
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 
PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 07/06/2016   –   ITEM 11 
 

 
TC-006736/026/14 

Contratante: Secretaria de Estado da Cultura. 
Organização Social: Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - 

SAMAS. 
Autoridades que firmaram o Instrumento: Marcelo Mattos Araujo 

(Secretário de Estado da Cultura) e José Carlos Marçal de Barros 

(Diretor Executivo).  
Objeto: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das 

atividades e serviços na área cultural, no Museu de Arte Sacra de São 
Paulo. 

Em Julgamento: Dispensa de Licitação. Contrato de Gestão 
celebrado em 27-12-13. Valor – R$52.247.445,00.  

Procuradores da Fazenda: Cristina Freitas Cavezale e Denis Dela 
Vedova Gomes. 

Fiscalizada por:    GDF-10 - DSF-II. 
Fiscalização atual: GDF-10 - DSF-II. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 

Cuidam os autos do ajuste firmado pela Secretaria 

de Estado da Cultura com a Associação Museu de Arte Sacra de São 

Paulo – SAMAS, tendo como objeto o fomento e a operacionalização 

da gestão e execução das atividades e serviços na área de cultura, no 

Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Em exame dispensa de licitação e Contrato de 

Gestão nº 006/2016, assinado de 27/12/13, ao preço de R$ 

52.247.445,00. A vigência restou aprazada de 1º/1/14 até 30/11/18, 

passível de renovação mediante demonstração de consecução dos 

objetivos estratégicos e das metas estabelecidas (cláusula sexta). 
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A DF-10.4 avaliou a documentação encartada, 

anotando as seguintes imperfeições: (i) o ajuste não estabelece quais 

indicadores de desempenho serão utilizados para a verificação do 

cumprimento das diretrizes e metas definidas pela Contratada; (ii) o 

contrato anterior (GC 007/2013), com o mesmo objeto, analisado nos 

autos do TC-029355/026/101, estava estimado em R$ 

20.349.918,12, representando a avença atual aumento de 156,75%, 

sem justificativas para tal acréscimo; (iii) não há indicação explícita e 

motivada quanto ao custo unitário de cada ação para satisfazer as 

metas descritas no Plano de Trabalho; e (iv) inexistência de 

levantamento prévio dos custos evidenciando que o contrato 

representou vantagem econômica para a Administração em 

detrimento da realização direta do objeto.  

Após notificação, a Secretaria de Estado da Cultura 

compareceu aos autos às fls. 349/352. 

Quanto à ausência de indicadores, informou que a 

recém criada Unidade de Monitoramento de Contratos de Gestão está 

trabalhando na construção de indicadores específicos nas áreas de 

acervo e educação, os quais serão incorporados na análise de 

desempenho do contrato de gestão. 

                                    
1 Julgado regular pela E. Primeira Câmara desta E. Corte, em sessão de 10/05/11. 
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Não obstante, afirmou que o ajuste em questão 

contempla indicadores de resultado, focados na eficácia das ações, 

destacando, dentre eles, o indicador de público, que sinalizou o 

crescimento de 150% dos visitantes do museu nos últimos dez anos. 

Acrescentou que a somatória de público durante a 

vigência do contrato de gestão anterior superou em 80% em relação 

ao período em que execução dos serviços era feita diretamente pela 

Secretaria da Educação e que a projeção de número de visitantes 

para a avença em análise é, ainda, 60% maior que o ajuste objeto do 

TC-029355/026/10. 

No que toca à suscitada diferença de 156,75% 

entre o valor ajustado no contrato de gestão anterior e o atual, 

esclareceu que a majoração foi de 27% e não de 156,75%, haja vista 

que a Fiscalização não considerou a celebração de termos aditivos 

que elevaram o montante inicialmente firmado no CG nº 007/13. 

Sustentou que o acréscimo de 27% se deu em 

razão da avença contemplar, também, a gestão do imóvel que abriga 

a Reserva Técnica do acervo do Museu, bem como sua área 

administrativa e uma pequena biblioteca especializada, permitindo 

também a realização de outras ações como tratamento técnico de 
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conservação, documentação e restauro do acervo, além do 

oferecimento de cursos e oficinas para o público em geral. 

Além disso, a programação cultural do museu foi 

incrementada no novo contrato, o qual previu a realização de vinte 

exposições temporárias, enquanto o anterior abarcava apenas onze. 

Por fim, no que diz respeito ao custo unitário 

alegou que “a gestão por resultados não passa por um preço unitário 

a priori, mas sim pelo estabelecimento de uma relação que considera 

custo e benefício/custo e prazo/custo e impacto (nas dimensões de 

eficiência, eficácia e efetividade)”.  

Argumentou, no entanto, que “não adotar o 

princípio de custo unitário não significa não ter parametrização. Os 

contratos de gestão, a exemplo do CG 007/2013, são orçados com 

base na relação dos seguintes parâmetros: 1. Objetivos/propósitos do 

Estado para o contrato de gestão; 2. Séries históricas de custos 

desses contratos; 3. Disponibilidade orçamentária; e 4. Negociação 

com as organizações sociais”.  

ATJ avaliou que as justificativas e os documentos 

carreados elucidaram os questionamentos formulados, podendo a 

matéria ser julgada regular. 

PFE assentiu. 
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Os autos foram encaminhados para o D. MPC para 

vista, que apôs manifestação nos termos do artigo 1º, § 5º, do Ato 

Normativo nº 006/14-PGC, publicado no DOE de 08/02/14 

É o relatório. 

LB 
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VOTO 
 

 
Examinam-se dispensa de licitação e contrato 

levados a efeito pela Secretaria de Estado da Cultura com o intento 

de promover a operacionalização da gestão e execução das atividades 

e serviços na área de cultura, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Os atos foram precedidos de chamamento público 

de organizações sociais potencialmente interessadas em celebrar 

contrato de gestão, de publicação de minuta em mídia oficial, bem 

como de declaração de adequação da despesa com as metas 

plurianuais de Governo. 

Bem assim, a entidade contratada se encontrava 

devidamente qualificada e certificada como organização social e 

possuía experiência pretérita na gestão dos mesmos serviços. 

Presentes empenhamento da despesa, emissão de 

termo de ciência e notificação e cadastramento dos responsáveis. 

Ademais, assinalo que as razões acostadas pela 

Secretaria de Estado da Cultura foram suficientes para afastar os 

pontos suscitados pela Fiscalização, de modo que não restam óbices 

à aprovação da matéria. 

Diante das considerações acima, acolhendo as 

manifestações favoráveis de ATJ e da D. PFE, e sem oposição do D. 
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MPC, voto pela regularidade da dispensa de licitação e do 

Contrato de Gestão formalizado entre a Secretaria de Estado 

da Cultura e a Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – 

SAMAS.  

  

  

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


