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Ofício SG n.º 0223/2020 

        São Paulo, 14 de abril de 2020. 

 

Ao 

Ilustríssimo Sr. Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

Domingos Dissei 

 

REF: REPRESENTAÇÃO TCM SINDSEP – SUSPENSÃO DE CONCORRÊNCIA 

 

 

ILUSTÍSSIMO SENHOR  

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DOMINGOS 

DISSEI 

  O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SINDSEP MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.950.311/0001-64, com sede na Rua da 

Quitanda, 101, Centro, São Paulo/ SP, neste ato representado por seu representante legal e presidente, 

conforme estatuto social, SÉRGIO RICARDO ANTIQUEIRA, brasileiro, solteiro, diretor de escola, 

portador da cédula de identidade RG nº 18.661.078-6, inscrito no CPF/MF sob o número 129.361.438-61  

vem à presença de V. Exa., com fulcro no disposto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, 

apresentar a presente REPRESENTAÇÃO 

COM PEDIDO URGENTE DE SUSPENSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO 

contra ato do ILMO. MAURO RICARDO MACHADO COSTA Secretário de Governo Municipal de 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Concorrência nº 002/SGM/2020 sendo Objeto: Concessão dos 

serviços de gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos 22 (vinte e dois) 

cemitérios e crematórios públicos, e da prestação de serviços funerários no Município de São Paulo, com 

domicilio nesta capital - Viaduto do Chá nº15, Edifício Matarazzo, Centro, pelas razões de fato e de direito 

a seguir expostas. 
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DOS FATOS 

  O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de 

São Paulo – Sindsep Municipais de São Paulo é entidade de classe representativa dos servidores públicos 

do Município de São Paulo, inclusive de suas autarquias, nos termos de seu estatuto (anexo). Neste ato, 

atua como substituto processual de seus associados, consoante o disposto no art. 5º, inciso XXI e art. 8º, 

inciso III da Constituição Federal.  

  Como é de conhecimento público, no próximo dia 16 de abril está marcada a entrega e a 

abertura de envelopes para a Concorrência número 02, "Concessão dos serviços de gestão, operação, 

manutenção, exploração, revitalização e expansão dos 22 (vinte e dois) cemitérios e crematórios 

públicos, e da prestação de serviços funerários no município de São Paulo". 

  Tramita neste egrégio tribunal procedimento específico para analisar a referida 

concorrência, sendo que os setores técnicos já apontaram diversos problemas e questionamentos sobre o 

certame. 

  Entretanto, o certame segue e seus prazos não foram alterados, nem suspensos. E, 

infelizmente, há a necessidade de urgente intervenção deste órgão de fiscalização e controle para suspender 

imediatamente a concorrência, sob pena de tumultuar de forma bastante acentuada o estado de calamidade 

que enfrenta o município de São Paulo, devido as consequências da pandemia de COVID19. 

  Ora, não são necessárias maiores digressões acerca da gravidade da situação. O Executivo 

Municipal decretou estado de calamidade, está em vigor um período de quarentena e isolamento social com 

restrições à diversas atividades. Uma das consequências mais penosas da pandemia é o aumento dos índices 

de mortalidade, o que vem ocasionado excesso de demanda e de trabalho junto ao Serviço Funerário 

Municipal. 

  Neste contexto, é fundamental compreender que a licitação em curso é absolutamente 

prejudicial e intempestiva. Porque causa insegurança junto aos servidores, nossos representados, e na 

sociedade em geral: no intercurso da pandemia vão ser alteradas a gestão e a operação dos serviços 

prestados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. 

  Tais alterações, no transcorrer deste período - excepcional e extraordinário - são 

absolutamente imprudentes, salvo melhor juízo. O aumento do número de mortes, o aumento da 
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necessidade de registros, aberturas de covas, tudo com evidente repercussão na gestão dos cemitérios e 

velórios, neste período é uma temeridade. 

  A efetivação da concorrência neste período, bastando a leitura do edital e dos propósitos 

da concorrência, demonstra que as atividades a serem desenvolvidas pela empresa eventualmente 

ganhadora do certame estão muito além de meras alterações de rotina, mas caracteriza-se como evidente 

mudança de gestão, procedimentos, padrões, normas técnicas. Tudo isso a ser operacionalizado durante 

este período, da ocorrência da pandemia e de suas consequências terríveis. O Serviço Funerário precisa de 

tranquilidade para atuar neste período, precisa de uma gestão integrada e acostumada com a cidade, precisa 

preparar e proteger os seus servidores. Os servidores do Serviço Funerário estão cumprindo papel 

fundamental neste processo e estão desgastados pelo excesso de trabalho e pela inegável insegurança - seja 

pelas condições de trabalho hoje oferecidas seja pelo total desconhecimento do que poderá ocorrer com a 

concessão do serviço. 

DO PEDIDO E DA URGÊNCIA 

  Inicialmente, requer-se a determinação por este órgão de controle a imediata suspensão da 

Concorrência 02, antes da entrega e da abertura dos envelopes e enquanto durar e perdurar o estado de 

calamidade pública em razão da pandemia de COVID19, pelos motivos aduzidos nesta representação. 

  E, do direito líquido e certo que deve protegido, que a administração esclareça quais as 

garantias e propostas para os servidores públicos do Serviço Funerário, sem as quais o certame em apreço 

certamente fica prejudicado. 

  Termos em que  

  P. Deferimento 

Respeitosamente, 

 

 

                                    ______________________________ 

                                             Sérgio Ricardo Antiqueira 

                                                         Presidente 

 

P.S.: INFORMAMOS QUE POR QUESTÃO DE SEGURANÇA (SITUAÇÃO EMERGENCIAL - 

CORONAVÍRUS), ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PROTOCOLADO FISICAMENTE. 


