuído para agregar valor à gestão, fornecendo, por meio de um trabalho técnico e sistematizado, informações relevantes à tomada de
decisão dos gestores relativamente ao tema ora estudado.
Nesse sentido, solicita-se que em 90 (noventa) dias, a contar do envio do presente relatório, a Secretaria de Administração, juntamente com a alta administração, estude as análises aqui
demonstradas e apresente à AUDIN suas considerações a respeito do que será adotado de melhoria para a atividade de transporte do CNMP.
Nestes termos, encaminha-se o presente relatório à Presidência, à Secretaria-Geral e à Coordenadoria de Segurança e Transporte, para ciência.
Encaminha-se, ainda, à Secretaria de Administração para ciência e manifestação no prazo de 90 dias.
Brasília, 10 de julho de 2018.

BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES THALES CORREIA DE ARAUJO MACIEL
Analista de Controle Interno
Analista de Controle Interno

À consideração do Auditor-Chefe.

MATEUS WILLIG ARAUJO
RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Coordenador de Acompanhamento e Avaliação - Substituto
Coordenadora de Auditoria

De acordo, encaminhe-se na forma proposta.

ANTONIO GOMES FERREIRA
Auditor-Chefe
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