
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

Nº 2/2017-

DINPC/COAPP/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 480.000.106/2017 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Inspeção realizada pela CGDF, 

tendo por objeto avaliar os atos e fatos 

relacionados ao contrato de Concessão firmado 

entre o Distrito Federal, por intermédio da então 

Secretaria de Estado de Ação Social, e a Campo 

da Esperança Serviços Ltda., visando à outorga 

dos serviços cemiteriais. 

 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

Total: R$ 35.971.728,75 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 0,00* 

* Não há dispêndio de recursos públicos por 

parte do Erário. O GDF recebe, mensalmente, 

valor equivalente a 5% do faturamento da 

concessionária no período, a título de outorga. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal - SEJUS 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, à SEJUS, à Consultoria Jurídica do 

Distrito Federal, à Governadoria do Distrito 

Federal e ao Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios, para conhecimento e 

adoção das providências que julgarem 

pertinentes. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

INSPEÇÃO NA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 

CEMITERIAIS  
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da SEJUS, no período de 25/01 a 31/03/2017, objetivando levantar informações para 

análise, sob aspectos de legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e efetividade, da contratação realizada por meio de Contrato de Concessão 

nº 01/2002, firmado entre o Governo do Distrito Federal, por meio da então Secretaria de Estado de Ação Social, e a Campo da Esperança 

Serviços (CNPJ nº 04.864.402/0001-95), concessionária formada atualmente pela Contil Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. (CNPJ 

nº 23.547.219/0001-00) e a Construtora RV Ltda.(CNPJ nº 36.768.943/0001-06). 

 

Da leitura do relatório, conclui-se que houve falhas no planejamento da Concessão, no procedimento licitatório, formalização e execução do 

contrato que comprometeram a qualidade da prestação do serviço objeto contratado, situação que prejudica a sociedade, sob aspectos da 

eficácia e efetividade da prestação de serviços públicos. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

Regulamentação precária dos serviços cemiteriais concedidos no âmbito do Distrito Federal  

Impossibilidade de avaliação objetiva da qualidade dos serviços prestados pela concessionária  

Falhas existentes no Contrato de Concessão formalizado, com consequente insegurança jurídica e dificuldades à mensuração da execução por 

parte do Poder Concedente 

Realização de sepultamentos em jazigos de dois ou três lóculos sem prévio levantamento de preços no instrumento convocatório e sem 

previsão no contrato de Concessão 

Falhas identificadas na execução do contrato por parte da concessionária Campo da Esperança Serviços 

Controle ineficiente por parte do Poder Concedente com relação os valores do Faturamento bruto da concessionária 

Cobrança abusiva de juros pela concessionária para parcelamentos do pagamento dos serviços prestados 

Existência de débitos da concessionária referente às tarifas cobradas pelo fornecimento dos serviços de água e coleta de esgoto 

 

Como consequências das constatações da Inspeção, foi identificado o seguinte: 

Privilégios ao concessionário que afrontam a supremacia do interesse público sobre o privado; 

Prestação dos serviços cemiteriais pela concessionária, levando-se em consideração a liberdade incomum aos contratos administrativos. 

Impossibilidade de mensuração objetiva e aferição da qualidade dos serviços prestados aos usuários;  

Impossibilidade ao Poder Concedente, após 15 anos de vigência da Concessão, assegurar o grau de qualidade dos serviços prestados pela 

concessionária, por ausência de métrica adequada; 

Insegurança jurídica; 

Ausência de preceitos necessários à mensuração qualitativa da prestação de serviços por parte do Consórcio; 

Dificuldades na gestão e fiscalização do contrato de concessão; 

Dificuldades com relação ao registro e identificação dos bens reversíveis ao final da vigência da Concessão;  

Dificuldades com relação à metodologia de cálculo a ser utilizada, considerando possível indenização a ser adotada em caso de extinção do 

contrato, tendo em vista o direito à indenização à concessionária pelos investimentos vinculados a bens reversíveis e necessários à execução do 

contrato, ainda não amortizados ou depreciados; 

Possível prejuízo à Administração Pública em casos de descumprimentos de preceitos e obrigações resultantes do contrato de Concessão. 

Produtos disponibilizados pela Concessionária à utilização dos usuários sem expressa previsão contratual; 

Cobrança por serviços sem prévia cotação do preço no instrumento convocatório e fixação na proposta vencedora da licitação; 

Reiteradas irregularidades praticadas pela Concessionária Campo da Esperança Serviços Ltda.; 

Deficiência na prestação de serviços públicos cemiteriais por parte da Concessionária; 

Possível sonegação da receita por parte da empresa Campo da Esperança Serviços Ltda., e consequente valor a menor recebido a título de 

outorga pelo Distrito Federal; 

Violação ao Princípio da Modicidade Tarifária e afronta aos direitos dos usuários dos serviços dos cemitérios; 

Ganhos exorbitantes por parte da Concessionária, considerando a incidência de juros para parcelamento de serviços cemiteriais; 

Cobrança de juros excessivos, de até 47,64% ao ano por parte da Concessionária Campo da Esperança Serviços Ltda.; 

Possível comprometimento das condições de saúde dos funcionários; 

Ausência de regularização, por parte da Concessionária, dos débitos existentes perante a CAESB; 

Possível prejuízo à Sociedade de Economia Mista responsável pela prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto. 

 

Para as constatações evidenciadas, foram feitas recomendações à SEJUS no seguinte sentido: 

Providenciar a adequada normatização e regulamentação dos serviços cemiteriais, a fim de constituir marco regulatório capaz de determinar ao 

concessionário o cumprimento de suas obrigações e a prestação dos serviços concedidos, segundo padrões suscetíveis à avaliação qualitativa 

pelo Poder Concedente. 

Inserir, no Contrato de Concessão, indicadores e parâmetros objetivos de apreciar a qualidade dos serviços cemiteriais concedidos, a fim de 

garantir a sua disponibilização à sociedade de maneira eficaz e observados preceitos do Interesse Público. 

Efetuar a revisão do Contrato de Concessão nº 01/2002 objetivando a formalização de Termo Aditivo, a fim de inserir cláusulas prevendo 

todos os elementos indicados no art. 23 da Lei nº 8.987/1995, especificamente a respeito das informações, formas e condições à prestação dos 

serviços, parâmetros de avaliação, índices e instrumentos de controle, mensuração e fiscalização da qualidade pelo Poder Concedente, bens 

reversíveis inerentes à Concessão e procedimentos à realização da prestação de contas e publicação das demonstrações financeiras do 

Consórcio, nos termos dos incisos I, II, III, VII, X, XIII e XIV do citado artigo; 

Inserir, no Contrato de Concessão, cláusula prevendo a garantia a ser disponibilizada pelo Consórcio ao Poder Público, tendo em vista o grau 

de complexidade, a dimensão econômico-financeira que envolve a execução dos serviços pelo Consórcio e prazo de vigência de 30 anos; 

Efetuar a adequação do contrato por meio da formalização de Termo Aditivo, a fim de assegurar o reequilíbrio econômico-financeiro em razão 

das novas fontes de receitas auferidas pelo Concessionário mediante comercialização de serviços de sepultamentos de duas e três gavetas sem 

previsão no instrumento convocatório e no contrato, bem como a modicidade dos preços e tarifas pagas pelos usuários; 

Indicar os parâmetros prévios dos valores a serem cobrados pela empresa em face dos serviços disponibilizados pela Concessão, haja vista a 

parametrização legal da tarifa nos termos do art. 9º da Lei nº 8.987/1995; 

Providenciar saneamento das irregularidades apontadas na execução do contrato, no intuito de assegurar a qualificada e eficaz disponibilização 

dos serviços à população, bem como a realização das obras, reformas e investimentos previstos no Plano de Ações apresentado à época da 

formalização do contrato, sob pena de aplicação de penalidade de multa como previsto na cláusula décima segunda, item 12.3 “b” do contrato 

de Concessão;  

Caso não seja regularizada a prestação dos serviços nos termos previsto no contrato, iniciar os procedimentos à declaração de caducidade da 

Concessão, consoante disciplina o item 14.10.2 do Contrato de concessão, nos termos do art. 36 c/c 38 §§ 4º e 5º da Lei n° 8.987/1995, 

assegurados os preceitos de Ampla Defesa e Contraditório ao concessionário; 

Proceder à efetivação dos serviços de cremação de cadáveres pela Concessionária Campo da Esperança Ltda., exigindo a sua instalação do 

equipamento no âmbito do Distrito Federal, em conformidade com as especificações do item 3.2.1.6 do Plano de Ação do contrato; 
Exigir a disponibilização de documentos mensais por parte da Campo da Esperança Serviços Ltda., capazes de comprovar a veracidade dos 

valores apresentados nas planilhas enviadas pela concessionária à SEJUS, tais como notas fiscais dos serviços prestados, contratos de alugueis 

firmados (tais como lanchonetes e floriculturas), extratos bancários, dentre outros, considerando a supremacia do Poder Concedente e o 

Interesse Público;  

Estabelecer rotina de conferência, por amostra, do tipo de serviços prestados, sua caracterização e a respectiva quantidade, a fim de averiguar a 

exatidão das informações apresentadas periodicamente pela concessionária ao Estado; 

Caso se mantenham tais procedimentos adotados por parte da Concessionária dos serviços cemiteriais, efetuar a aplicação de sanções 

contratuais, conforme cláusula décima segunda do termo formalizado entre o DF e a Campo da Esperança Serviços Ltda.; 

Comunicar a Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para avaliação 

e adoção de medidas com relação à cobrança abusiva de juros aos usuários dos serviços cemiteriais; 

Regulamentar os direitos dos usuários dos serviços de cemitério, incluindo no contrato a possibilidade de pagamento parcelado em 

conformidade com condições previamente regulamentadas pelo Poder Concedente, indicando a taxa de juros incidente, o quantitativo máximo 

de parcelas mensais, dentre outras informações necessárias a caracterizar o procedimento de parcelamento a ser adotado por parte da empresa; 

Determinar à Concessionária a atualização dos Atestados de Saúde Ocupacional dos servidores acima citados, entre outros atestados que se 

encontram, também, fora do prazo de validade; 

Manter atualizados os Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários dos seis cemitérios objeto da concessão, zelando assim pela boa 

condição de saúde dos colaboradores; 

Instituir mecanismos de controle, objetivando o acompanhamento do pagamento mensal relativo às tarifas pelo fornecimento de água e coleta 

de esgoto nos seis cemitérios do Distrito Federal; 

Efetuar gestões junto à Concessionária, visando à regularização dos débitos da Campo da Esperança Serviços Ltda. perante a CAESB, sob 

pena de aplicação de sanções pelo Poder Concedente em caso de permanência da situação de inadimplência, nos termos da cláusula décima 

segunda do contrato. 

Abril/2017  


