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RESUMO 

O presente trabalho investiga os impactos das licitações do tipo menor preço, realizadas por meio de 

Pregão eletrônico, no desempenho das execuções dos contratos contínuos, efetivados pela 

Superintendência de Administração da AGU em Pernambuco - SAD/PE, no período de 2006 a 2010. 

Teve como proposição a premissa de que a contratação do tipo menor preço pode, em função de suas 

próprias características, estimular uma redução excessiva nos preços ofertados pelos licitantes e 

originar contratações com valores muito baixos que interferem de forma negativa no desempenho da 

prestação dos serviços, gerando infrações contratuais e diminuindo a vida útil dos contratos contínuos. 

A aparente economia, consequência da acirrada competição nos leilões invertidos, que caracterizam a 

modalidade licitatória Pregão, em médio e longo prazo, pode ser questionada. Os resultados 

confirmaram a proposição, evidenciando um percentual de 55% dos contratos, oriundos de Pregão 

eletrônico, com infrações e 31%, rescindidos unilateralmente por descumprimento de cláusulas 

contratuais. Foi identificada uma relação, de força moderada, inversamente proporcional entre a 

economia inicial gerada na licitação e o tempo de execução dos contratos, sugerindo uma tendência no 

sentido de que – quanto maior a diferença entre o valor referência e o contratado na licitação, menor o 

tempo de execução do contrato, pois, parte das contratações muito abaixo do preço de mercado, 

geraram contratos com pequena vida útil e com muitas infrações. As análises dos dados apontam para 

a necessidade de se relativizar a adoção da modalidade licitatória Pregão, repensando-se a sua 

indicação para serviços continuados. 
 

Palavras-chave: Licitação do tipo menor preço. Pregão eletrônico. Contrato continuado. 

Ocorrências contratuais. Tempo de execução do contrato. 
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ABSTRACT 

This work investigates the impact of lowest price bids made through the system of electronic reverse 

auctions, as seen in the performance and execution of continuous contracts negotiated by the 

Superintendency of Adminstration for the Advocacia Geral da União (AGU) in Pernambuco, Brazil, 

during the period between 2006 and 2010. The research was based on the premise that contracting 

lowest price bidders can stimulate a dip in prices offered by other bidders, leading to contracts with 

extremely low values that negatively affect the performance of services. Such contracts may be rife 

with problems and reduce the overall life span of continuous contracts. These apparent savings, a 

result of intense competition characteristic to the bidding manner of reverse auctions, should be 

questioned. The results of this study confirm this premise, showing that 55% of contracts generated 

through the electronic bidding system have serious issues, and 31% of these contracts resulted in a 

unilateral termination for breach of contractual terms. An inverse relationship between the initial 

savings generated in the bidding and contract expiration time was identified - the greater the difference 

between the estimated value and that which was negotiated during the bidding process, the shorter the 

duration of the contract. Therefore, hiring well below the market price generates contracts with short 

lifespans and many problems. Data analyses indicate a need to relativize the adoption of the reverse 

auction bidding system and reconsider its implications for continuous, effective services.  

Keywords: Lowest price bids. Electronic reverse auctions. Continuous contracts. Contractual 

problems. Length of contract execution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As contratações realizadas pelas Administrações Públicas, nas várias esferas do 

serviço público, embora regulamentadas por legislações específicas, vêm sendo palco de 

grandes discussões. Questões como preço, qualidade e pertinência estão sendo cada vez mais 

cobradas pela sociedade, exigindo dos gestores públicos respostas precisas e atuação eficiente. 

O avanço tecnológico, com suas infinitas possibilidades, vem proporcionando maior 

transparência à ação administrativa, que passa a ser acompanhada de forma mais atenta pela 

sociedade organizada. 

As abordagens das compras como função administrativa destacam as transformações 

tecnológicas e o reposicionamento estratégico das compras nas empresas e no Estado. As 

mudanças recentes têm sido impulsionadas pelos avanços da tecnologia da informação no 

desenvolvimento do comércio eletrônico; entretanto, os teóricos institucionais das áreas de 

ciência política, sociologia e economia pouco têm produzido sobre a incorporação dos 

desenvolvimentos recentes e essenciais na área da tecnologia da informação, tanto nas áreas 

práticas da administração e das políticas públicas quanto no comportamento das organizações. 

Segundo Fountain (2005), à medida que o uso da internet se expande, aumenta a necessidade 

de se investigarem questões centrais do pensamento institucional: de que modo está sendo 

utilizada a computação nas instituições? A utilização está promovendo novos arranjos? Até 

que ponto e de que modo os atuais arranjos institucionais representam entraves?  

Os impactos gerados pela utilização da tecnologia da informação nos programas e 

serviços dos governos não podem ser ignorados. Sabe-se que o mero processamento de 

pagamentos pela Internet gera uma economia de 50%, sem considerar ainda os ganhos com 

tempo e deslocamento do cidadão. O COMPRASNET, site oficial de compras do Governo 

Federal Brasileiro (2005), informa que o pregão eletrônico possibilitou, no ano de 2004, uma 

economia de 21%, em relação aos preços de mercado, e um aumento de 42% no quantitativo 

de fornecedores em relação ao ano anterior. 

A realização de compras eletrônicas pelos governos vem aumentando sua eficiência, 

trazendo-lhes ganhos financeiros e administrativos. Entretanto, uma reestruturação 

organizacional é necessária para se continuar explorando os recursos da tecnologia da 

informação. Essa reestruturação, na esfera governamental, é bem complexa, pois envolve 

estruturas organizacionais muito antigas. As tecnologias da informação e os arranjos 

institucionais ou organizacionais estão interligados, um tem efeito no outro, e, assim, novas 
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tecnologias são entendidas e adotadas pela instituição (FOUNTAIN, 2008). As estruturas 

organizacionais estão se alterando em função da globalização e da revolução tecnológica e a 

nova tecnologia da informação permitirá o surgimento de novas formas de organização 

(TENÓRIO, 2007).   

Uma análise das raízes históricas dos fenômenos do patrimonialismo e do 

clientelismo e suas consequências sobre a organização governamental no Brasil é fundamental 

para propiciar melhor compreensão dos impactos dos avanços tecnológicos na administração 

pública. Em muitos casos, a Internet não leva à transformação institucional, pelo contrário, 

opera de modo a fortalecer o status quo. Essa hipótese parece ser constatada quando se 

analisam as aquisições realizadas atualmente pela Administração Pública, por meio de 

instrumentos transparentes, de forma que todos os envolvidos podem, por meio desses, 

participar do processo. Grande parte de suas aquisições e contratações são realizadas dentro 

da rede mundial de computadores; no entanto, os antigos problemas relativos ao resultado da 

contratação persistem. 

O fato é que a crescente adoção das tecnologias de informação, especialmente a 

Internet, pelo grande impacto gerado nas instituições, exige reestruturação das organizações, 

envolvendo muitas vezes revisão de seus requisitos normativos de adequabilidade e 

legitimidade, conformidade aos procedimentos, arcabouço jurídico etc. 

No Brasil, o arcabouço legislativo que embasa a área de contratação pública, tem um 

importante marco na Constituição de 1988. Entretanto, mesmo antes da existência desse 

ordenamento jurídico, era reconhecida a necessidade de realização dos ajustes com terceiros 

por meio de processos transparentes que garantissem a igualdade de condições nas disputas 

das contratações administrativas. Com base na Constituição de 1988, foi editada a Lei nº 

8.666/93, chamada Lei Geral de Licitações Públicas, que buscava moralizar a contratação 

administrativa com mecanismos mais eficientes de controle. Em relação a esta, assim observa 

Scarpinella: 

Certamente a Lei nº 8.666 foi responsável por uma melhoria na qualidade do 

trato da coisa pública, ao impor ao gestor estatal o dever concreto de 

observar os princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e probidade administrativa (SCARPINELLA, 2003, p. 75). 

Com seus inúmeros artigos, a Lei Geral de Licitações Públicas inicia nova fase nas 

aquisições dos governos, tornando-as menos vulneráveis aos interesses de particulares e 

menos suscetíveis à discricionariedade dos gestores. Inegavelmente, a legislação específica 
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trouxe grandes benefícios ao ordenamento e à uniformização dos processos de aquisição na 

Administração Pública em todas as esferas do poder; entretanto, foi também notória a 

percepção da necessidade de sua adequação com pouco tempo de sua aplicação. 

A grande quantidade de artigos, parágrafos e incisos a serem seguidos acabou por 

engessar as contratações públicas que, independentemente de suas características, do volume 

de recursos envolvidos, ou da urgência da situação, exigiam um tempo além do razoável para 

sua concretização. Esse cenário propicia a proliferação de contratos emergenciais e de outras 

estratégias para fugir do rigor da Lei de Licitações, que passou a ser sinônimo de ineficiência 

administrativa. 

O indicativo de saturação da legislação com a necessidade premente de mudança 

estava posto. Surge então a nova modalidade licitatória: o Pregão, com a finalidade de agilizar 

os procedimentos licitatórios, ampliar a disputa, provocando redução nos preços. Essa nova 

modalidade provoca verdadeira revolução, especialmente em sua forma eletrônica, 

amplamente estimulada pela Administração Federal, chegando a reduzir o tempo de uma 

aquisição para vinte dias. O Pregão passa a ser amplamente estimulado pelo Governo Federal 

que divulga suas vantagens: 

Segundo o ministro do planejamento Paulo Bernardo, o Pregão é a 

modalidade de licitação pública mais bem sucedida até hoje implementada. 

É mais rápida e reduz custos numa média entre 15% e 30% das compras 

governamentais, destaca o ministro. O Pregão tem potencial para dobrar sua 

utilização nas compras governamentais, projetou o secretário de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santana 

(COMPRASNET, 2005). 

As licitações passam a ser preferencialmente realizadas por meio do Pregão 

eletrônico e até aquisições e serviços do tipo preço e técnica começam a ser tratados no 

pregão eletrônico, tais as vantagens alcançadas com a redução de custos e a celeridade do 

processo.  

Vítimas de uma cultura de morosidade, com baixa competitividade e altos custos, 

rapidamente os gestores da Administração Pública aderem, de forma maciça, ao Pregão e a 

suas vantagens, sendo a modalidade eleita para aquisição de produtos, equipamentos e 

serviços, independentemente de suas características. Passada a febre inicial, começam a surgir 

questões importantes que suscitam reflexões mais aprofundadas sobre a aplicação do Pregão. 

A maior delas refere-se aos impactos nos produtos ou serviços contratados.  
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Nesse contexto, encontram-se os serviços continuados, cujas contratações, de acordo 

com dados do COMPRASNET, vêm apresentando uma redução média de 20% em relação ao 

valor de mercado. Na prática, a nova modalidade, em função de se constituir em um leilão 

inverso, estimula os licitantes a competir por preços cada vez menores, e muitas empresas 

prestadoras de serviços mergulham seus preços nas seções de lance dos pregões, terminando 

por originar contratações com baixos valores, e até inexequíveis, uma vez que comprometem 

itens das planilhas como obrigações sociais, despesas operacionais e materiais necessários às 

execuções dos contratos. Essas queixas são frequentes nos encontros, seminários e fóruns de 

discussão de gestores públicos e podem ser constatadas ainda pelo número de ações 

trabalhistas que envolvem empresas de terceirização de serviços, implicando mão de obra, e 

pela quantidade de penalidades aplicadas às empresas pela administração pública, conforme 

registro no sistema de cadastro do Governo Federal - SICAF e na Controladoria Gral da 

União - CGU, entre outras.   

A questão que se coloca em pauta é relativa ao desempenho das empresas na 

prestação dos serviços, pois a avaliação do resultado da contratação não deve ser medida 

apenas pela redução nos preços dos serviços contratados. Não basta reduzir custo. A 

administração pública deve estar preocupada em avaliar resultados. Os ganhos econômicos, 

de celeridade e transparência das contratações, são bastante difundidos, entretanto, a 

administração precisa discutir formas de medir e assegurar a qualidade de suas contratações 

que, em última análise, comprometem a economicidade do processo, se analisadas sob uma 

ótica menos imediatista. 

Considerando esse contexto, e partindo-se da necessidade de investigarem-se os 

impactos das licitações nas prestações dos serviços, algumas indagações se impõem: 

a) Os usuários dos contratos estão satisfeitos? 

b) Os contratos são executados até o final de suas possibilidades de vigência, 

garantindo sua eficiência ao máximo? 

c) As reduções de custos com a modalidade Pregão nos serviços continuados 

traduzem-se em reais vantagens para a administração pública a médio e longo prazo?  

d) O Pregão está sendo efetivo para essas contratações?  

O presente trabalho, inserindo-se nessa lacuna, pretendeu explorar, por meio desse 

estudo de caso, as relações existentes entre a contratação de menor preço, realizada por meio 
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de pregão eletrônico para serviços continuados, no período de 2006 a 2010, e o desempenho 

da prestação dos serviços durante a execução dos contratos que se originaram dessas 

licitações.   

 

1.1 O PROBLEMA 

 

O problema de pesquisa, objeto do presente trabalho pretende investigar os efeitos da 

modalidade pregão na execução dos contratos de serviços contínuos, por meio de um estudo 

de caso realizado na superintendência da Advocacia Gral da União - AGU em Pernambuco, 

no período de 2006 a 2010. 

É o resultado da observação empírica das licitações realizadas na superintendência de 

Administração em Pernambuco e do acompanhamento das execuções dos respectivos 

contratos que evidenciaram a necessidade de investigar os efeitos da contratação do tipo 

menor preço nas execuções dos contratos, com vistas a propiciar uma análise mais ampla da 

questão, que fosse além da economia gerada inicialmente com a licitação na modalidade 

Pregão, mas contemplasse o desempenho dos contratos gerados por essas licitações.  

Neste capítulo serão apresentadas as razões que motivaram a escolha do tema e a 

elaboração do problema, bem como seu objetivo final e objetivos intermediários. Além das 

suposições levantadas sobre este, será apresentada a delimitação e relevância do estudo. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo final 

O Objetivo final da pesquisa foi identificar os efeitos da licitação do tipo menor 

preço, efetuada, por meio de Pregão, para os serviços contínuos, no desempenho dos contratos 

originados dessa modalidade licitatória, realizada pela Superintendência de Administração da 

Advocacia Geral da União em Pernambuco - SAD/PE, no período de 2006 a 2010.  
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1.2.2 Objetivos intermediários  

a) Proceder ao levantamento dos Pregões eletrônicos realizados pela 

Superintendência Regional da AGU em Pernambuco - SAD/PE, no período de 2006 a 2010, 

para quantificar e identificar os pregões eletrônicos, cujo objeto tivesse sido contratação de 

serviços continuados; 

b) Proceder ao levantamento bibliográfico para buscar os registros e o 

desenvolvimento das políticas de compras e contratações públicas nas reformas 

administrativas, de forma geral, e no contexto brasileiro, de forma específica; 

c)  Analisar os princípios que norteiam as contratações públicas no Brasil, seus 

conceitos e características contemporâneas; 

d) Proceder a análise dos dados quantitativos e qualitativos para verificar os efeitos 

da contratação, por meio de pregão, no desempenho dos serviços contratados, analisando-os à 

luz do referencial teórico.   

1.2.3 Proposições 

As contratações do tipo menor preço, realizadas por meio de Pregão, podem, em 

função de suas próprias características, estimular a redução nos preços ofertados pelos 

licitantes além dos limites da exequibilidade de suas propostas, originando contratações com 

valores muito baixos que interferem no desempenho da prestação dos serviços, gerando 

infrações contratuais e diminuindo o tempo de execução dos contratos.  

As contratações de serviços continuados, por meio de pregão, em função da 

complexidade de sua composição de custo, apesar de apresentarem redução de preços nas 

licitações, a médio e longo prazo, podem ter suas vantagens questionadas nas execuções dos 

contratos. 

A excessiva preocupação com os processos e a dificuldade de avaliação dos 

resultados, características da administração burocrática, podem estar na base dos arranjos 

administrativos que compõem o atual processo de contratação e que contaminam as políticas 

de compras e contratação de serviços da Administração Pública Federal.           
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Para o presente estudo de caso, foram consideradas as licitações na modalidade 

Pregão, realizadas pelo setor de licitações da SAD/PE para serviços continuados, envolvendo 

mão de obra, transcorridas no período de 2006 a 2010. Todos os processos foram analisados 

do início da licitação ao término da vigência do contrato. Durante o processo de análise, foi 

identificada a necessidade de excluir do estudo os contratos cujas execuções ainda estavam 

em andamento. A quantidade de pregões analisados foi reduzida de 54 para 45. 

No presente estudo, o desempenho do contrato foi medido pelo tempo de execução, 

registrado em meses, sendo admitido como referência de eficiência máxima o prazo de 60 

meses, conforme previsto na Lei nº 8.666/93, e pela satisfação do cliente/usuário do serviço, 

expressa pela ausência de ocorrências durante a execução do contrato, ou seja, quanto mais 

ocorrência pior o desempenho. 

O período escolhido foi o tempo máximo de uma contratação de serviço contínuo, 60 

meses, de forma que possibilitou a avaliação de toda vigência dos contratos. O estudo de caso 

contemplou todos os contratos contínuos celebrados pela SAD/PE, nesse período, para os 

serviços de limpeza, vigilância e serviços gerais para os Estados do Nordeste.  

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A administração pública vive hoje o desafio da efetividade. Não basta ser eficiente e 

eficaz, os gestores devem estar voltados para os resultados das ações e seus impactos na 

sociedade. A legalidade não pode ser mais avocada para justificar a letargia da Administração. 

A preocupação precisa ser voltada para a finalidade e não apenas ter em vista o meio. Apesar 

dessa consciência, observa-se na bibliografia recente, na área de contratações públicas, objeto 

do presente trabalho, vasta publicação de cunho legalista. São os juristas quem fala, sob a 

ótica e supremacia de sua área. Os trabalhos produzidos por gestores públicos, com enfoque 

na avaliação de resultados e seus impactos, são escassos. Esse trabalho está inserido nessa 

lacuna.   

Pretendeu o presente estudo trazer à discussão as questões relacionadas à qualidade 

das contratações públicas, definindo-se como qualidade o atendimento ao objeto da 

contratação com eficiência e a consequente satisfação do contratante, e, em consequência, a 
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efetividade dos processos licitatórios, na modalidade Pregão, como instrumento para o tipo de 

contratação de serviços continuados. Sua relevância está na possibilidade de trazer, para 

discussão científica, o desempenho da modalidade Pregão sob nova ótica, a qualitativa, ou 

seja, a que concerne aos resultados alcançados, extrapolando o enfoque, amplamente 

abordado, das vantagens econômicas e da celeridade e transparência enquanto modalidade 

licitatória. 

Em última análise, o trabalho teve a intenção de levantar o questionamento sobrea 

necessidade de se relativizar a utilização da nova modalidade licitatória que vem se mostrando 

bastante eficiente quanto às aquisições de materiais simples com baixa complexidade na 

composição de custos e talvez nem tão eficiente para as contratações de serviços que 

envolvem planilhas de composição de custos com vários e complexos itens; e, em um 

contexto mais amplo, visa apontar a necessidade de se rever o tipo de licitação menor preço, 

que tem no Pregão seu melhor representante, mas que também se estende às demais 

modalidades.  
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2 A POLÍTICA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E SUA INSERÇÃO 

NA REFORMA DO ESTADO 

O presente trabalho foi antecedido por um levantamento bibliográfico para 

identificar a literatura existente na área. A Política de Compras e Contratações Públicas ainda 

hoje não está incluída em um plano indicativo, entretanto, encontra-se claramente definida 

nos vários instrumentos legais que versam sobre o tema, bem como está relacionada com a 

política pública de Modernização da Administração Pública. Sendo assim, a base teórica para 

estudo do tema foi a reforma da Gestão Pública, seus princípios e conceitos, com foco nas 

experiências de aplicação das orientações da reforma gerencial nas compras e contratações, a 

partir dos anos 80, e no impacto do desenvolvimento da tecnologia da Informação na 

governança. Visando contextualizar o problema, foi preciso abordar a evolução do processo 

de aquisição e contratação na Reforma da Gestão Pública de forma mais ampla para, 

posteriormente, focalizar o contexto brasileiro e então discorrer sobretópicos da 

Administração Pública importantes no processo de aquisição e contratação de bens e serviços. 

 

2.1  A POLÍTICA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E SUA INSERÇÃO 

NA REFORMA DO ESTADO: CONTEXTO GERAL 

 

Com o objetivo de relacionar o presente estudo com alguns dos pressupostos da 

reforma da Gestão Pública, especialmente no que se refere à implantação da cultura de 

resultados, base para a criação de um Estado eficiente e moderno, foi necessário rever o 

contexto e os principais conceitos da reforma. Os estudos sobre as reformas orientadas pela 

Nova Gestão Pública - NGP - sugerem desregulamentação e novas formas de contratação.  

A defesa das reformas por seus formuladores se abriu para a análise do processo 

político e da dinâmica dessas reformas como um problema a ser melhor compreendido. Essas 

iniciativas se inseriam no movimento mais abrangente das reformas de gestão, desencadeadas 

a partir dos anos 80, sob a égide da NGP, alcançando os Estados Unidos e países da Europa, 

além do Brasil, com a reforma gerencial do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. 

Nesse contexto, as iniciativas setoriais em compras se voltaram principalmente para 

a terceirização, aumento da competição e descentralização da organização e gestão da área. A 

experiência emblemática dos Estados Unidos, durante os governos Clinton (1993-2001), 
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promoveu a mudança de métodos e procedimentos de compras, com a simplificação e 

desregulamentação de procedimentos. A reforma norte-americana se apoiou na ampliação da 

discricionariedade do administrador público nos procedimentos de seleção e gestão do 

contrato. Essas iniciativas se confrontaram com a organização e a cultura burocrática.  

As transformações radicais ocorridas na história recente da humanidade, 

especialmente as demográficas, científicas, tecnológicas, de regime de governos, de valores, 

para citar apenas as principais, exigiram novos padrões de governança capazes de lidar com as 

exigências de uma nova realidade em constante mudança. Os padrões existentes até então vão 

se tornando frágeis para enfrentar os desafios de um futuro cada vez menos previsível. Os 

traumas e choques das transformações foram desafios que se apresentaram à governança no 

século XXI e para enfrentá-los foi preciso um esforço na busca de novas alternativas que 

permitissem lidar com as complexidades crescentes. 

Dror (1999), em informe ao clube de Roma, tendo como uma das preocupações 

principais a questão da governança, enfatizou que as alterações das condições mutáveis 

tornavam obsoletos determinados padrões de governança e que, para enfrentar os novos 

desafios, seria necessário desenvolver capacidades morais e cognitivas que possibilitassem o 

acompanhamento das mudanças globais, evidenciando a necessidade de se alcançar um 

equilíbrio entre processos legais que retardam a ação e a necessidade de projetos para tecer o 

futuro. Assim observou: “precisa-se urgentemente de ideias inovadoras de redesenho que 

visem a aprimorar as capacidades críticas para governar. As mentes mais criativas do planeta 

devem, todas, atender a este apelo” (DROR, 1999, p. 389). 

A nova Administração Púbica evidencia-se como tendência internacional observável 

a partir de meados da década de 70, entretanto, os anos 80 registraram o nascimento de novas 

crenças e ideias, gerências que são transferidas para o setor público. Segundo Ferlie, et al 

(1999), quatro modelos da nova administração pública podem ser percebidos como 

movimentos de distanciamento dos modelos clássicos. O modelo dominante até meados da 

década de 80 representou a tentativa de tornar o setor público mais parecido com a iniciativa 

privada, com ênfase no ganho em eficiência, em administração hierarquizada e voltada para 

respostas mais rápidas. Nesse modelo, o setor público foi caracterizado como excessivamente 

burocrático e com um baixo nível de desempenho. 

Um segundo modelo é caracterizado pela busca de maior flexibilidade 

organizacional, por aumento da descentralização da responsabilidade estratégica e 
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orçamentária e aumento da terceirização. O terceiro modelo associa-se à corrente da 

excelência, influenciado pela escola das relações humanas que enfatiza a importância da 

cultura organizacional. O quarto modelo representa a fusão de ideias de gestão entre os 

setores público e privado. Caracteriza-se pela preocupação com a qualidade do serviço, visão 

do usuário em substituição à do cliente, ênfase no desenvolvimento da aprendizagem social.  

A organização burocrática foi fundamental para combater os efeitos da administração 

patrimonialista, clientelista e arbitrária; com sua supremacia técnica, possibilitou o controle da 

ação governamental e inspirou o sentimento de justiça, entretanto, na tentativa de resolver 

alguns dos problemas da administração, como os desvios de recursos públicos e a influência 

dos políticos em detrimento do interesse da coletividade, a administração essencialmente 

burocrática, por meio dos excessivos regulamentos e normas, tornou-se incapaz de aplicar os 

recursos de forma eficiente. O excessivo cuidado com os meios desviou a preocupação com 

os resultados. Osborne (1995, p. 15) assim comenta: “ao tentar controlar virtualmente tudo na 

administração pública, tornamo-nos tão obsessivos em ditar o modo como as coisas deviam 

ser feitas, regulando os procedimentos e controlando os insumos, que passamos a ignorar os 

resultados”. 

As organizações burocráticas, dirigidas por normas gerais, tinham como objetivo o 

cumprimento das normas. Era o esperado das instituições. Dificilmente se avaliavam os 

resultados gerados, como se a administração fosse um fim em si mesmo. Observa-se, ainda 

hoje, que os governos burocratizados apresentam dificuldade de mensurar seus resultados. O 

foco da avaliação continua sendo o da eficiência, ou seja, a maior preocupação é com o custo 

da ação e não com o seu impacto na realidade, com o grau em que ela atingiu o resultado 

esperado. Para Osborne (1995), ambas - a eficiência e a efetividade -, são importantes, porém 

as organizações do setor público, quando medem seus desempenhos, fazem-no avaliando 

apenas a eficiência, evidenciando assim a exclusiva preocupação com o custo. 

Outros desafios à modernização e reforma do serviço público, além da globalização, 

que exigiu a utilização de todas as tecnologias disponíveis e da compreensão das diferentes 

lógicas entre os países, dizem respeito à diversidade crescente das expectativas dos usuários, 

cada vez mais exigentes e individualizados em uma cultura que vinha praticando a igualdade 

de procedimentos, ou seja, as mesmas regras para todos. A sociedade exige cada vez mais 

eficácia em relação à redistribuição social e o Estado passa a ter a sua legitimidade 

questionada, reforçando a necessidade de prestar contas. 



20 

 

Para Trosa (2001), em Gestão Pública por resultados, o motivo das dificuldades para 

a prestação de contas é consequência da crença em que o fato de prestar contas pode levar a 

demissões de servidores, de que os resultados possam vir a ser utilizados para criticar e não 

para melhorar o desempenho e de uma prática em que os indicadores de desempenho não são 

utilizados nas avaliações e definições dos orçamentos: 

Em todos os países, ainda hoje, apesar das tentativas que se fazem há dez 

anos, e certamente em graus diversos, não nos damos conta de modo 

realmente satisfatório quanto a: que serviços oferecemos? Em que prazos? 

Com que nível de qualidade? (TROSA, 2001, p. 46).  

O Estado hierárquico, paternalista e autoritário, no que pese a multiplicidade de 

normas e regras, não é mais capaz de garantir a legalidade, pois o modelo tradicional de 

elaboração de normas, voltado para o risco, não é mais indicado para uma sociedade 

complexa, cujo usuário deixou de ser submisso, e as decisões não podem mais ignorar a 

consulta às bases. Quanto mais numerosas são as normas, menos são aplicáveis. 

O reconhecimento da necessidade de uma delegação com obrigações e prestação de 

contas, bem como a necessidade de normas negociáveis, está na base do surgimento do 

contratualismo ou do Estado contratual. Na verdade, a base do modelo é a mudança de 

relações, nas quais estavam implícitas as regras: a cada direito corresponde uma obrigação de 

ambas as partes, pois normas unilaterais são frágeis porque dificilmente são compreendidas; a 

abordagem paternalista não é mais cabível, o contrato é a nova base das relações e, 

finalmente, as soluções negociadas são sempre melhores. 

No Estado contratual, um contrato gerava um compromisso assumido que deveria 

produzir resultado se por meio deles ser avaliado. A maioria dos países da OCDE gerenciara 

seus contratos por resultados de serviços oferecidos ou de impactos gerados no atendimento 

ao usuário. Alguns, Nova Zelândia e Reino Unido, trabalharam os resultados mais imediatos 

avaliados por meio de resultados de serviços prestados; outros, a Austrália, por exemplo, 

privilegiaram os resultados de impacto. Esse debate apontou para a necessidade de ultrapassar 

a dicotomia, “serviços prestados x impactos”, abordando uma visão mais genérica de 

resultado que envolvesse tanto a necessidade dos resultados iniciais de prestação de serviços, 

facilmente quantificáveis, como são os de nível intermediário, necessários ao 

acompanhamento dos objetivos, quanto os resultados de impacto final sobre o usuário, 

registrando-se assim seus diferentes estágios. A tendência de utilizar exclusivamente os 

resultados de serviços prestados em ações mensuráveis chega até nossos dias e vem sendo 
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combatida com a associação de resultados de impacto, juntando-se ao fator preço o fator 

qualidade. 

De forma geral, o método utilizado para garantir a relação custo eficácia seria a 

licitação. Entretanto, observou-se, especialmente nos países da União Europeia, que o 

processo licitatório apresentava um alto custo operacional, não sendo indicado para serviços 

abaixo de um patamar financeiro, pois os custos eram mais altos que os benefícios que dele 

pudessem advir. Exemplificando, no Reino Unido, uma licitação seria indicada se o serviço 

fosse abaixo de 2,5 milhões de francos e se abaixo de 200,00 francos seria contraproducente a 

sua utilização. 

A modernização do Estado levou todos ao ponto de não mais questionar a 

necessidade de mensuração dos resultados das organizações, com base em uma maior eficácia 

e transparência; entretanto, a avaliação, entendida em seu processo mais amplo, vem 

persistindo como desafio, ora porque envolve muita complexidade e estudos pesados que 

exigem dispêndios de muitos recursos, ora porque implica julgamentos de pessoas. No 

entanto, essa é a única via capaz de responder por que algumas políticas são exitosas e outras 

não. A avaliação é necessária para não se ficar preso apenas às melhorias dos procedimentos, 

deixando de lado as questões importantes da vida pública. 

A experiência contratual mostrou que as ferramentas de gerenciamento, apesar de 

importantes, não podem ser utilizadas, de forma dissociada, nos seus impactos sobre a 

sociedade e está vinculada a uma necessária reflexão sobre o papel do Estado e suas ligações 

como mercado. A redução do porte do setor estatal foi tema dominante no início dos anos 90, 

com a saída de países do regime comunista com a onda de democratização que assolou os 

países da América Latina, Ásia e África, que se encontravam inchados em suas estruturas 

administrativas. 

O problema resultante foi o enfraquecimento das instituições do Estado, pois embora 

os países precisassem ser reduzidos em algumas áreas, também precisavam ser fortalecidos 

em outras e, à época, a ênfase era dada à redução da atividade estatal e ao corte generalizado 

da capacidade do estado. Fukuyama assim arrazoou: 

Portanto faz sentido distinguir entre escopo das atividades do Estado, que se 

refere ás diferentes funções e metas assumidas pelos governos, e a força do 

poder do Estado, ou a capacidade dos Estados de planejar e executar 

políticas e fazer respeitar as leis de forma limpa e transparente - o que é hoje 

comumente chamado de capacidade institucional ou do Estado 

(FUKUYAMA, 2005, p. 22). 
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A tendência dominante, após a guerra fria, era no sentido da liberalização e de um 

Estado com menor escopo, porém, dez anos depois, muitos economistas concluíram que 

algumas das variáveis que afetavam o desenvolvimento não eram econômicas, mas 

relacionavam-se, sim, com instituições e políticas, sinalizando que a força das instituições era 

mais importante que o escopo das funções estatais. A preocupação com a força do Estado 

assume então vários títulos: governança, capacidade do Estado ou qualidade institucional. O 

pensamento dominante hoje é de que as instituições são a variável crítica no desenvolvimento; 

entretanto, pergunta-se até que ponto pode haver uma teoria de instituições que possa ser 

generalizada para países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Toda a riqueza da teoria organizacional gira em torno do critério “delegação”, uma 

vez que a eficiência exige uma delegação de critérios em tomada de decisões, entretanto, ela 

também cria problemas de controle e supervisão. “Toda delegação envolve uma troca entre 

eficiência e risco, e, em geral, a organização tem dificuldade em determinar tanto o grau de 

risco quanto o nível adequado de delegação”, observa Fukuyama (2005, p. 75). 

O grau de discrição delegada vem crescendo, apesar do domínio da lei que tem como 

objetivo limitar a discrição no exercício do poder. Na prática se observa que apenas o domínio 

da Lei não é suficiente para o alcance do governo eficaz, que requer maior poder de decisão 

para responder de forma imediata às demandas da sociedade. Um exemplo do grau de risco 

que a administração pública está disposta a tolerar é verificado nas compras governamentais 

que saem bem mais caras do que as do setor privado. É que os dirigentes do setor público 

estão dispostos a tolerar graus mínimos de riscos em sua delegação de autoridade.  O temor da 

corrupção leva ao excesso de regras formais de compras. O problema conceitual é que não 

existe uma teoria que proporcione diretrizes para um nível ótimo de discrição na 

administração pública. O mesmo grau pode funcionar bem em uma sociedade e não em 

outras. No que tange às compras e contratações, a administração pública moderna, mais do 

que pautar-se em um rígido arcabouço legal, necessita de equipes capacitadas para 

interagirem com os atores envolvidos no processo, de forma a garantir a eficiente utilização 

dos recursos públicos e a eficácia na prestação dos serviços contratados. Constata-se a 

importância das compras e contratações como função fundamental da estruturação 

organizacional e da atividade operacional do Estado como sistema que mantém múltiplos 

relacionamentos internos e externos.  
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2.2 A QUESTÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

Os estudiosos da realidade brasileira não hesitam em dizer que as origens do nosso 

subdesenvolvimento e de nossa dependência estão em nossa formação histórica, responsável 

pela cultura do patrimonialismo, personalismo, clientelismo e autoritarismo que há muito 

determinam as relações do Estado com a economia e com a sociedade. Na visão de Costa (In: 

MARTINS; PIERANTI, 2006), a modernização brasileira apresenta um forte viés 

patrimonialista, pois não foi de encontro aos interesses oligárquicos. 

É inegável o avanço do setor público brasileiro em direção à modernização, 

registrado por meio de várias iniciativas empreendidas, desde o primeiro governo Vargas, que 

possibilitaram a superação do modelo agro exportador, a formação de uma sociedade urbano-

industrial e a criação dos mecanismos de proteção social; entretanto, essa modernização 

ocorreu dentro de um contexto patrimonialista que continua privilegiando as oligarquias e que 

tem se expressado por intermédio de ações como: indicações para cargos, distribuição de 

concessões, do nepotismo, especialmente nos poderes legislativo e judiciário, entre outras 

práticas que comprometem a equidade e a eficiência do setor público. O Personalismo, forma 

particular de hierarquizar as relações que posicionam os membros de acordo com a 

importância dos seus relacionamentos, no Brasil, no que pese a importância atribuída às leis 

universais que visam à igualdade, ainda se faz presente por meio de critérios morais e afetivos 

que hierarquizam as pessoas. 

Nosso arcabouço legal, muitas vezes impossível de ser seguido, em função de sua 

rigidez, provoca distorções que possibilitam a criação de exceções ao seu cumprimento. É o 

famoso “jeitinho brasileiro”, ou o também famoso “aos amigos tudo, aos inimigos a lei”. 

Essas práticas acabam por gerar desconfiança em relação às regras universalizantes e 

reforçam o formalismo, consequência da discrepância entre as regras formais e o 

comportamento do indivíduo. 

Costa (2010) faz um apanhado de nossa formação histórica e das várias 

interpretações dos principais estudiosos sobre a influência dessa herança cultural nas reformas 

do Estado, o formalismo pode ser visto também como a expressão de um ideal de sociedade, 

em que a força da lei funciona como uma esperança; no entanto, para a maioria dos 

reformadores, é sempre visto de forma negativa. 
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Registra Costa (2010) que alguns estudiosos, entre eles Guerreiro Ramos, alertam 

para a perspectiva estratégica do formalismo que seria utilizado para dirimir tensões sociais, 

ou seja, as leis seriam feitas para não serem cumpridas. Conforme argumenta o autor: “a força 

da lei é, pois, uma esperança. Para os destituídos, ela serve como alavanca para exprimir um 

futuro melhor (leis para nós e não contra nós) e para os poderosos ela serve como um 

instrumento para destruir o adversário político” (COSTA, 2010, p. 66). 

Esta é a forma ambígua com a qual se apresenta o formalismo na sociedade 

brasileira: o indivíduo defende a validade da norma verbalmente e nega-a na prática; esse fato 

pode ser verificado, por exemplo, nos concursos públicos, por meio dos quais, apesar de 

acreditar que o diploma e o conhecimento são preponderantes para se obter uma boa 

classificação, o indivíduo busca um padrinho ou um pistolão pelos meios ilegais. Paralelo 

pode ser feito com as licitações: quanto mais regras e normas se apresentam, maiores as 

tentativas de se obterem vantagens por outros meios. Ainda para Frederico Lustosa da Costa 

no artigo: Condicionantes da Reforma do estado no Brasil, no universo das relações 

pessoais, a lei não é a expressão da ordem igualitária e sim uma sanção generalizada. Quem se 

apresenta como indivíduo não é um cidadão, é um “zé ninguém” (MARTINS; PIERANTI, 

2006).  

O processo de modernização brasileira tem início na era Vargas (1930 a 1954), na 

qual se inicia o processo de crescimento econômico, por meio da substituição de importações. 

Caracterizada pela forte influência do Estado na economia, representou a tomada do poder por 

novos grupos oligárquicos, configurando a passagem do Brasil agrário para o industrial, e 

ensejando o lançamento das bases do Estado intervencionista brasileiro.  

Para superar o esquema clientelista da administração oligárquica o governo Vargas 

iniciou uma série de mudanças que visavam controlar a crise econômica e promover a 

racionalização burocrática do serviço público. Nesse período, foram criadas a comissão 

permanente de padronização e a comissão permanente de compras, voltadas para a aquisição 

de material como consequência do esforço para promover a padronização, normatização e 

implantação de mecanismos de controle, e superar o patrimonialismo, buscando introduzir a 

centralização, a impessoalidade e a hierarquia no aparelho administrativo. Entretanto, na 

prática, essas estruturas tiveram seus desempenhos comprometidos pelo ambiente cultural 

encontrado, sob o julgo de práticas patrimonialistas fortemente enraizadas (FERNANDES, 

2010). 
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Com o golpe de 1964, apesar das medidas autoritárias de cerceamento do Congresso 

- centralização de decisões, concentração de recursos e esvaziamento da federação -, o 

governo militar realizou o programa de reforma de base, elaborou o Estatuto da Terra, 

promoveu reforma tributária e realizou uma ampla reforma administrativa. Foi desse período 

o famoso Decreto Lei nº 200/67 que tratou da organização da administração federal e 

estabeleceu diretrizes para a Reforma Administrativa. Apoiado em uma doutrina consistente, 

definiu, de forma clara, a organização e o funcionamento da máquina administrativa. Partindo 

dos princípios fundamentais do Planejamento - coordenação, descentralização, delegação de 

competência e de controle (BRASIL, 1967), instituiu, entre outras, normas de aquisição e 

contratação de bens e serviços, estabelecendo normas relativas à licitação que constituíram, 

posteriormente, a base da Lei de licitações e contratos, Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993). 

Após esse período, vão ocorrer alterações significativas apenas no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, com a reforma administrativa executada pelo Ministério da Administração 

e Reforma do Estado - MARE. O documento intitulado Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), trazia, em suas justificativas, a necessidade de lidar 

com a crise fiscal, com o modo de intervenção econômico e social centralizador e ainda com o 

excesso de normas e regulamentos do aparelho do Estado. Tratava-se de uma questão de 

governança, pois não seria possível implementar as políticas sociais necessárias ao 

atendimento das demandas sociais com uma máquina administrativa rígida e ineficiente. A 

governança seria reforçada por meio da transição da administração burocrática, voltada para si 

própria e para o controle interno, para uma administração gerencial eficiente e para o 

atendimento das demandas sociais, ou seja, para uma mudança do foco dos processos - meios, 

para os resultados - fins. A Reforma do Aparelho do Estado veio modificar as concepções 

sobre administração pública, introduzindo no setor público uma administração pública 

gerencial com o objetivo de obter mais eficiência e responsabilização na organização do 

Estado. Segundo o exposto na fundamentação do Plano, o Estado desviara-se de suas funções 

para atuar na esfera produtiva, gerando distorções no mercado e tornando-se incapaz de 

atender as demandas sociais.    

A reforma da Gestão Pública então privilegia o controle por resultados contratados, a 

competição administrada, visando à excelência e ao controle social direto. Seu principal 

objetivo vem ser tornar o Estado mais eficiente e eficaz, melhorando a governança pública. 

Entre suas características, destacam-se: maior ênfase no controle por resultado; ênfase no uso 

de práticas gerenciais oriundas do setor privado e ênfase em maior disciplina no uso dos 
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recursos públicos. Para Bresser Pereira, com a reforma, a tomada de decisões no serviço 

público passaria a ser mais gerencial e menos estrita a observância dos procedimentos 

burocráticos. Assim observa: “mais do que situar o controle nos procedimentos legais, o 

gerenciamento público exige assumir objetivos, administrar a competição pela excelência e 

adotar vários esquemas de controle social” (PEREIRA, 2009, p. 23). E essa seria a melhor 

forma de lutar contra o clientelismo, tornando o Estado mais eficiente e mais moderno. Sua 

principal diferença da administração burocrática estava na forma de controle, que deixou de 

se basear nos processos, ou seja, a priori para se basear nos resultados, a posteriori. 

Para os críticos da reforma do aparelho do Estado do Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, a reforma tratou apenas as questões de esgotamento financeiro, porém as relações 

entre Estado e sociedade continuaram inalteradas. Segundo esses, uma reforma democrática 

deve ter como objetivo alterar as relações entre Estado e sociedade, de forma a garantir o bem 

- estar do cidadão.  

O pressuposto difundido com a reforma foi de que para combater a corrupção e o 

desperdício, elementos característicos de uma administração clientelista e fortemente 

arraigados na administração pública, não era necessário travar a administração com maiores 

procedimentos burocráticos, maior controle e centralização da administração. A mudança de 

cultura seria difícil e enfrentaria a resistência de uma burocracia centralizadora e baseada em 

controles inflexíveis protegidos por um amplo arcabouço legal que tentava combater a 

corrupção. Esse quadro persiste nos dias atuais, pois a legislação que regula as licitações e os 

contratos no Brasil, Lei nº 8.666/93, está voltada ao combate da corrupção, tornando o 

processo de aquisição uma ação altamente burocratizada, cujo processo é mais importante que 

o resultado da ação. 

Entre as estratégias básicas da reforma do Estado está o aumento da autonomia dos 

administradores públicos, controlados pelo aumento da responsabilização, por meio da maior 

transparência nos procedimentos e maior controle social por parte dos cidadãos, atendendo a 

tendência geral de dar maior poder aos consumidores ou clientes. O aumento da autonomia 

dos gestores públicos, entretanto, registra-se como pouco eficiente, pois continua atrelado a 

uma cultura legalista, em detrimento da cultura do fazer disseminada na reforma 

(FERNANDES, 2010). 

Talvez a característica mais forte da reforma tenha sido a gestão por resultados, 

transportada do setor privado, como exemplo tem-se: Reengenharia, Score Cards e Gestão da 
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Qualidade Total. A reforma da gestão pública, portanto, transferiu a estratégia da 

administração por resultados do setor privado para o setor público, disseminando os conceitos 

de eficiência e efetividade nas ações públicas e de qualidade na prestação dos serviços 

públicos. 

Hoje, mesmo os críticos da reforma da gestão pública admitem que qualidade e 

eficiência na prestação dos serviços públicos tornaram-se uma questão política central nas 

democracias modernas, pois os cidadãos são mais exigentes com os serviços públicos que são 

financiados com os recursos de impostos. Segundo Paula (2005, p. 93) a transferência do 

conhecimento do setor privado para o setor público é questionável porque os “modismos” 

(reengenharia, downsizing, score cards) não são necessariamente eficientes do ponto de vista 

administrativo e porque foram criados para atender uma necessidade de flexibilização pós-

fordista e não as necessidades de integração entre a administração e a política, inerentes à 

gestão pública. Entretanto, ela ressalta que não se pode negar totalmente a transferência e a 

adaptação de ferramentas gerenciais para o setor público e sim considerar o contexto em que 

foram elaboradas.  

A reforma gerencialista acarretou alguns ganhos para a administração pública 

brasileira, isto é inegável, entre eles, destacam-se o foco na eficiência e efetividade, 

apontando a necessidade de avaliação de resultados, a busca por novos instrumentos de 

flexibilização da gestão pública e a discussão do limite de intervenção do Estado; entretanto, 

não foi capaz de combater as causas da rigidez e do processualismo porque não considerou os 

determinantes estruturais do contexto brasileiro, conforme argui Costa: 

Sem levar em conta as dimensões da formação histórica, das bases sociais e 

das raízes culturais do Estado brasileiro, a maioria das tentativas de reforma, 

fundadas em teorias tomadas de empréstimos do acervo de experiências de 

outras nações, esbarra em resistências internas e externas (COSTA, 2010,    

p. 236). 

As resistências são ainda muito fortes, pois, a Lei nº 8.666/93, promulgada há quase 

20 anos, num contexto bastante diverso do atual e contaminada pelos acontecimentos políticos 

que acarretaram a renúncia do Presidente Fernando Collor, apesar das inúmeras tentativas de 

modificação, continua, basicamente, inalterada (BRASIL, 1993).  
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2.3 GOVERNANÇA PARA RESULTADOS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

O termo Governança busca expandir e superar o atual paradigma de administração 

pública. Hoje o termo administração pública está associado a um papel preponderante do 

estado como executor direto no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no 

provimento de serviços (BRASIL, 2009a). O esforço é no sentido de superar o modelo de 

administração burocrática, mecanicista, inflexível, ritualística e verticalizada. Na governança 

para resultados o que está em foco são as novas formas de geração de resultados em um 

contexto contemporâneo complexo e diversificado. 

Nesse contexto está inserido o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização - GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 

2005, vinculado a Secretaria de Gestão Pública, recentemente fundida com parte da Secretaria 

de Recursos Humanos, com nova denominação de SEGEP, ambas do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão, resultado da evolução histórica de uma série de iniciativas 

do Governo Federal para promover a gestão pública de excelência. Criado por meio do 

Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005, o Programa tem como principais características 

ser essencialmente público, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados 

para a sociedade e ser federativo (BRASIL, 2005a).  

O Programa está voltado para a formulação e implantação de ações necessárias à 

concretização da administração publica profissional voltada para o cidadão, bem como à 

aplicação de instrumentos gerenciais que visem, entre outros: promover a eficiência, por meio 

de melhor aproveitamento dos recursos, assegurando a eficácia e efetividade da ação 

governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados.  

(BRASIL, 2005a). 

Verifica-se no documento de criação do programa a clara preocupação com a 

eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental por meio da aplicação de 

instrumentos gerenciais. Entre os instrumentos produzidos para o programa, destaca-se o 

Guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de 

indicadores. Trata‐se de um referencial metodológico que possibilita às instituições publicas 

definirem e mensurarem seu desempenho assumindo‐se que este é um primeiro e decisivo 

passo para a gestão do desempenho.  
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Nessa conjuntura, uma boa gestão é aquela que alcança resultados, 

independentemente dos esforços e intenções. É atender a demanda da sociedade, sejam 

cidadãos ou organizações, criando valor público. Esta visão parece não está contida nos 

instrumentos que embasam a política de compras e contratações da administração publica, 

pois o que se encontra registrado e de forma enfática nos instrumentos legais que regem a 

Política de compras e contratações da Administração Pública são as preocupações 

processuais, relacionadas à lisura do processo, sua isonomia, legalidade etc. A amoralidade e 

a legalidade dos procedimentos administrativos são princípios essenciais a qualquer atividade 

pública e estão estritamente relacionadas a função pública, entretanto não podem ser um fim 

em si mesmas. Os resultados dessa política precisam ser medidos e avaliados. 

Uma vez definido o desempenho, o conceito de gestão do desempenho precisa ser 

qualificado. A gestão do desempenho constitui um conjunto sistemático de ações que buscam 

definir o conjunto de resultados a serem alcançados e os esforços e capacidades necessários 

para seu alcance. Segundo uma abordagem abrangente, o desempenho pode ser compreendido 

como esforços empreendidos na direção de resultados a serem alcançados. A equação 

simplificada é: desempenho = esforços + resultados. Trazendo para as compras e contratações 

o esforço da licitação somado aos resultados do contrato indicam o desempenho da 

contratação.  

Segundo o Guia referencial para medição de desempenho e manual para 

construção de indicadores, os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas 

atividades de monitoramento e avaliação das organizações, assim como seus projetos, 

programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, 

melhorias de qualidade, correção de problemas, necessidades de mudança etc. O modelo 

proposto para a medição de desempenho foi o modelo da Cadeia de Valor e dos 6Es do 

desempenho. Constitui‐se das dimensões de esforço e de resultado desdobradas em outras 

dimensões do desempenho. As dimensões de esforço são: economicidade, execução e 

excelência; e as dimensões de resultado são eficiência, eficácia e efetividade. 

Observa-se que o modelo escolhido para a medição do desempenho leva em 

consideração varias variáveis do processo de avaliação que é realizado sob diferentes 

aspectos. Nele estão contempladas as questões orçamentárias, os processos, seus produtos e os 

impactos da ação. Tendo-se como base a proposta do GESPÚBLICA, e a necessidade de 

medição do desempenho das políticas públicas no Brasil, verifica-se que a Política de 
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Compras e Contratações e o arcabouço legal que a ampara fogem ao espírito do Programa de 

Reforma da Administração Pública. 

A proposta desse trabalho é trazer à pauta o desempenho das contratações realizadas 

por meio das licitações do tipo menor preço que em última análise não contemplam os 

critérios de eficácia e efetividade e, portanto podem não ser efetivas no que se refere ao 

objetivo da contratação.        
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 3 O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA  

De forma geral, há evidente escassez de pesquisas sobre o tema na administração 

pública brasileira, o que reforça a relevância de investigação na área, especialmente, quando o 

enfoque não está restrito à abordagem normativista. 

Abordar o tema da contratação pública, em uma perspectiva histórica, faz-se 

necessário para possibilitar o entendimento dos arranjos administrativos que se encontram na 

base do processo. Foi preciso então voltar-se para a herança cultural colonial do País. 

Retomando um pouco a questão já abordada anteriormente, desta feita para observar 

as características dos períodos históricos que estão na base de nossa formação jurídica, pode-

se concluir que, com a colonização brasileira, foram trazidas também para o Brasil a cultura, a 

mentalidade e a burocracia portuguesas. Com a intenção de resolver os problemas políticos e 

administrativos da Colônia, foram criadas normas excessivamente detalhadas. Esse viés foi 

tão forte em nossa formação que o identificamos facilmente nos inúmeros artigos da nossa 

Carta Magna e na Lei de Licitações e Contratos. 

A coroa de Portugal centralizava o comércio, exigindo para tanto o pagamento de 

taxas para as concessões que careciam de uma complicada burocracia. A disputa pelos favores 

da Burocracia do Estado origina o clientelismo, que persiste até os nossos dias. Martins 

observa que: “o patrimonialismo, o clientelismo, a burocracia extensiva e a intervenção do 

Estado na economia estão inscritos na tradição brasileira como características persistentes da 

herança colonial” (MARTINS, 1997, p. 15).  

Após a Independência, sugiram as oligarquias espalhadas pelo país, baseadas na 

escravidão e no clientelismo que perduraram até os anos 30 com a modernização das 

estruturas do Poder central, trazidas pela Revolução de 30. Instaurado o Governo Provisório 

do Presidente Getúlio Vargas (1930-1934), num contexto de enfrentamento da crise 

econômica internacional e seus impactos internos, previam-se medidas de redução de 

despesas que incluíam a centralização das compras do governo, entre outras iniciativas 

modernizantes foram criadas a Comissão Permanente de Padronização e a Comissão 

Permanente de Compras, visando à racionalização dos procedimentos de aquisição; as 

medidas adotadas contemplaram ações emergenciais de controle, com suspensão da legislação 
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em vigor, além de padronização, criação do órgão centralizador e revisão dos procedimentos 

de compra e contratação.  

A criação da Comissão Permanente de Padronização - CPP - buscou ampliar a 

sustentação para uma ação coordenada, apoiada na elaboração de especificações técnicas para 

as compras, porém, as propostas na área de compras e contratações não alcançaram 

centralidade na agenda governamental e as iniciativas conduzidas pela Comissão 

apresentaram resultados modestos. O esforço dessa primeira reforma modernizadora foi 

também o primeiro esforço de superação do patrimonialismo; buscando implantar uma 

administração burocrática centralizadora, impessoal, hierarquizada, e voltada para o sistema 

de mérito, esbarrou, entretanto, no ambiente cultural que se caracterizava por práticas 

patrimonialistas: favoritismo e clientelismo que acabaram por reforçar o formalismo presente 

no arcabouço jurídico brasileiro e registrado em sua cultura com expressões do tipo: “Todos 

são iguais perante a lei” (BRASIL, 1988), mas a lei não é igual diante de todos. Cria-se um 

círculo vicioso: elaboram-se cada vez mais normas e regras que não são seguidas e por não 

serem seguidas levantam a “necessidade” de novas normas e regras, aumentando a 

discrepância entre o formal e o efetivo. 

A implementação da reforma administrativa durante o regime político autoritário do 

Estado Novo, entre 1938 e 1945, foi conduzida sob a égide do Departamento Administrativo 

do Serviço Público - DASP, criado como órgão centralizador das funções administrativas. A 

estrutura do DASP absorveu a Divisão de Material - DM, a qual assumiu a agenda das 

compras e contratações públicas. 

Até mesmo com o fim da ditadura Vargas, em 1945, e o início da democratização do 

Brasil, não se verifica o fortalecimento da administração pública como um todo, pois os 

partidos políticos ampliaram suas práticas clientelistas. As pessoas eram indicadas para os 

cargos pelos políticos que recorriam a essa estratégia para obter o sucesso eleitoral. Com 

exceção da elite burocrática, que continuava exercendo seu poder nas estatais, o resto do 

serviço público, que não criou também sua burocracia de elite para contrapor-se ao 

clientelismo político, continuava ineficiente. Observou-se o esvaziamento da agenda da 

reforma administrativa com o consequente enfraquecimento do DASP e a descontinuidade do 

processo de reestruturação da área de materiais. O modelo de centralização das compras 

apoiadas na padronização dos bens consumidos pela administração pública, que tinha como 

experiências de referência os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, o Canadá e o Chile, 
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tornou-se inviável. Foi apontada como problema, percebido desde aquela época, a morosidade 

dos procedimentos com a exigência de manutenção do preço pelo fornecedor até a celebração 

do contrato. As compras tendiam a ser dominadas por um segmento de “fornecedores do 

governo” em número reduzido, especializados naquele nicho de mercado, por força da 

situação criada pelas regras e pelos procedimentos ineficientes e precariedade técnica dos 

processos de compra (FERNANDES, 2010). 

Com o governo militar, realizou-se uma ampla reforma administrativa, da qual 

resultou o Decreto-Lei nº 200, de25 de fevereiro de 1967, um ambicioso instrumento para a 

reforma da Administração Federal. A proposta de normas e procedimentos de licitação foi 

incorporada a esse texto, substituindo o arcabouço de normas reputado como obsoleto e 

impeditivo da adoção de modalidades mais simples e ágeis de licitação.  

No que pese ter trazido como consequência a concentração dos recursos na União, 

esvaziando os cofres de Estados e Municípios que passam a ser dependentes das 

transferências voluntárias da união, o DL nº 200 fixou princípios e definiu preceitos de 

organização e funcionamento da máquina administrativa. Manteve a estrutura descentralizada, 

preservando a autonomia das empresas estatais, inclusive, para estabelecer regulamentos 

próprios de licitação: as normas do DL nº 200 eram aplicáveis obrigatoriamente à 

administração direta e às autarquias, mas não às empresas estatais e fundações controladas 

pelo poder público. A política de compras e contratações adotada no curso da reforma 

administrativa do período caracterizou-se pelo afastamento da proposta de centralização 

anterior, porém promoveu a revisão dos mecanismos de controle, a atualização do arcabouço 

legal e normativo, ampliando a utilização de procedimentos simplificados e aproximando as 

regras com as do mercado. 

A instalação da Constituinte, em fevereiro de 1987, acarretou o desenvolvimento de 

uma agenda paralela, inclusive, na área de administração pública; dispositivos reforçando a 

obrigatoriedade da licitação para as compras e contratações públicas passaram a integrar o 

texto constitucional. 

Com a ampliação das funções sociais e assistenciais do Estado asseguradas na 

Constituição, cresce também em complexidade e tamanho a máquina administrativa. A 

sociedade organizada exige e pressiona o Estado no cumprimento de suas obrigações para 

com os indivíduos. A Constituição de 1988 em seu art. 37, descreve os princípios que devem 

nortear a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  legalidade - impessoalidade - 

moralidade - publicidade. Influenciada certamente pelos acontecimentos políticos do governo 

Collor de Melo, a Carta constitucional, ao referir-se à organização do Estado e à 

administração pública, fê-lo sob a égide dos princípios da legalidade e moralidade. Não houve 

registro da preocupação com a qualidade da prestação de serviços ao cidadão, no que pese ter 

ficado conhecida como a Constituição Cidadã, haja vista os direitos sociais assegurados. 

Assim reza o Art. 6º: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

Essa aparente contradição foi atenuada em parte com a inserção, posterior, no caput 

do art. 37, do princípio da eficiência no serviço Público, princípio este que não estava no 

corpo da proposta enviada pelo Executivo, sendo guindado à norma constitucional por 

disposição parlamentar durante a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19, de 

04 de junho de 1998. Em seu inciso XXI o art. 37 determina:  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 

Observa-se também aqui, em primeiro plano, a preocupação com a isonomia do 

processo, enfatizada ainda por meio de exigências mínimas de qualificação técnica e 

econômica. Compreende-se, assim, o entendimento de que a Administração não pode 

contratar livremente e que os princípios da moralidade e igualdade de todos, presentes na 

carta magna devem ser seguidos. Nenhuma ênfase é dada à necessidade de atender, de forma 

eficiente, as demandas da sociedade.  

A elaboração do estatuto das licitações, DL nº 2.300 (BRASIL, 1986), que substituiu 

os 19 artigos  sobre licitação do DL nº 200,desenvolveu-se no circuito de interlocução da área 

jurídica, incorporando preocupações com o fortalecimento das prerrogativas da administração 

pública no relacionamento com os fornecedores, com a igualdade de oportunidades, probidade 

e publicidade das licitações. As diretrizes e propostas voltadas para a descentralização e 

flexibilização do arcabouço legal e normativo e da estrutura organizacional cederam lugar ao 

desenho unificador e padronizador das normas e procedimentos de licitação (FERNANDES, 

2010). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2019-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2019-1998?OpenDocument
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A partir de 1988, a licitação recebeu status de princípio constitucional, devendo, 

portanto, ser seguido de forma obrigatória pela Administração Pública. O art. 37, inciso XXI 

da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

(alterada pelas Leis nº 8.883/94, nº 9.648/98 e nº 9.854/99), em vigor atualmente, que 

disciplina as licitações e contratos da Administração Pública. Entretanto, retomando um 

pouco o Decreto-Lei nº 200, observa-se que naquele instrumento havia uma flexibilidade 

maior das normas jurídicas e em contrapartida, um compromisso maior com a questão 

gerencial que envolvia a qualidade das aquisições e contratações. 

No capítulo que tratou das normas relativas à licitação, o DL nº 200 admitia que a 

melhor opção para a administração poderia não ser o menor preço, bastando, nesse caso, que 

houvesse uma justificativa. Nele assim está prescrito: 

Art. 133. Na fixação de critérios para julgamento das licitações levar-se-ão 

em conta, no interesse do serviço público, as condições de qualidade, 

rendimento, preços, condições de pagamento, prazos e outras pertinentes 

estabelecidas no edital. Parágrafo único. Será obrigatória a justificação 

escrita da autoridade competente, sempre que não for escolhida a proposta 

de menor preço (BRASIL, 1967). 

Da mesma forma que a Constituição de 1988, que, em comparação ao DL nº 200, 

significou um retrocesso em relação ao funcionamento da administração indireta, obrigando-a 

a seguir as mesmas regras da administração direta, em relação, principalmente, ao seu quadro 

funcional, na expectativa de controlar as disfunções geradas pela cultura do clientelismo, 

ainda forte à época, a Lei nº 8.666/93 também foi retrógada em relação às Licitações quando, 

com o objetivo de combater o clientelismo, o favoritismo e a corrupção da administração, 

instituiu a supremacia da licitação do tipo menor preço.  

 

3.1O MARCO REGULATÓRIO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

 

No processo de negociação para elaboração da Lei de Licitações e contratos, teve 

especial influência o clima político gerado com a onda de corrupção que rondava o governo 

Collor de Melo, assombrado pelas denúncias e CPI‟s que culminaram com a sua renúncia. O 

Tribunal de Contas da União recomendava que a qualificação técnica nas licitações fosse 

definida por meio de fórmulas matemáticas que suprimissem o subjetivismo e que o 

julgamento das propostas adotasse exclusivamente critérios baseados no menor preço, 
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comprometendo a utilização nas licitações da seleção de propostas pela ponderação de fatores 

técnicos, previstos no DL nº 2.300.  

A Licitação, então, foi disciplinada pela Lei nº 8.666/93 e entendida como processo 

administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar 

contrato com a administração (MEDAUAR, 2006). Em seu art. 3º a Lei nº 8.666/93 afirma 

que a licitação deve garantir o princípio da isonomia na seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração, além da observância de outros princípios básicos: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa, vinculação 

ao instrumento convocatório e julgamento objetivo (BRASIL, 1993). 

O princípio da legalidade expressa a supremacia da lei sobre os atos e as medidas 

administrativas, significa oposição às praticas absolutistas e seu sentido de garantia é 

fornecido por uma certeza jurídica e não pela vontade de uma autoridade. Apesar de garantir a 

limitação do poder, o grande número de decretos, circulares e portarias desvirtuou o termo, 

que passou a ser visto como legalismo ou legalidade formal. Devido a esse princípio, as leis 

passaram a ser justas porque são leis independentemente do seu conteúdo.  Evidencia-se aqui 

a supremacia da preocupação com o meio em detrimento do fim. 

O princípio da impessoalidade inibe as atuações pautadas por simpatias ou 

antipatias e favorecimentos de qualquer natureza; a busca dos objetivos deve estar 

fundamentada no interesse da coletividade. 

O princípio da moralidade a conduta dos agentes públicos tem de ser lícita e 

compatível com a moral e a ética. 

O princípio da publicidade qualquer interessado deve ter acesso às licitações 

publicas e seu controle deve ser exercido mediante as publicações dos atos dos 

administradores nas fases da licitação. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório: obriga os licitantes e a 

administração seguirem as normas estabelecidas no ato convocatório, ou seja, no edital da 

licitação. 

O princípio do julgamento objetivo: o administrador deve observar estritamente os 

critérios objetivos definidos no Edital para o julgamento das propostas. 

Constata-se, na análise dos princípios, uma forte preocupação com a forma de 

contratar, para assegurar, com rigor por meio de diversas exigências, que a contratação seja 
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justa, transparente e dentro da moral e da ética. Registra-se, em última análise, a preocupação 

do legislador com a legalidade da contratação e não com sua efetividade. 

Posteriormente, surge a Emenda Constitucional nº 19/1998, que acrescenta o 

princípio da eficiência ao art. 37 da Constituição Federal, norteando toda a atuação da 

administração pública, ligada à ideia de ação para produzir resultados de modo rápido e 

preciso. A inclusão do novo princípio na constituição decorre, indubitavelmente, do contexto 

de reforma administrativa inserida no cronograma de reforma do Estado, presente à época que 

deram realce ao princípio da eficiência. Observa Di Pietro (et al, 2005, p. 47): “a 

administração burocrática, marcada pelo controle de meios, deve ser substituída pela 

administração gerencial, em que se destacam os controles de resultados”. 

A eficiência da administração seria medida pela satisfação das necessidades do 

cidadão e não apenas pelo controle dos processos administrativos. O termo eficiência 

utilizado pelos juristas, vai além do conceito de eficiência defendido por Barros para a 

administração pública, pois envolve, considerando o contexto no qual foram inseridas, as 

dimensões de eficácia e efetividade. A reforma dos anos 1990, por intermédio da proposta 

gerencial, opõe-se ao estilo burocrático de gestão e busca uma maior participação da 

sociedade organizada na administração pública. As propostas da vertente gerencial foram 

implementadas no governo Fernando Henrique Cardoso pelo então ministro da Administração 

e Reforma do Estado que se tornou hegemônica e implantou a administração pública 

gerencial, com o objetivo de transformar a cultura burocrática presente nas administrações até 

então em uma cultura gerencial (PAULA, 2005). 

O princípio da eficiência foi incluído na constituição, porém a inclusão funcionou 

apenas como um remendo, pois não assumiu a mesma importância dos demais princípios, 

voltados à legalidade e transparência das ações e nem se fez presente na legislação que 

regulamentou o art. 37 da Constituição. A Lei de licitações e contratos - Lei nº 8.666/93, a 

qual não sofreu alterações, em função da inclusão do novo princípio constitucional. 

3.2 A MODERNIZAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DAS COMPRAS E 

CONTRATAÇÕES 

A criação do órgão coordenador da reforma administrativa - o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, abrigou a formulação de uma visão 

sistematizada num plano de diretrizes e modelos da reforma, preconizando a flexibilização 
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legal e normativa, a descentralização e a ampliação de autonomias do administrador; 

entretanto, a condução da reforma gerencial não se deu sem muitos obstáculos e resistências. 

O setor responsável pelas compras e contratações foi fundido ao setor de informática e 

informação, agregando ao setor de compras e contratações o conhecimento tecnológico 

importante à modernização da área. 

Entre as inovações da secretaria registra-se a implantação do site de compras 

governamentais, em 1998, o COMPRASNET. Posteriormente, com a extinção do MARE, e 

sua substituição pelo Ministério do Orçamento e Gestão - MOG, a fusão entre as secretarias 

que eram, no MARE, responsáveis, respectivamente, pela área de compras com a de 

tecnologia da informação, resultou na criação da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação - SLTI, como unidade integrante da estrutura da SEAP. Em uma nova reforma, o 

MOG recebe, também, nova denominação - Ministério do Planejamento - MP, e a SEAC é 

extinta, passando a SLTI à subordinação direta do Ministro, o que, de certa forma, fortaleceu 

as áreas de Compras e de tecnologia no governo. 

Foi consenso entre os formuladores do MARE que a Lei nº 8.666, com sua extensa e 

detalhada normatização, constituiu-se em um grande óbice à concretização da reforma 

gerencial. Precisava ser modificada para que um novo arcabouço jurídico legal, alinhado com 

as orientações da reforma gerencial, fosse instituído. 

Num contexto de cobranças por resultados imediatos, mediante a necessidade de 

redução e controle de despesas em função da crise monetária, devido à dificuldade de 

inovação dentro de uma realidade administrativa engessada por exigências exaustivas, 

responsável por promover a realização de processos licitatórios muito longos, e pela grande 

utilização de exceções previstas na lei geral de licitações e contratos, surge o ambiente 

propício ao apoio e à implementação da nova modalidade licitatória: o Pregão. 

O Pregão surge valendo-se do recurso da medida provisória com força de lei. A 

criação da versão eletrônica do Pregão ocorre em 2000, por meio de Decreto, mas alcançou 

mais ampla utilização somente depois de 2003, quando se tornou modalidade de adoção 

preferencial da administração federal. O Pregão foi convertido na Lei nº 10.520, em julho de 

2002, que o estendeu aos Estados e Municípios. Com a responsabilidade de agilizar as 

aquisições públicas e reduzir os custos com bens e serviços surge uma nova modalidade de 

licitação pública por meio da qual a Administração, garantindo a isonomia, seleciona 

fornecedor ou prestador de serviço, visando à execução do objeto comum no mercado, 
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permitindo aos licitantes, em sessão pública presencial ou virtual, por meio do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica, reduzir o valor 

da proposta por meio de lances verbais e sucessivos (BRASIL, 2005b).  

O Pregão apresenta as seguintes características: a) é aplicado apenas a compras e 

serviços considerados comuns; b) o licitante pode reduzir o valor da proposta durante a 

sessão; c) as fases de julgamento da habilitação e da proposta são invertidas; e d) a redução 

dos recursos a apenas um, apresentado no final do certame (FERNANDES, 2005). 

A inversão das fases e a junção dos recursos possibilitaram uma considerável 

redução no tempo de duração do certame, tornando o Pregão a modalidade licitatória mais 

célere. Entretanto, sua característica mais propagada consiste na possibilidade de redução do 

valor da proposta. A nova modalidade foi rapidamente absorvida pela Administração Pública, 

especialmente com a publicação do Decreto nº 5.504/2005 que torna a modalidade obrigatória 

para a Administração Pública Federal. 

O Pregão caracteriza-se como uma modalidade licitatória que dispõe de elementos 

diferenciados, em relação àqueles originalmente previstos na Lei nº 8.666/93, pois, além de se 

buscar, por meio dele, a melhor proposta para a administração, embora promovendo o 

tratamento isonômico entre os interessados, torna-se evidente uma acentuação na busca pelo 

menor preço, a qual contamina o espírito dessa nova modalidade (TORRES, 2008). 

A melhor proposta na nova modalidade é a de menor preço, sendo divulgada, 

constantemente, pelo Ministério do Orçamento e Gestão, a economia que a Administração 

Federal vem fazendo com a adoção do Pregão, especialmente o eletrônico. Na sessão do 

Pregão, os preços são empurrados para baixo e os licitantes devem decidir rapidamente até 

quanto podem baixar, comprometendo, pelo pequeno espaço de tempo que lhes é dado, pelas 

características do próprio processo, o cálculo dos seus custos. 

Quando o item licitado é de fácil especificação, caso do papel A4, largamente 

utilizado na administração pública e adquirido em grandes volumes, o Pregão adere a ele de 

forma perfeita, conseguindo baixar os preços em função da competição que mobiliza, sem 

promover, entretanto, mergulhos irresponsáveis nos preços que têm seus custos rápido e 

facilmente calculados, pois não necessitam de planilhas de composição de custos complexas. 

Nesses casos, são vários os fatores que contribuem para a redução dos preços: número de 

participantes, especificidade dos ativos, produtos similares, frequência das transações e a 

quantidade a ser adquirida (FARIA, et al, 2003). 
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A utilização da modalidade Pregão em larga escala, uma vez que a delimitação de 

serviços comuns é bastante vaga, traz questões que precisam ser discutidas sob outras óticas 

que não a de contratação a preços baixos. A utilização do Pregão nos serviços sejam 

contínuos, tipo: vigilância, limpeza, portaria etc., ou mesmo nos serviços de engenharia, tem 

trazido sérios problemas relacionados às execuções dos contratos. O licitante, frente a uma 

planilha de composição de custos complexa, é obrigado a decidir sobre seus preços e adequar 

sua planilha no momento do lance. A tarefa parece bastante difícil e a possibilidade de preços 

inexequíveis bem maior, pois a competição acirrada leva os licitantes a mergulharem em suas 

propostas para posteriormente adequarem suas planilhas de composição de custos, o que nem 

sempre é possível. 

A adoção da modalidade em larga escala, embora aparentemente registre uma 

economia na contratação, pode trazer prejuízos posteriores, que comprometem a sua 

efetividade. É imperioso destacar que a celeridade e a sumariedade do Pregão são 

incompatíveis com as dilações necessárias à apuração das qualidades dos objetos ofertados, o 

que descaracteriza a própria modalidade (JUSTEN FILHO, 2005). 

Apesar de a modalidade ser do tipo menor preço, não há tratamento na Lei nº 

10.520/2002 para preços inexequíveis, diferentemente da Lei nº 8.666/93 que prevê o 

tratamento do tema em seu art. 48. A omissão na legislação reflete a intenção da 

administração em priorizar a economia dos recursos públicos como objetivo maior da 

modalidade, consequência da necessidade de gerar resultados imediatos de redução e controle 

de despesas, num contexto de crise monetária (FERNANDES, 2010).  

Embora o Pregão tenha como principal missão a eleição do melhor preço, conforme 

claramente descrito na Lei, não interessa à administração a seleção de propostas com preços 

impraticáveis, que inviabilizarão a prestação regular dos serviços contratados. As falhas 

identificadas na modalidade referem-se à qualidade dos produtos e dos serviços contratados e 

é necessário que o gestor atente para a necessidade de evitar que a busca por preços sempre 

decrescentes provoque redução da qualidade do produto ou serviço a ser contratado. 

A prerrogativa do pregoeiro para desclassificar propostas inexequíveis, por não 

encontrar amparo legal claramente expresso, se constitui em risco para o servidor público, 

pois é reconhecido por poucos juristas, os quais, apesar de entenderem que a vocação pela 

busca do menor preço permite, e até sugere, que o pregoeiro, antes da desclassificação do 

menor lance, busque subsídios que sirvam para demonstrar a aceitabilidade de seus preços, 
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ressaltam que, tal atitude, não foi imposta pelo legislador, obviamente preocupado com a 

celeridade do certame (TORRES, 2008). Evidencia-se essa preocupação na observação 

constante do Manual de Orientações Básicas do TCU, quando se refere à responsabilidade 

solidária dos membros da comissão de licitação (TCU, 2006). 

Os gestores são obrigados a seguirem os controles administrativos a priori em 

decorrência de uma desconfiança que visa evitar a corrupção e o favoritismo, fortemente 

incrustrados na cultura brasileira e em função dessa desconfiança não se dispõem a correr 

nenhum tipo de risco, protegendo-se no arcabouço legalista característico da administração 

burocrática. Como a ênfase é dada ao controle dos processos, a avaliação dos resultados, ou 

os controles a posteriori pela avaliação da eficiência e da eficácia fica secundarizada pela 

administração que parece não querer medir o resultado de suas ações nem e a efetividade de 

seus processos.  

 

3.3 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA E EXECUÇÃO 

DOS CONTRATOS 

 

A atividade da Administração Pública não se completa com a realização das 

licitações; para formalizar o relacionamento com os particulares licitados, a administração 

lança mão da celebração de instrumento de acordo entre as partes.  Entre esses instrumentos 

encontra-se o contrato administrativo. De acordo com o art. 2º, parágrafo único da Lei nº 

8.666/93, contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada 

(BRASIL, 1993). 

Os serviços de natureza contínua, ou serviços continuados, são aqueles serviços 

auxiliares, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja 

interrupção pode comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deve 

estender-se por mais de um exercício financeiro (BRASIL, 1997). 

A definição dos serviços considerados contínuos deve ser feita pelo próprio órgão, de 

acordo com suas características e especificidades. O que é contínuo para determinado órgão 

pode não ser para outro. São exemplos comuns a muitos órgãos os serviços de: vigilância, 

limpeza e conservação, manutenção elétrica e de elevadores etc. Como exceção à regra geral 
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do art. 57 da Lei nº 8.666/93, que condiciona a duração dos contratos à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, os contratos dessa natureza não estão adstritos aos limites 

de vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo ser celebrados na vigência de um 

exercício financeiro e estender-se a outro, mesmo depois do término da vigência do crédito ao 

qual estava vinculado. Sendo assim, a principal peculiaridade desse tipo de serviço consiste 

no fato de a vigência dos contratos não precisar estar vinculada ao exercício financeiro, 

podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses. 

O que justifica essa exceção é a inconveniência da interrupção dos serviços de 

atendimentos ao interesse público. Caso contrário, os serviços prestados de forma contínua 

seriam interrompidos ao fim do exercício financeiro, o que implicaria sério risco de 

continuidade da atividade administrativa e inúmeros transtornos à população. Deve-se 

considerar ainda o custo operacional da contratação que envolve comissão de licitação, 

pregoeiros, servidores responsáveis pelas pesquisas de mercado, entre outros que teriam seus 

esforços repetidos a cada ano. A inclusão do referido parágrafo no artigo pretende assegurar à 

administração melhores condições de contratação com uma perspectiva de maior tempo de 

duração do contrato, permitindo que o licitante possa diluir alguns de seus custos na 

perspectiva de 60 meses. Assim prescreve a Lei: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I -[...]; II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 

que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas à 

administração, limitadas a 60 (sessenta meses) (BRASIL, 1993). 

Embora seja possível a contratação por prazos superiores, na prática, a administração 

vem adotando a vigência de 12 meses com a possibilidade de prorrogação por iguais períodos 

até o limite de 60 meses. A ação permite que, por meio de aditivo o contrato seja prorrogado 

anualmente, mediante avaliação de sua execução, sem muitos procedimentos burocráticos, 

visto que foi previsto no Edital da licitação e no contrato original. A vigência cima de 12 

meses pode ser utilizada no contrato original desde que se justifique a adoção de prazo 

diverso do padrão tendo em vista a obtenção de vantagens para a administração Pública 

(FURTADO, 2005). A expectativa da administração é que seja utilizada toda a possibilidade 

de prorrogação do contrato continuado, chegando, salvo problemas com a qualidade da 

prestação dos serviços, ao limite dos cinco anos. Essa também deve ser a expectativa do 

licitante, quando apresenta proposta para contratação de doze meses com perspectiva de cinco 

anos.  
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Considerando que a contratação pode ser efetuada no período de cinco anos, os 

preços das planilhas devem ser praticáveis, pois os valores serão apenas repactuados a cada 

ano, mediante demonstração da variação de custos das planilhas, porém sem alteração dos 

percentuais. Por outro lado, uma contratação com preços muito baixos provoca problemas na 

execução que inviabiliza a prorrogação até o período máximo. 

Quando o foco é a efetividade da licitação e não apenas sua eficiência, espera-se que 

uma boa licitação gere uma boa execução de contrato, especialmente para os contratos com 

alto nível de exigência e muitas obrigações, caso dos contratos de serviços continuados. Nesse 

tipo de contrato, a empresa abre sua composição de custo em planilha específica, apresentada 

na licitação, na qual são demonstrados os custos com salários, benefícios, encargos sociais, 

insumos, despesas operacionais e lucro. Esses valores são transformados em percentuais que 

acompanham toda a execução do contrato durante os cinco anos de sua possível vigência. Se a 

contratação realizada contemplou planilha com baixos preços para alguns dos itens, os 

mesmos permanecerão deficitários durante toda a execução, uma vez que a repactuação 

deverá obedecer aos percentuais pactuados na licitação. 

As atividades relativas a recursos logísticos na Administração Pública Federal 

organizam-se de forma sistêmica desde o Decreto-Lei n° 200/67, cabendo ao MP, dentre 

outras, as atribuições de órgão central do Sistema de Serviços Gerais - SISG, nos termos do 

Decreto nº 1.094/94 que dispõe sobre o SISG dos órgãos civis da administração federal direta, 

das autarquias federais e fundações públicas (BRASIL, 1994). Tais atribuições são exercidas 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, por intermédio do 

Departamento de Logística e Serviços Gerais - DLSG, responsável por implementar políticas, 

diretrizes e normas para a atuação dos órgãos e entidades integrantes do SISG.  Para os 

serviços de limpeza a SLTI, apresenta, por meio de Portaria Específica
1
 para os Estados, os 

preços máximos e mínimos admitidos para os serviços de limpeza e para o serviço de 

vigilância os preços máximos. Para elaboração dos preços máximos, a SLTI precisa 

considerar as convenções coletivas das categorias, custos de transporte, uniforme, encargos 

                                                           
1
Portaria nº 36, de 26 de Julho de 2012. Art. 1º Atualizar os limites máximos para a contratação de serviços de 

vigilância, executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por órgãos/entidades integrantes 

do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para as Unidades Federativas do Amazonas e Piauí, conforme Anexo I 

desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pelas Portarias nº 35, de 6 de julho de 2011e nº 

46, de 9 de novembro de 2011. 

   Portaria nº 37, de 26 de Julho de 2012.Art. 1º Atualizar os limites máximos e mínimos para a contratação de 

serviços de limpeza e conservação, executados de forma contínua em imóveis públicos e celebrados por 

órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, para a Unidade Federativa do Maranhão, 

conforme Anexo I desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pela Portarias nº 42, de 11 de 

agosto de 2011. 
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sociais, entre outros, de forma a assegurar que não haja superfaturamento dos serviços, 

reforçando, assim, a preocupação da administração em garantir a contratação do menor preço. 

Entretanto nesse trabalho de pesquisa não considera os estudos realizados pelos sindicatos e 

publicados em suas convenções coletivas sobre os encargos mínimos necessários nas 

contratações de mão de obra. 

A administração, além de obrigações e responsabilidades com o processo licitatório 

que promove a contratação, tem também obrigações com a fiscalização das execuções desses 

contratos. No contrato administrativo, a administração terá não apenas o direito, mas 

igualmente o dever de acompanhar a perfeita execução do contrato. Fala-se assim em poder-

dever da administração de promover a devida fiscalização da execução do contrato 

(FURTADO, 2005). 

Recentemente, vem sendo dada especial atenção à fiscalização dos contratos, 

entretanto, Osborne (1995) já apontavam a contratação como um dos mais difíceis 

instrumentos da administração pública, considerando que ele vai além da escritura, pois exige 

um eficiente acompanhamento. Enfatizou ainda a necessidade de habilidades especiais para o 

profissional responsável pela administração dos contratos e o fato de que o acompanhamento 

envolvia um custo de aproximadamente 20% do valor do contrato. 

Na época já registrava o perigo dos preços inexequíveis dos contratos que eram 

utilizados pelas empresas para arrematar o primeiro contrato na esperança de ganhar muito 

dinheiro depois. A situação dos preços inexequíveis continua e a ênfase na importância da 

função do fiscal do contrato tem a intenção de garantir o cumprimento de suas cláusulas. 

Muitas leis e instruções normativas vêm sendo criadas para assegurar a execução dos 

contratos. Os fiscais acompanham o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das 

empresas e funcionam como defensores dos funcionários terceirizados para garantir que o não 

cumprimento dessas não comprometa a execução do contrato, levando em última análise, a 

administração a responder subsidiariamente em juízo.  

No que pese todo o investimento em fiscalização de contratos, registra-se um número 

crescente de problemas com as suas execuções. As penalidades vêm sendo aplicadas pelos 

fiscais dos contratos, entretanto, não têm resolvido o problema do desempenho na prestação 

dos serviços, pois a origem deste problema não parece estar apenas no acompanhamento do 

contrato e sim no processo de sua contratação.    



45 

 

Para Trosa (2001), o crescimento da diversidade dos prestadores de serviços públicos 

exige novas características do servidor público e, entre elas, o conhecimento dos mercados em 

suas áreas de competência: saber quem são os principais participantes, quais seus interesses e 

suas estratégias e, ainda, saber gerenciar contratos para negociá-los e garantir o controle de 

qualidade, pois não seria possível gerenciar um contrato de maneira eficaz sem desenvolver 

relações de parceria, sem o que não se conseguem informações satisfatórias. A administração 

tem o dever de fiscalizar os contratos por ela firmados, em função disso, ela deverá designar o 

fiscal para acompanhar sua execução, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e das IN 

MPOG nº 02/2008 e nº 03/2009. Esse representante deverá anotar as eventuais falhas ou 

irregularidades na execução, bem como tomar as primeiras providências no sentido de 

penalizar a contratada pela inexecução total ou parcial do contrato (BRASIL, 2009b). 

Pelo exposto, do ponto de vista jurídico, pode-se inferir que a administração, quando 

contrata mal, acaba gerando mais obrigações legais, caindo assim em uma armadilha 

burocrática. Se analisarmos do ponto de vista gerencial, vamos certamente nos deparar com 

questões tais como: nível de satisfação do usuário, retrabalho para os servidores, eficiência e 

eficácia das licitações, entre outras. 
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo tem o objetivo de informar o tipo de pesquisa utilizada, bem como as 

justificativas que fundamentaram suas escolhas, os procedimentos utilizados na coleta e no 

tratamento dos dados, bem como discorrer sobre as limitações do método utilizado. 

A pesquisa foi modelada como estudo de caso, uma vez que tratou da análise de 

relações causais complexas em eventos contemporâneos, cujos comportamentos relevantes 

não puderam ser manipulados. Apesar de não contemplar as entrevistas entre suas fontes de 

evidência, o estudo lidou com documentos, registros e observações realizadas nas seções das 

atas das licitações - fonte primária -, e no próprio sítio eletrônico onde foram colhidos.  

Este estudo foi caracterizado como estudo de caso único, tendo sido selecionada a 

Unidade Regional de Atendimento da AGU, em Pernambuco, como instituição relevante, por 

ser a instância responsável pelas contratações realizadas nas unidades da AGU em toda a 

região Nordeste, contemplando a realidade de vários mercados. Fator decisivo também na 

escolha da Unidade foi a possibilidade de acesso aos arquivos eletrônicos, registros e 

documentos vigentes, bem como o acesso aos processos nos respectivos setores da instituição. 

Seu desenvolvimento teórico se fundamentou na aplicação de métodos qualitativos, 

recorrendo a alguns recursos de natureza quantitativa para promover a análise exploratória 

dos conjuntos de resultados de forma holística. 

A questão central da pesquisa se refere ao “como” a contratação do tipo menor preço 

interfere no desempenho da execução dos contratos; trata-se de saber quais fatores 

concorreram para o sucesso ou fracasso da modalidade licitatória do tipo menor preço como 

instrumento capaz de garantir a efetividade nas contratações da administração pública. Nesse 

sentido, essa dissertação pretende explorar a abordagem gerencialista das licitações, tentando 

mudar o foco do processo burocrático legalista para a avaliação por resultados. 

A pesquisa também assumiu um caráter exploratório porque não foram verificados 

estudos que abordassem a questão com o mesmo enfoque na bibliografia consultada 

(VERGARA, 2009). As abordagens encontradas foram realizadas sob a ótica jurídica, 

diferente da perspectiva gerencial aqui abordada.  
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4.1 DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

A Unidade de Análise ou o caso escolhido foi a unidade regional administrativa da 

Advocacia Geral da União - AGU, órgão da Administração Pública Federal, cuja função é 

representar a União perante os vários Tribunais de Justiça. A Unidade escolhida - SAD/PE, 

entre outras funções, realiza as compras e contratações de serviços para todas as unidades do 

Nordeste, cerca de 50 unidades. Como o processo de compra e contratação caracteriza-se 

como finalístico para a SAD/PE, o seu setor de contratos é bem estruturado, dividido em 

licitação, contratação e fiscalização, o que facilitou a coleta de dados nos respectivos locais. 

A escolha foi motivada pela abrangência da Unidade que possibilitou o estudo dos 

mercados de todos os Estados do nordeste, não se fixando apenas a Pernambuco, o que 

eliminou as interferências locais. Por ter a AGU função finalística relacionada ao 

cumprimento da legalidade, tendo inclusive entre suas atividades as de orientar e zelar pela 

legalidade dos procedimentos administrativos de todo a administração pública federal, a 

SAD/PE, como Unidade desse órgão, tem o dever de conhecer e seguir, rigorosamente, toda a 

legislação especifica, tornando-se, portanto, um caso tipo representativo do modus operandi 

do processo de contratação de toda a administração pública federal.  

O grande número de Unidades atendidas em várias cidades do Nordeste possibilitou 

a cobertura de diversos tipos de contratos: vigilância, limpeza, copeiragem, operador de 

máquina reprográfica, contínuos, recepcionista, porteiro etc., contemplando contratos de um 

grande número de órgãos públicos que trabalham, pelo menos, com alguns desses contratos 

continuados.  

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

Para realização da coleta de dados, foi seguida a seguinte sequência: 

a) Levantamento dos Pregões eletrônicos realizados pela Superintendência Regional 

da AGU em Pernambuco - SAD/PE, no período de 2006 a 2010, para quantificar e identificar 

os pregões eletrônicos cujo objeto contemplasse a contratação dos serviços de: vigilância, 

limpeza, e serviços de apoio, englobando, esse último, os contratos de copeira, contínuo, 

recepcionista, telefonista e porteiro, normalmente realizados em um mesmo item e gerando 
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um único contrato. Foram analisados os Editais das licitações para estudo das atividades 

envolvidas nas contratações, sendo identificada a existência de Editais padrões, divergentes 

apenas nas descrições das atividades. Todos os Editais apresentaram as planilhas de 

composição de custos, conforme modelo da IN MOG nº 02/2008. Os Editais com mais de um 

serviço apresentaram uma planilha de composição de custo para cada categoria, possibilitando 

a análise separada das planilhas por tipo de serviço. Foram computados os valores do preço 

referência, também chamado de valor estimado, para cada licitação e os valores Adjudicados 

nos Pregões, os quais posteriormente se transformaram nos valores contratados. A diferença 

entre o valor estimado e o contratado foi transformada em percentual, conforme dados 

tabulados (Apêndice B);  

b) Análise dos processos licitatórios para identificação das prorrogações dos 

contratos, visando à quantificação, em meses, de sua vida útil, ou seu tempo de execução, 

conforme dados tabulados no (Apêndice C);  

c) Análise dos relatórios dos fiscais locais e gestores centrais na SAD/PE, para 

identificação dos registros de infrações contratuais nos relatórios de acompanhamento dos 

fiscais, utilizados para a prorrogação dos contratos e nos relatórios dos gestores centrais que 

indicam a aplicação das penalidades previstas na legislação: Advertência, multa, impedimento 

de licitar ou rescisão contratual, conforme registro. Foi registrada a quantidade de infrações 

por contrato, somando-se as constantes nos dois relatórios, independente do tipo de 

penalidade aplicada (Apêndice C);  

d) Análise qualitativa dos relatórios dos gestores dos contratos que tiveram suas 

vigências interrompidas por inexecução contratual; 

e) Verificação e análise da correlação entre o percentual da diferença entre o valor 

referência e o valor contratado e o tempo da execução do contrato medido em meses. 

Considerando a pequena amostra utilizada, não foi necessária a utilização de soft estatístico; 

f) Análise qualitativa dos dados constantes dos relatórios dos fiscais dos contratos 

rescindidos, para verificar as causas que motivaram as rescisões dos contratos e suas relações 

com os preços constantes das planilhas de formação de custos destes; 

g) Realização de entrevistas com os três pregoeiros da Unidade e com 10 fiscais de 

contratos lotados em algumas das Unidades jurisdicionadas a SAD/PE na região Nordeste; 
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Os dados foram coletados por meio de evidência documental e registros em arquivo 

realizados no site de compras do governo Federal COMPRASNET e nos arquivos da 

Superintendência de Administração em Pernambuco, bem como por meio de entrevistas 

realizadas com Pregoeiros e Fiscais de contratos. 

 

4.2.1 Evidência documental no COMPRASNET 

 

A pesquisa foi realizada no site oficial de compras do Governo Federal -

COMPRASNET, para a identificação dos pregões eletrônicos realizados no período de 2006 a 

2010 pela Superintendência de Administração da AGU, em Pernambuco, cujo objeto tivesse 

sido a contratação de serviços contínuos, entendendo-se como tal os serviços de: vigilância, 

limpeza, telefonia, operador de máquinas reprográficas, garçons, recepcionistas, porteiros e 

contínuos, realizados para as Unidades localizadas na área de atuação da Superintendência, os 

nove estados da Região Nordeste, com a finalidade de possibilitar a análise das atas das 

sessões dos pregões. 

Para fins de simplificar o tratamento dos dados, foram agrupados na categoria de 

auxiliar de serviços gerais os serviços de: copeira; operador de máquina reprográfica; 

contínuos, telefonistas, porteiros e recepcionistas, uma vez que, em sua maioria, foram 

licitados em um mesmo item. Apesar de condensados em um mesmo item os Editais 

explicitaram as atividades específicas de cada categoria, bem como apresentaram planilha de 

composição de custos para cada uma separadamente. Os dados foram trabalhados com três 

categorias de serviços continuados: a) Auxiliar de serviços gerais (contínuos, copeiras, 

garçons, porteiros, recepcionistas e operador de copiadora); b) Vigilância orgânica; c) 

Limpeza e manutenção. 

Foram identificados, no período de 2006 a 2010, um total de 48 pregões eletrônicos, 

que originaram 54 contratos, sendo: 

Tabela 1. Distribuição dos Pregões no período  

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

PREGÕES 12 10 08 15 03 48 

CONTRATOS 17 11 08 15 03 54 

            Fonte: (autoria própria). 
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As atas dos pregões foram analisadas no sentido de identificar a diferença entre o 

preço referência, preço oriundo de pesquisa de mercado que baliza a contratação e funciona 

como parâmetro para o pregoeiro, e o preço efetivamente contratado. O preço referência está 

registrado na Ata do pregão no COMPRASNET como valor estimado e o valor contratado 

como valor aceito pelo melhor lance, conforme demonstrado em Ata de Pregão (Anexo A). 

As diferenças entre os dois valores foram calculadas e transformadas em percentuais 

sendo encontradas na tabela no Apêndice B. 

4.2.2Evidencia documental e registro de arquivo na SAD/PE/AGU 

A pesquisa documental na Superintendência de administração em Pernambuco foi 

realizada nos 54 processos licitatórios, com o objetivo de identificar os relatórios de 

acompanhamento das execuções dos contratos, realizados por ocasião de suas prorrogações, a 

fim de colher o tempo de duração dos contratos oriundos desses pregões. Teve ainda o 

objetivo de promover a análise quantitativa das ocorrências registradas nos relatórios de 

execução dos fiscais de contrato (Anexo B). 

Além da analise dos relatórios dos fiscais locais dos contratos, foram também 

analisados os relatórios dos gestores centrais dos contratos que ensejaram rescisões 

contratuais por descumprimento de clausulas do contrato (Anexo C). Os gestores centrais 

estão lotados na SAD/PE e são acionados em caso de faltas graves que não puderam ser 

resolvidas pelo fiscal local.  

Para propiciar uma análise detalhada do desempenho dos contratos, os 54 processos 

contendo desde a solicitação da contratação do serviço até o último aditivo do contrato, 

contendo os procedimentos licitatórios, relatórios de ocorrências entre outros, tiveram seus 

volumes analisados dentro das instalações da SAD/PE, nos setores envolvidos ou na 

conformidade documental para os processos arquivados provisória ou definitivamente.  

Foram copiadas, com autorização da unidade, as peças consideradas indispensáveis 

para uma análise mais detalhada: relatórios dos gestores centrais dos contratos rescindidos, 

contendo o relato das infrações, as razões de defesa das empresas e o parecer dos gestores, 

bem como as planilhas de composição de custos desses contratos. Foram colhidos ainda os 

dados relativos ao tempo de execução dos contratos, computados em meses, por meio de 
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consulta aos aditivos de prorrogação dos contratos e ainda os dados relativos às rescisões 

colhidos nos próprios termos rescisórios; 

h) Os dados foram compilados em duas tabelas, contendo uma delas a diferença em 

percentuais entre os valores referências dos pregões e os valores efetivamente contratados e a 

outra o tempo de execução dos contratos computados em meses, a quantidade de ocorrências 

e a situação final do contrato, se concluído ou rescindido (Apêndices B e C). 

4.2.3 Evidencia de Entrevistas 

 Foram realizadas três entrevistas presenciais com os Pregoeiros da SAD/PE, 

com o objetivo de investigar a opinião deles sobre as características da licitação realizada para 

contratação de serviços continuados, bem como o desempenho da modalidade licitatória 

Pregão nessas contratações. Foram ainda realizadas 10 entrevistas com servidores designados 

por portarias para atuarem na função de fiscais dos contratos. As entrevistas foram realizadas 

de forma presencial ou por meio de ferramentas de comunicação on line, ou correio eletrônico 

visando investigar as principais ocorrências do processo de fiscalização dos contratos 

contínuos, e a opinião dos fiscais sobre suas causas e consequências. 

Considerando a riqueza dos relatos das entrevistas e a impossibilidade de transcrição 

de todas as citações importantes para o desenvolvimento das proposições do presente estudo, 

optou-se por publicá-las na integra. Todos os entrevistados foram consultados e autorizaram a 

publicação das entrevistas identificadas. 

4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados foram inicialmente agrupados em duas tabelas: uma contendo os 

percentuais referentes às diferenças entre valor referência e valor contratado e outra contendo 

a duração da execução do contrato em meses, bem como sua situação em relação a quantidade  

de ocorrências registrada formalmente no processo, e ainda se o contrato foi concluído com o 

final de sua vigência ou se interrompido por meio de uma rescisão. 

As evidências quantitativas, tais como: percentual de contratos rescindidos, sentido e 

força da correlação existente entre duração de contrato e diferença entre valor referência e 
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valor contratado foram instrumentos importantes para a análise qualitativa dos dados 

oferecidos pelas entrevistas realizadas com Pregoeiros e fiscais de contrato.  

Os dados quantitativos não tiveram o objetivo de explicar os fenômenos que 

envolvem o problema objeto desse trabalho, considerando-se inclusive as características de 

um estudo de caso, entretanto foram importantes auxiliares no processo de análise  qualitativa 

do processo de contratação de serviços contínuos da unidade de avaliação, indicando relações 

que foram confirmadas nas evidências de entrevistas. Foram objetos de análise: 

a) O percentual de contratos  com registro de infrações; 

b) O percentual de contrato rescindido em decorrência de inexecução de cláusulas 

contratuais; 

i) A correlação entre os valores percentuais das diferenças entre valor referência e 

valor contratado e o tempo de duração dos contratos medido em meses (Apêndices D);  

c) As causas que mobilizaram as rescisões contratuais, as defesas apresentadas pelas 

empresas, os danos causados à administração e suas relações com os valores constantes das 

planilhas de composição de custos dos contratos; 

d) Os relatos nas entrevistas dos pregoeiros sobre as dificuldades na contratação de 

serviços continuados, suas interferências na contratação, eficiência dos contratos, adequação 

do pregão para o tipo de contratação, perfil das empresas e satisfação com as contratações; 

e) Os relatos nas entrevistas dos fiscais de contrato sobre as ocorrências na 

fiscalização dos contratos continuados, suas causas e consequências, características das 

empresas prestadoras dos serviços, qualidade dos serviços prestados e suas opiniões sobre a 

forma de contratação. 

As análises foram realizadas isoladamente e de forma agrupada, possibilitando 

algumas conclusões sobre o impacto das licitações do tipo Pregão na execução dos contratos 

continuados. A análise qualitativa dos relatórios dos fiscais nos contratos rescindidos 

demonstrou a incidência de ocorrências relacionadas com os valores de itens da planilha de 

formação de custos dos contratos.  
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4.4 LIMITAÇÃO DO MÉTODO  

A metodologia escolhida para a pesquisa apresentou algumas dificuldades e 

limitações quanto à coleta e tratamento dos dados: 

a) Considerando o fato de muitos dos fiscais dos contratos estarem sitiados em 

outras localidades fora de Recife, algumas entrevistas foram realizadas com a ajuda de 

recursos, tipo Skype, telefone e e-mail, considerando a demanda de tempo para deslocamento 

até os locais de lotação dos fiscais, bem como as despesas com passagens e hospedagem  para 

outros estados da Região Nordeste. Mesmo considerando a boa qualidade da comunicação dos 

recursos utilizados, as entrevistas presenciais, realizadas “frente a frente”, se mostraram mais 

produtivas, pois possibilitaram ao entrevistador uma observação mais detalhada e 

intervenções mais elaboradas que motivaram os entrevistados a se envolverem mais na 

entrevista. Esta limitação deixou o estudo menos rico em sua análise qualitativa, considerando 

que as entrevistas realizadas a distância poderiam ter sido mais produtivas; 

b) Como o trabalho pretendeu retratar os últimos cinco anos de contratação, tempo 

máximo para a vigência dos contratos de serviços continuados, a análise ficou prejudicada 

para as contratações realizadas nos últimos anos do período especialmente para o ano de 

2010, motivo pelo qual foram retirados dos cálculos e das análises os contratos ainda em 

execução, sendo reduzido, portanto, o quantitativo inicial de 54 para 45 contratos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados seguiu uma estratégia geral analítica de vinculação dos 

dados às proposições teóricas levantadas. Os dados foram catalogados, agrupados e receberam 

um tratamento quantitativo que possibilitou a análise qualitativa do caso por meio da 

construção de explanação narrativa (YIN, 2010). 

5.1  A EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS E A DURAÇÃO DOS 

CONTRATOS 

Da análise inicial realizada com dados colhidos da tabela, constante do apêndice C, 

a qual contempla informações dos 45 contratos objeto desse estudo, verificou-se que cerca de 

30% dos contratos foram rescindidos pela administração de forma Unilateral, levando à 

constatação de que um terço da contratação realizada pela unidade apresentou problemas no 

seu desempenho. 

Muitas questões podem estar envolvidas na avaliação das causas que propiciam essa 

situação, tais como: mudanças no cenário econômico, na legislação trabalhista, fracasso 

gerencial da empresa e outras citadas nas entrevistas de fiscais e pregoeiros, mais adiante 

tratadas, porém, os dados colhidos nesse estudo de caso apontam para a modalidade licitatória 

que as contrata como um fator determinante. A situação se agrava quando se considera que os 

contratos foram rescindidos, em sua maioria, de forma unilateral, pela administração, por 

descumprimento total ou parcial do objeto, comprometendo assim a sua execução e a 

efetividade da licitação que os originou. 
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Gráfico1. Demonstrativo dos contratos rescindidos no total de contratos  

 
Fonte: (autoria própria) 

 

É preciso ressalvar que além dos contratos rescindidos, foram registradas infrações 

em 11 contratos, que concluíram suas execuções: 24,5%  do total. Considerando que apenas 

um desses contratos utilizou toda a sua possibilidade de vigência, 60 meses, os demais 

apresentaram um tempo de execução de 24, 36 ou 48 meses. 

Considerando ainda o fato das infrações aqui registradas, segundo informações 

colhidas nos processos, terem sido inicialmente tratadas pelos fiscais locais, os quais 

realizaram tratativas junto às empresas, no sentido de resolver a situação problema de forma 

célere e negociada, antes de encaminhar para a segunda instância formalizar a penalidade, 

conclui-se que não se tratam de advertências por pequenas falhas nas execuções, mas, de 

questões relevantes em relação ao desempenho da execução dos contratos, já previamente 

tratadas pelo fiscal sem sucesso. 

Tabela 2. Forma de conclusão dos contratos 

Contratos concluídos sem ocorrências 20 44,5% 

Contratos rescindidos 14 31% 

Contratos concluídos com ocorrência 11 24,5% 

Total de contratos 45 100% 

 Fonte: (autoria própria) 
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Certamente os contratos concluídos com infrações não foram renovados até o final 

da vigência máxima possível de 60 meses por não interessar a uma ou, até mesmo, ambas as 

partes envolvidas. Da parte da empresa, tendo como base os relatos dos fiscais em suas 

entrevistas, pode-se pensar em preços defasados das planilhas de composição de custos, 

comprometendo a lucratividade do contrato, e da parte da administração no descumprimento 

das obrigações trabalhistas por parte da empresa. Os dois casos, remetem a problemas nas 

contratações. 

Somados os contratos rescindidos mais os contratos concluídos com infrações, 

constatou-se que 55,5% dos contratos do período estudado foram problemáticos para a 

administração. 

Não se pode deixar de considerar que a quantidade de ocorrências registrada é, em 

parte, consequência do trabalho dos fiscais dos contratos, conforme apresentado no item 3.3 

da fundamentação teórica, no qual se fala em poder-dever da administração de promover a 

devida fiscalização da execução do contrato (FURTADO, 2005), fortemente estimulado pela 

Administração Pública Federal haja vista as inúmeras obrigações descritas na Instrução 

Normativa n
o
 02, de 30 de abril de 2008, que  trata  sobre  princípios e regras  para a 

contratação dos serviços continuados, a qual dispõe de  item dedicado ao acompanhamento e 

fiscalização do contrato, onde se lê:  

§ 2º O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida (BRASIL, 

2008).  

Os relatórios dos fiscais evidenciam a má qualidade das prestações dos serviços dos 

contratos continuados e espera-se que em longo prazo esse trabalho assuma um caráter 

preventivo e educativo, diminuindo a incidência das infrações e melhorando a qualidade na 

prestação dos serviços. A análise da questão, entretanto, não pode se ater apenas às 

consequências, negligenciando as causas, pois a intensificação recente do trabalho de 

acompanhamento e fiscalização dos contratos não pode responder como única causa do 

aumento do número de contratos com infrações, uma vez que, se assim fosse, haveria uma 

tendência a sua diminuição nos contratos mais novos, quando a atuação dos fiscais já estaria 

bastante disseminada entre as empresas do mercado, fato que não se constatou no presente 

estudo. 



57 

 

Ainda que se considere a atuação dos fiscais como importante para o aumento nos 

registros das infrações, o fato apenas fortalece a ideia de que o processo licitatório não está 

sendo efetivo, pois não está apresentando bons resultados quando contrata empresas que 

apresentam baixo desempenho. Nesse sentido, a fiscalização apenas evidencia o que já existia 

e não era avaliado.  

O Percentual de 55% dos contratos com algum tipo de infração, incluindo-se as 

rescisões, que de acordo com as características de “caso tipo” do presente estudo, se estima 

que se repita em outros órgãos da Administração Pública Federal, reflete a preocupação, 

quase exclusiva, dos gestores com os processos de contratação e não com o seu resultado. 

Forçados a seguir uma legislação excessivamente detalhada e origorismo das regras 

para contratação, características ainda da administração burocrática, mantêm o foco da gestão 

nos processos, deixando-a incapaz de aplicar os recursos de forma eficiente, passando a 

ignorar os resultados, conforme demonstrado no Capítulo da Fundamentação Teórica 

(OSBORNE, 1995, p. 15) e registrado nas entrevistas dos Pregoeiros quando indagados sobre 

os fatores que interferem de forma negativa na contratação de serviços continuados: 

Inexistência de critérios legais para eleição de uma empresa que presta 

serviços com qualidade. A legislação está voltada para uma contratação 

„barata‟ com empresa que tenha regularidade fiscal e que cumpra com as 

obrigações trabalhistas. Não se fala em qualidade na prestação dos serviços. 

O pregoeiro acaba exercendo a função de um fiscal de tributos, pois acaba 

resumindo a escolha da empresa pela condição fiscal (Anexo F - Ivana). 

“Restrições impostas pela legislação, Lei 8.666/93, referente à habilitação técnica das 

empresas que impede a solicitação de certificações de qualidade; qualificação de pessoal etc.” 

(Anexo F - Izabel). 

Quando se analisou os dados relativos ao tempo de execução dos contratos, 

verificou-se quedos 45 contratos analisados, apenas 10 utilizaram toda a possibilidade de 

vigência prevista na excepcionalidade do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

Embasado no item 3.3 da fundamentação teórica, a exceção do art. 57 da Lei nº 

8.666/93 que possibilita prazo de vigência para o contrato continuado maior que os 12 meses, 

fugindo do padrão, teve como objetivo possibilitar a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração (BRASIL, 1993), bem como evitar as interrupções dos 

serviços tidos como essenciais para a administração e ainda desobstruir as pautas dos 
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pregoeiros e demais servidores envolvidos nas licitações que não precisariam  repeti-las a 

cada exercício financeiro. 

 Considerando que apenas 10 contratos atingiram a vigência máxima admitidade 60 

meses e que as licitações estão sendo repetidas antes do previsto, conclui-se que os objetivos 

não estão sendo plenamente atingidos e a prerrogativa do art. 57 da Lei está sendo 

subutilizada.   

5.2  A VARIAÇÃO ENTRE OS PREÇOS REFERÊNCIA E CONTRATADO NAS 

LICITAÇÕES  

A diferença entre o preço referência e o preço contratado nas licitações foi critério 

adotado para espelhar a que distância as contratações estavam dos preços de mercado, pois o 

preço referência é o resultado de uma pesquisa de mercado com no mínimo três valores que 

contemplou, neste caso, proposta de empresas e preços de outros contratos em execução para 

compor a média. A tabela constante do apêndice B, apresenta as diferenças entre os valores de 

todas as licitações. 

Considerando a necessidade de verificar a relação entre as duas variáveis: diferença 

entre valor referência e valor contratado e tempo de execução dos contratos medidos em 

meses, foi aplicada a medida de correlação que apresentou coeficiente - 0,30, que representa 

uma correlação negativa de força moderada.  Constatou-se assim, uma relação inversa entre a 

diferença entre os valores referência e contratado e o tempo de execução do contrato: uma 

tendência moderada no sentido de que quanto maior a diferença entre os valores menor o 

tempo de duração do contrato.  

A moderada intensidade da correlação, associada aos relatos das entrevistas dos 

fiscais de contratos que apontaram como causa das ocorrências registradas os baixos preços 

das propostas apresentadas nas licitações, bem como os registros dos pregoeiros com relação 

a  presença de preços inexequíveis nas licitações e a dificuldade de desclassificação em 

decorrência da legislação, apontaram para a confirmação da proposição apresentada neste 

trabalho de que a modalidade Pregão, como o melhor representante da licitação do tipo menor 

preço, não tem conseguido originar boas contratações para esse tipo de serviço. 

Os contratos que não foram rescindidos e que tiveram condição de utilizar toda a 

vigência possível, concluir os 60 meses, quase não apresentaram infrações: dos 10 contratos 

nessa condição em apenas um houve registro de infração. Considerando que a cada 12 meses 
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a empresa é consultada para a prorrogação do contrato, entende-se que ambas as partes 

envolvidas estavam satisfeitas. No outro extremo estão os contratos que foram rescindidos, 

todos com registro de infrações, pois as rescisões foram em sua maioria iniciativas da 

administração. 

Segundo relato dos fiscais, a maior parte das infrações registradas refere-se a 

cumprimento de legislação trabalhista e fornecimento adequado de material e uniforme. Itens 

relacionados diretamente aos baixos valores das planilhas de composição de custos das 

propostas. A economia gerada inicialmente com uma contratação menor preço, desaparece 

quando computados os custos operacionais e os desgastes gerados nas execuções dos 

contratos, pois como afirma um dos fiscais entrevistado: 

Um dos objetivos da prestação dos serviços seria desonerar a administração 

da resolução de problemas com os serviços, pois a resolução de problemas 

onera a administração que tem que utilizar todo um custo operacional para 

resolvê-los (servidores, telefonemas, e-mails, ofícios etc.) (Anexo E - 

Feliphe). 

Sobre a vantagem para a administração da economia gerada nas contratações com 

preço muito abaixo do preço referência, uma avaliação que considere apenas essa diferença 

pode levar à conclusão de que o Pregão foi muito eficiente nessas contratações, porém, 

quando a avaliação volta-se para os resultados produzidos pela licitação, verifica-se que a 

modalidade originou, entre suas contratações, 31% de contratos que foram rescindidos pela 

administração e 24% que apesar de não terem sido rescindidos, apresentaram infrações mais 

sérias que evoluíram para aplicação de penalidades e não foram prorrogados até os 60 meses 

previstos na legislação e desejáveis do ponto de vista operacional.  

Além disso, cerca de 90% dos contratos rescindidos, foi por iniciativa da 

administração, em função de descumprimento de cláusulas contratuais, provocando sérios 

prejuízos aos usuários, conforme registro dos relatórios de avaliação dos fiscais dos contratos, 

mais adiante detalhados. 

Nesses casos, é necessária uma análise da administração com foco na efetividade da 

modalidade licitatória utilizada nas contratações. Tal avaliação estaria perfeitamente coerente 

como GESPÚBLICA, Programa de Gestão Pública do Governo Federal, tratado no item 2.3 

da fundamentação teórica, que visa promover a eficiência, por meio de melhor 

aproveitamento dos recursos, assegurando a eficácia e efetividade da ação governamental. 

Sendo assim, considerando os resultados das licitações: contratos com pequena vida útil e 
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com muitas ocorrências, conclui-se que a modalidade licitatória utilizada do tipo menor preço, 

não assegura eficácia nem efetividade à ação governamental. 

A aparente economia que vem sendo computada pelo órgão central de compras do 

Governo Federal deve ser analisada com cuidado, especialmente quando se trata dos contratos 

continuados, pois os 15% ou 20% economizados na contratação inicial, além de ficarem 

comprometidos com a redução da vida útil dos contratos, estão gerando contratações com 

muitas infrações, conforme demonstra o presente estudo de caso. 

As contratações realizadas com valores muito abaixo do mercado, como 

demonstrado, geraram contratos com baixo desempenho. Pergunta-se então por que as 

empresas apresentam propostas inexequíveis? E, em seguida, porque a administração continua 

contratando?  

O presente estudo de caso, com base nos resultados apresentados, aponta para o tipo 

de licitação menor preço, em especial o Pregão, como indutor dos baixos preços ofertados 

pelas empresas, em função das próprias características da modalidade que não se adequam à 

contratação dos serviços continuados, pois como abordado no item 3.2 da fundamentação 

teórica, a celeridade e sumariedade do Pregão são incompatíveis com a dilação de prazos para 

apuração da qualidade do objeto (JUSTEN FILHO, 2005). Durante as seções dos Pregões, a 

cada novo lance que é feito em intervalos de segundos, as planilhas das propostas de preços 

precisam ser recalculadas.  

A intenção da administração em priorizar a economia de recursos com a utilização do 

Pregão fica evidente pela ausência na legislação específica de critérios  para desclassificação 

de propostas inexequíveis (FERNANDES, 2010). O pregoeiro tem um maior poder de decisão 

na modalidade do Pregão e até pode, na fase de aceitação das propostas, realizar diligências 

no sentido de apurar a exequibilidade dos preços, porém, como enfatizado no item 3.2 da 

fundamentação teórica não se constitui em exigência da legislação que, por outro lado, está 

voltada para o menor preço. Essa situação é registrada de forma muito clara pelas três 

pregoeiras entrevistadas, quando se referem às dificuldades na contratação dos serviços e na 

eficiência da modalidade Pregão para esse tipo de contratação. Chamou a atenção um entre os 

vários registros relacionados à dificuldade de desclassificar empresas com propostas 

inexequíveis: 

Muitas vezes as desclassificações são realizadas com argumentos legais 

frágeis, pois fica difícil identificar o limite da exequibilidade, deixando o 

pregoeiro vulnerável, uma vez que os órgãos de controle da Administração 



61 

 

Publica (CGU, CISET e TCU) recomendam a escolha do menor preço, 

independentemente dos índices das planilhas, os quais para eles seriam de 

responsabilidade das empresas (Anexo F- Ivana). 

Considerando o histórico das reformas da administração pública no Brasil e seu forte 

viés cultural, bastante explorado na fundamentação teórica, o aumento da autonomia dos 

gestores públicos, continua atrelado a uma cultura legalista, em detrimento da cultura do fazer 

(FERNANDES, 2010). 

A Administração continua contratando porque está voltada para os controles a priori, 

ou seja, apolítica de contratação pública, apesar de utilizar instrumentos tecnológicos 

modernos ainda continua embasada nos princípios da administração burocrática, não absorveu 

os princípios da administração gerencial, na qual, mais do que situar o controle nos 

procedimentos legais, o gerenciamento exigia assumir objetivos, administrar a competição 

pela excelência e adotar vários esquemas de controle social (PEREIRA, 2009). Sua principal 

diferença da administração burocrática estava na forma de controle que deixava de se basear 

nos processos, ou seja, a priori para se basear nos resultados, a posteriori. 

Contaminada pelo medo da corrupção largamente difundida no país, tanto no período 

da elaboração da Constituição de 1988, como no que antecede a promulgação da Lei de 

licitações e contratos, Lei nº 8.666/93, os instrumentos legais que já haviam sido mais 

flexíveis, DL nº 200/1967, sucumbem à rigidez e inflexibilidade características dos 

instrumentos da administração burocrática. Como visto no item 2.1 da fundamentação teórica, 

o temor da corrupção leva ao excesso de regras formais de compras (FUKUYAMA, 2005) e é 

preciso encontrar o equilíbrio entre processos legais que retardam a ação e a necessidade de 

projetos para tecer o futuro (DROR, 1999). 

A política de compras e contratações, em função do seu rígido arcabouço legal ter 

sido construído com base na “desconfiança do servidor público” que precisa ser rigidamente 

monitorado e controlado, influenciado na ocasião  pelo clima de irregularidades e corrupção, e 

ainda, ter como cenário as crises econômicas do País com a necessidade de reduzir despesas, 

não pode estar preocupada em medir sua eficácia ou efetividade, muito ao contrário, 

preocupa-se  apenas em medir a  sua eficiência. 

Conforme identificado por Osborne (1995), já abordado anteriormente, as 

organizações do setor público quando medem seus desempenhos, fazem-no avaliando apenas 

a eficiência, evidenciando assim a exclusiva preocupação com o custo. Entende-se, portanto 



62 

 

porque a administração não avalia os resultados de suas licitações e sim o quanto elas 

economizaram de forma imediata para os cofres públicos. 

5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS RELATÓRIOS DOS FISCAIS  

Como já verificado na tabela constante do apêndice C, do universo de contratos 

estudados, foi rescindido um total de 31%, sendo a grande maioria, ainda no primeiro ano de 

execução do contrato. De acordo com o levantamento de dados, realizado nos relatórios dos 

fiscais, as principais causas que motivaram as rescisões, por parte da administração são 

relacionadas no quadro 1. 

Quadro 1. Dados dos relatórios de fiscalização - Contratos Rescindidos  

MOTIVAÇÃO PARA A 

RESCISÃO 

CONSEQUÊNCIA PARA A 

UNIDADE/ USUÁRIO 

JUSTIFICATIVAS DA 

EMPRESA 

Atrasos no pagamento de 

salários dos funcionários 

das empresas. (10) 

Fiscais cobram das empresas o 

cumprimento da legislação e 

administram a insatisfação dos 

funcionários. Em casos extremos a 

administração, precisou realizar o 

depósito em conta dos funcionários 

das empresas. 

Atraso de pagamento de 

outros órgãos, 

desequilíbrio no preço dos 

contratos e dívida junto ao 

INSS que impede o 

recebimento de faturas de 

órgãos públicos. 

Pagamento de salário em 

desacordo com a CCT da 

categoria.(3) 

Desgaste dos Fiscais que cobram 

das empresas o cumprimento da 

legislação e administram a 

insatisfação dos funcionários. 

Sucessivos aumentos 

legais e defasagem nos 

valores das faturas. As 

repactuações dos 

contratos são realizadas 

muito tempo após o 

aumento da CCT.  

 Ausência ou inconsistência 

no fornecimento de 

Uniforme (quantidade e 

qualidade) (4) 

Funcionários sem fardamento ou 

com fardamento inadequado.  

84% do preço final do 

contrato correspondem 

aos insumos decorrentes 

da prestação do serviço; 

não foram entregues 

porque estão sendo 

confeccionados.  

Fornecimento de matérias 

em desacordo com o 

contratado nos contratos 

de limpeza e conservação 

(qualidade e quantidade) 

(4) 

Unidade usuária fica sem o 

material essencial ou em 

quantidade insuficiente para a 

prestação do serviço, precisando, 

em alguns casos, adquiri-lo para 

posterior ressarcimento por parte 

da empresa. 

84% do preço final do 

contrato correspondem 

aos insumos decorrentes 

da prestação do serviço, 

da majoração dos preços 

dos materiais. 

    Continua 
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Quadro 1. Dados dos relatórios de fiscalização - Contratos Rescindidos (continuação) 

  Fonte: (autoria própria). 

Nas motivações apresentadas para as rescisões contratuais, observou-se a 

concentração de questões relacionadas ao cumprimento das obrigações trabalhistas: dos 14 

contratos rescindidos, 10 apresentaram registro de atraso no pagamento dos funcionários; em 

seis foram registrados problemas com recolhimento do FGTS e em quatro fornecimento de 

materiais, tendo sido relatada apenas uma ocorrência relacionada à capacitação do pessoal 

prestador do serviço. Conclusão: quase todas as causas são relacionadas diretamente a saúde 

financeira das empresas. As justificativas apresentadas pelas contratadas em suas defesas 

foram maciçamente concentradas em problemas de fluxo de caixa em função de contratos 

com preços defasados ou aumentos dos insumos das planilhas. Ressalte-se que são exigidos 

para pagamento das faturas a comprovação das certidões de regularidade com o INSS e 

FGTS, bem como os recolhimentos relacionados aos funcionários do contrato, comprovados 

pelas GFIP e GPS e muitas vezes por estarem inadimplentes as empresas nem apresentam as 

faturas.  

Retomando a questão abordada nos tópicos 3.2 e 3.3 da fundamentação teórica 

quanto aos preços inexequíveis induzidos pela sistemática dos Pregões para os serviços 

continuados, ficou bastante evidenciado, no presente estudo de caso, que as contratações de 

serviços continuados realizadas pela Unidade apresentaram muitos problemas e que o tipo 

menor preço e a modalidade de licitação utilizada para as contratações precisam ser revistos, 

pois, como já registrado pelos próprios juristas que analisam a modalidade, a adoção do 

Pregão em larga escala pode trazer prejuízos que comprometem a sua própria eficiência 

(JUSTEN FILHO, 2005). 

MOTIVAÇÃO PARA A 

RESCISÃO 

CONSEQUÊNCIA PARA A 

UNIDADE/ USUÁRIO 

JUSTIFICATIVAS DA 

EMPRESA 

Falta e atrasos nos 

recolhimentos do FGTS dos 

funcionários (6) 

Risco de a Unidade usuária vir a 

responder Judicialmente, de 

forma subsidiária, nas rescisões 

contratuais.  

 

Problemas de liquidez das 

empresas que não 

conseguem quitar suas 

obrigações, ficando 

inadimplentes junto ao INSS 

e FGTS. 

Apresentação de 

funcionário sem o devido 

preparo para a realização 

dos serviços contratados (1) 

Comprometimento na qualidade 

da execução do serviço 

contratado. 

Não apresentou defesa 
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Ao abrir as planilhas das empresas, cujos contratos foram rescindidos, em sua 

maioria por questões relacionadas ao descumprimento das obrigações trabalhistas ou pelo 

fornecimento inadequado de materiais, verifica-se a incidência de valores irrisórios em muitos 

dos itens, especialmente nos que não são determinados por legislação específica, tipo: 

despesas operacionais, uniformes, reserva técnica, lucro etc., demonstrando sua 

inexequibilidade. Neste sentido, chamou a atenção o relato de uma das Pregoeiras, ao ser 

indagada na entrevista sobre sua opinião em relação a contratação de serviços contínuos por 

Pregão. 

Não é bom, pois são as mesmas empresas que participam dos pregões e nem 

sempre prestam serviços de qualidade, uma vez que apresentam suas 

propostas no limite da exequibilidade em função dos lances sucessivos do 

Pregão (Anexo E - Isabel). 

Tabela 5. Média de preços da pesquisa 

Pregão 

Média de preços da pesquisa Preço do contrato 

Uniforme Lucro Despesa 

operac. 
Encargos Uniforme Lucro Despesa 

operac. 
Encargos 

30/2006 14,00 114,63 107,98 72% 10,73 40,17 42,63 74,83 

Fonte: (autoria própria) 

Chamou a atenção no Pregão 30/2006 a diferença de composição das planilhas da 

empresa contratada com a média das planilhas das empresas consultadas para formação do 

preço estimado. Notou-se que a diferença entre os encargos é pequena, aproximadamente 5%, 

justifica-se porque a maioria dos itens que compõem os encargos sociais são definidos por 

legislação específica, ficando bem pequena a margem de manobra para o licitante. 

Quando se observou os demais itens, verificou-se uma diferença bem maior entre os 

valores dos itens da planilha da pesquisa e os do contrato: o uniforme apresenta uma diferença 

de 23%, o lucro de 64% e as despesas operacionais cerca de 60%. Esses itens não estão 

determinados por legislação e são de responsabilidade da empresa, motivo pelo qual são os 

eleitos para adequação das planilhas, após os sucessivos lances da seção do Pregão. Não resta 

alternativa à empresa no momento da arrumação da planilha para adequá-la ao lance 

vencedor, se não baixa-los além do limite suportável, sendo os baixos valores carregados 

durante toda a execução do contrato. 
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A baixa lucratividade, e os baixos custos operacionais previstos nas planilhas não são 

suportados por muito tempo e terminam por contaminar os encargos sociais que já se 

encontravam no limite da legislação e representam mais de 70% dos custos do contrato. Em 

consequência, a empresa atrasa os salários e benefícios dos funcionários, principal infração 

registrada pelos fiscais. 

Conforme descrito no item 3.3 da fundamentação teórica, o preço licitado não tem 

como sofrer grandes alterações nas repactuações posteriores, quando são repassados apenas os 

aumentos dos acordos coletivos. Uma vez licitado com valores muito baixos, o contrato 

continuará carregando a defasagem pelo tempo que ele ou a administração suportarem e, 

conforme demonstrado nesse estudo de caso, 90% dos contratos rescindidos estão 

concentrados no primeiro ano de execução. 

A SLTI /MPOG, responsável pela política de compras e contratações do Governo 

Federal, edita periodicamente, conforme detalhado no item 3.3, portarias com preços 

máximos e mínimos para os serviços de limpeza e conservação e preço máximo para o serviço 

de vigilância orgânica. Entretanto a fixação dos limites não tem produzido os efeitos 

desejados em relação à qualidade da contratação, pois muitas vezes os valores apresentam-se 

muito abaixo dos preços de mercado, forçando as empresas a apresentarem propostas no 

limite da exequibilidade. As pesquisas realizadas pela SLTI nem sempre consideram os 

estudos realizados pelos sindicatos das empresas e das várias categorias que recomendam a 

previsão nas licitações de encargos mínimos de 83% como forma de garantir o cumprimento 

das obrigações trabalhistas nos contratos. A preocupação e o apelo para que algo seja feito 

pelos órgãos definidores da Política de Compras Pública, visando introduzir critérios de 

qualidade nas licitações para libertá-las das amarras do menor preço e evitar a contratação de 

propostas inexequíveis, emerge com intensidade das entrevistas de pregoeiros e fiscais. 

Assim, se manifesta uma pregoeira sobre a qualidade das contratações: 

“[...] a prática aponta para problemas nas execuções dos contratos quando os 

encargos ficam muito abaixo dos sugeridos nas convenções coletivas pelos sindicatos” 

(Anexo F - Rosicleide). 

Os procedimentos de fixação de preços máximos, e especialmente a forma como são 

realizados os estudos de mercado, sem considerar as manifestações de sindicatos, nem a 

elaboração de indicadores de resultados para avaliar as prestações dos serviços, denunciam o 

viés burocrático impregnado na Administração Publicada. Apesar dos documentos da 
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Reformada Gestão, GESPÚBLICA apresentarem objetivos bem definidos voltados a 

promoção da Gestão Pública de excelência e enfatizarem a necessidade de avaliação nas 

dimensões de eficiência, eficácia e efetividade, os instrumentos e procedimentos utilizados na 

execução da Política de Compras estão voltados apenas para a eficiência, reproduzindo uma 

velha e conhecida postura de redução de gastos públicos em momentos de crise econômica. 

5.4ANÁLISE QUALITATIVA DAS ENTREVISTAS 

As informações das entrevistas foram catalogadas de acordo com as questões 

levantadas e condensadas em quadros resumos para facilitar a análise dos conteúdos. 

 5.4.1 Entrevistas com pregoeiros 

As entrevistas realizadas com as três Pregoeiras da Unidade foram muito ricas e 

possibilitaram a intervenção do entrevistador para esclarecimentos e retomada de assuntos 

relacionados ao problema da pesquisa. As entrevistas tiveram como objetivo: investigar o 

nível de dificuldade desse tipo de contratação, suas causas e consequências; a opinião dos 

Pregoeiros sobre a qualidade das contratações realizadas; a adequação do Pregão à 

contratação de serviços continuados e obter um perfil das empresas que participam das 

licitações. O quadro 2 apresenta o resumo dos registros dos entrevistados que tiveram suas 

respostas condensadas, entretanto, as entrevistas na integra, podem ser encontradas no Anexo 

F. 

Quadro 2.   Registros das entrevistas dos Pregoeiros. 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

2.Nível de 

dificuldade das 

contratações dos 

serviços contínuos. 

 

Média (2) e grande, porque: 

1. necessidade de fazer diligências, confirmar atestados de capacidade 

técnica, buscando qualidade na prestação dos serviços;(3) 

2. analisar as planilhas de composição de custos, para desclassificar as 

planilhas inexequíveis;(3) 

3. falta de seriedade das empresas na manipulação do certame e na 

apresentação da documentação(2) 

3. Tempo de 

realização do pregão 

para serviços 

continuados. (SC) 

60 dias para S.C (2)outros 15 dias(1) 

...................................outros 30 dias(1) 

(continua) 
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Quadro 2.   Registros das entrevistas dos Pregoeiros (continuação) 

4. O pregão tem 

gerado bons 

contratos? 

Nem sempre (3) porque: 

1. O critério menor preço compromete a qualidade; (3) 

2. Difícil identificar o limite da exequibilidade, nem sempre o pregoeiro 

tem respaldo legal (2) 

3. Fixação de valor máximo  pela SLTI abaixo do valor de mercado e da 

sugestão de encargos pelo sindicato (1) 

5. Fatores que 

interferem de forma  

negativa na 

contratação de 

serviços continuados  

por Pregão. 

1. Combinação das empresas (3) ; 

2. jogo de planilhas mascarando a composição dos custos; 

3. omissão dos órgãos públicos em aplicar penalidades nas empresas; 

4. valor de referência diferente do valor de mercado; 

5. tipo de empresa que participa, prestadora de maus serviços; (2) 

6. restrições da Lei 8.666 para exigências de habilitação técnica ( 3) ; 

6. Opinião sobre a 

contratação de SC 

por Pregão 

1. mais adequado o pregão presencial pois exclui as empresas de fora da 

localidade da prestação dos serviços; 

2. pode ser empregado desde que alterada a legislação para que sejam 

incluídas as exigências de habilitação técnica, visando garantir qualidade 

nas contratações; (3) 

7. Perfil das 

empresas que 

participam do 

pregão para 

contratação de S.C e 

opinião sobre o 

perfil. 

PERFIL 

1.Em sua maioria prestam serviços a órgãos públicos (3); 

2.Em sua maioria estão localizadas no Nordeste, porém em todos os estados 

da região, uma quantidade menor em outras regiões (3); especialmente nos 

Estados de  Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal; 

3. Em sua maioria são empresas de micro e  pequeno  porte.(3) 

OPINIÃO SOBRE O PERFIL: 

1.Lamenta ausência das Grandes empresas nas licitações dos órgãos 

públicos; 

2.Tem dúvidas sobre as vantagens da participação das micro e pequenas 

para ambas as partes; 

3.discorda da participação de empresas de outras localidades distantes da 

prestação do serviço. (2) 

3.O fato das empresas prestarem serviços quase que exclusivamente a 

órgãos públicos, deixa-as vulneráveis às oscilações dos orçamentos 

públicos, com cortes de serviços e atrasos no pagamento.  

8. Está satisfeita com 

as contratações ? 

1.nem sempre,  poderia está mais satisfeita, ressalta necessidade de 

alterações na legislação para melhorar a qualidade da contratação (2) 

2.sim, apesar dos desgaste para conseguir contratar uma boa empresa, 

entende que com as desclassificações vem melhorando a qualidade da 

contratação. 

Fonte: (autoria própria). 

Todas as Pregoeiras entrevistadas registraram ter entre média e grande dificuldade na 

contratação dos serviços continuados e foram unanimes na alegação de que as causas da 

dificuldade encontram-se na necessidade de fazer diligências, confirmar atestados de 

capacidade técnica, buscando assegurar qualidade na prestação dos serviços, bem como de 

analisar muitas planilhas de composição de custos para desclassificar as propostas 



68 

 

inexequíveis, lidando ainda com a manipulação das empresas e com a falta de seriedade na 

apresentação de documentação. 

Quando solicitadas a opinar sobre a qualidade dessas contratações, oriundas dos 

Pregões, responderam que nem sempre as licitações têm gerado bons contratos, pois o critério 

menor preço compromete a qualidade, sendo muito difícil para o Pregoeiro desclassificar as 

propostas inexequíveis, pois nem sempre tem amparo legal, uma vez que a licitação é do tipo 

menor preço. 

No que pese todos os esforços dos Pregoeiros no sentido de realizar uma boa 

contratação para a administração, demonstrando assim o comprometimento com o resultado 

da ação, observou-se que os instrumentos utilizados estão voltados exclusivamente para os 

meios, com excessiva preocupação de controles, à priori, no processo licitatório e, portanto 

sem compromisso com os resultados a serem alcançados. Neste sentido, mereceu destaque o 

registro de uma das Pregoeira sobre a portaria de limite de preços da SLTI, que, como 

apontado no item 3.3 deste trabalho, acaba funcionando para aumentar a dificuldade de 

contratar empresas que prestem bons serviços, justamente porque foi elaborada sob a égide do 

menor preço. 

Para os pregoeiros muitos fatores interferem de forma negativa na contratação dos 

serviços contínuos por meio de Pregão, conforme resumido no quadro 2,  item 5,   porém os 

fatores mais citados foram as restrições impostas pela Lei nº 8.666/93 para exigência de 

habilitação técnica das empresas e a participação nos Pregões de empresas que não prestam 

bons serviços e ainda a combinação entre elas para manipular os valores ofertados. 

A grande quantidade de propostas com preços muito baixos, muitas delas oriundas de 

empresas sem compromisso ético e dispostas a tudo para ganhar, afastaram as boas empresa 

das licitações de órgãos públicos. O perfil das empresas que participam dos Pregões na 

Unidade, segundo a avaliação dos Pregoeiros, aponta para: empresas de pequeno porte que 

prestam serviços exclusivamente a órgãos públicos e estão localizadas no Nordeste, porém 

nem sempre no estado da prestação dos serviços. 

Na opinião dos pregoeiros a ausência das grandes empresas das licitações é 

lamentável e também confirma os baixos preços praticados nos Pregões. A vantagem da 

participação das microempresas é questionável, pois elas ganham com preços muito 

apertados, não apresentam saúde financeira para aguentar os atrasos característicos da 

Administração Pública em decorrência da demora na aprovação do orçamento anual e ainda 
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das supressões em função de cortes orçamentários e acabam por prestar maus serviços e 

descumprir a legislação trabalhista, acumulando prejuízos que culminam com a rescisão do 

contrato.    

Para agravara situação, como a maioria dos clientes são de órgãos públicos e em 

muitos casos da mesma esfera, quando acontece um problema no orçamento geral do ente 

Federado, todos os contratos são atingidos, deixando a empresa sem fluxo de caixa.  

Ficou evidente a frustração dos Pregoeiros quando perguntados se estavam satisfeitos 

com suas contratações. Em suas respostas, descritas no quadro 2, item 8, eles deixam claro 

que apesar dos esforços que depreendem para conseguirem contratar uma boa empresa, nem 

sempre conseguem e imputam a causa da dificuldade a ausência  de mecanismos legais que 

possibilitem a eleição de propostas com critérios de qualidade. 

Assim, conclui um Pregoeiro entrevistado: “ressalto que a contratação de serviços 

contínuos precisa de inovações que garantam a contratação de serviços de melhor qualidade” 

(Anexo E - Izabel). 

5.4.2 Entrevistas com fiscais de contrato 

Foram entrevistados 10 fiscais de contratos lotados em Unidades vinculadas a 

SAD/PE nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. 

Algumas entrevistas foram presenciais outras, em função da necessidade de deslocamento, 

foram realizadas com ajuda de ferramentas de comunicação tais como: telefone, Skype e rede 

interna de comunicação do órgão. 

Quadro 3. Registro das entrevistas com Fiscais de Contrato. 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1.Fiscaliza contratos 

de natureza contínua 

SIM (10) 

2. Diferenças entre os 

procedimentos para 

os vários tipos de 

serviços.  

 

 São semelhantes e independem do objeto contratado. (3) 

 Existem diferenças entre os procedimentos, porém os problemas são 

semelhantes;(3) 

 São semelhantes, porém as empresas de limpeza requerem um cuidado 

maior, pois são menores e não apresentam capital de giro para bancar os 

atrasos de pagamento da administração;  

 São semelhantes em relação às ocorrências relacionadas com o 

descumprimento da legislação trabalhista, entretanto contratos de limpeza 

e serviços de apoio exigem mais atenção. (2) 

(continua) 
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Quadro 3. Registro das entrevistas com Fiscais de Contrato (continuação). 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

3. Em que medida 

você está satisfeita 

com a prestação 

dos serviços? 

Pouco (2) 

 Desgaste com a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista; (2) 

Medianamente (5) 

 As Empresas não cumprem as obrigações trabalhistas; 

 Não desonera a Administração da resolução de problemas com o serviço 

contratado; 

 Precisa melhorar os mecanismos de contratação para dar maior segurança ao 

trabalhador terceirizado; 

 Melhor qualificação da mão de obra (2) 

Satisfeito(3) 

 Os serviços são prestados com qualidade, o problema que se apresenta está 

relacionado com o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das 

empresas, que em alguns casos, desmotiva o funcionário (2). 

 Em geral os serviços são bem prestados, entretanto apresenta dificuldade na 

substituição dos funcionários. 

4. Muitas 

ocorrências 

durante a 

execução do 

contrato? 

Sim(8) 

 Atraso no pagamento das obrigações trabalhistas; (8) 

 Fornecimento de material de baixa qualidade; (2) 

 Fornecimento de Uniformes; (2) 

 Dificuldade de comunicação quando a empresa está localizada em outra 

cidade;  

 Demora na substituição do funcionário. 

Não (2) 

 Apenas algumas ocorrências relacionadas às obrigações trabalhistas, havendo 

inclusive registro de rescisão pela administração; 

 Apenas algumas  ocorrências  na substituição dos funcionários por parte da 

empresa, atraso de pagamento e fardamento, porém resolvidas pela empresa. 

5. Causas das 

ocorrências mais 

frequentes. 

 As empresas esperam receber o pagamento das faturas dos órgãos públicos 

para pagarem aos funcionários;  

 Atraso no pagamento das faturas por parte da administração;(3) 

 Falta de estrutura e estabilidade financeira das empresas(3); 

 Empresa sediada fora do local da prestação do serviço; 

 Apresentação de Propostas com baixos preços na licitação;(2) 

 Empresas de pequeno porte; 

 Ausência de preposto da empresa no local da prestação do serviço(3) 

 Interferências pessoais nas substituições dos funcionários(2) 

6. Como poderiam 

ser evitadas as 

ocorrências? 

 Com mecanismos de penalização mais céleres e eficazes por parte da 

administração. (3) 

 Melhor organização orçamentária por parte da Administração Publica;(3) 

 Mudança na Lei de licitações;(2) 

 Criação das contas vinculadas; 

 Melhor seleção das empresas na contratação;(2) 

 Inclusão de clausula prevendo a presença do preposto no local da prestação 

dos serviços; 

 Melhores condições de trabalho para o fiscal de contrato;  

 Corpo de funcionários fixos para atendimento das substituições; 

 Padronização e informatização total do processo; 

 Capacitação dos funcionários das empresas, e dos fiscais de contrato. 

(continua) 
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Quadro 3.   Registro das entrevistas com Fiscais de Contrato (continuação) 

(Continuação)  

7.  A modalidade 

Pregão facilita ou 

dificulta a 

contratação dos 

serviços 

contínuos? 

 Não sabe como responder;(3) 

 Facilita em relação à obtenção do menor preço, porém não atende as 

expectativas em relação à qualidade dos serviços prestados e o 

cumprimento da legislação trabalhista; 

 O pregão foi um grande avanço, os editais precisam ser melhorados para 

afastar as empresassem credibilidade; 

 Dificulta para a contratação de boas empresas, pois o que importa é o menor 

preço, apesar de ser mais transparente e econômica; 

 Facilita pois possibilita que empresas de outros estados façam parte do 

pregão;  

 O problema é a contratação do tipo menor preço para certos tipos de 

serviços; 

 Facilita e é a melhor modalidade pois promove maior transparência, 

entretanto  carece de maior informatização. 

 Facilita principalmente pela agilidade em comparação as outras 

modalidades. 

8.  Como está 

constituída a 

clientela das 

empresas 

prestadoras de 

serviço.  

Não tem informação; (4) 

 As empresas prestam serviços à rede publica nas três esferas e também na 

empresa privada;(2) 

 Prestam serviços a órgãos Federais e Estaduais;(2) 

 Prestam serviços a órgão público 

9.  A forma como 

está constituída a 

clientela interfere 

no desempenho da 

empresa?  

Não sabe informar;(3) 

SIM: 

 As empresa que atendem tanto a órgãos públicos quanto a empresas 

privadas apresentam melhor condição financeira e melhor qualidade dos 

serviços;(3)   

 As empresas que trabalham apenas com órgãos públicos dependem do 

orçamento publico para cumprir as obrigações trabalhistas de seus 

contratos; 

 As empresas que prestam serviços aos órgãos públicos e as empresas 

privadas em princípio possuem maior know-how. 

NÃO: 

 Acredito que não 

10. Qual o 

tamanho das 

empresas e sua 

relação  com a 

prestação dos 

serviços. 

 Não sabe informar; 

 Micro e pequenas empresas, porém já tiveram contrato com grandes 

empresas e não foram percebidas diferenças na prestação dos serviços; 

 Micro e pequenas empresas que disputam os baixos preços além do limite 

tolerável, comprometendo a execução futura do contrato, uma vez que não 

aguentam as oscilações do mercado, tendem ao descumprimento das 

cláusulas contratuais (3) 

 Não tem como comparar; 

 Pequeno porte, entretanto a diferença para as grandes é apenas de estrutura e 

logística, não observa diferença nas execuções dos serviços pelo fato de 

serem maiores. 

 Pequenas ou médias, pela experiência é melhor trabalhar com as maiores 

pois são mais capitalizadas e possuem quadros mais competentes.  

 Micro e pequenas empresas, as maiores se diferenciam por maior 

preocupação com as questões de saúde e segurança dos funcionários. 

Fonte: (autoria própria) 
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O Quadro 3 apresenta o resumo das respostas dos entrevistados que foram 

condensadas conforme as perguntas formuladas, tendo como objetivo a investigação de:  

características da fiscalização e suas diferenças em função do objeto contratado; nível de 

satisfação com a contratação; registro, tipo, causas  e prevenção das infrações; desempenho da 

modalidade Pregão na contratação e perfil das empresas. 

Com relação às características e diferenças na fiscalização ficou evidenciado que 

existem poucos procedimentos diferentes em função do objeto contratado, a grande maioria 

apresenta problemas no acompanhamento do cumprimento da legislação trabalhista por parte 

das empresas. 

Quando perguntados se estavam satisfeitos com a prestação dos serviços, apenas três 

responderam afirmativamente e ainda assim, com ressalvas relativas ao cumprimento da 

legislação trabalhista e substituição de funcionários. O restante informou estarem pouco ou 

medianamente satisfeitos com as prestações dos serviços. De acordo como quadro 3, item 3, 

as causas para a não satisfação plena com as prestações dos serviços por 70% dos fiscais 

entrevistados estão, em sua grande maioria, relacionadas ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas por parte das empresas e pelos desgastes causados para a administração que 

precisa disponibilizar  servidores públicos  para exercerem o controle e fiscalização do 

cumprimento da legislação. 

Mesmo os três fiscais que informaram estarem satisfeitos com a prestação dos 

serviços, fizeram ressalvas aos problemas com cumprimento da legislação trabalhista e 

substituição de funcionários. Apenas duas, entre as resposta computadas nesse item, estavam 

relacionadas diretamente com a qualidade da prestação do serviço: foram as respostas 

relacionadas à capacitação dos funcionários. As demais, referiram-se à saúde financeira das 

empresas que não cumpriam a legislação trabalhista e acabavam comprometendo a segurança 

e a motivação dos seus funcionários. 

Dos 10 entrevistados, oito registraram muitas ocorrências de infração contratual na 

fiscalização dos contratos e todos eles indicaram como principal infração o atraso no 

pagamento de salários e benefícios, e com menor impacto, problemas no fornecimento de 

material e uniforme, reforçando o entendimento de que o problema está na saúde financeira da 

empresa. Os fiscais que informaram registrar poucas infrações, também citaram as 

relacionadas com obrigações trabalhistas. Todos, portanto, apresentaram infrações vinculadas 

ao atendimento da legislação trabalhista. 
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Analisando-se os relatos dos fiscais tem-se a impressão que se trata de fiscais do 

trabalho no encalço das empresas que não cumprem com a legislação trabalhista, 

desrespeitando os direitos dos trabalhadores. Assim sendo, a qualidade da prestação do 

serviço sequer entra na pauta dos fiscais que mal têm tempo de atuarem como fiscais do 

trabalho, uma vez que, em sua maioria, acumulam outras funções. A qualidade do trabalho 

começa a ser foco da atenção do fiscal do contrato quando as ocorrências trabalhistas 

ameaçam sua execução, trazendo à pauta a rescisão do contrato e a possibilidade da 

administração ficar sem os serviços. 

Essa realidade vem reforçar a preocupação da administração com o cumprimento da 

legislação em detrimento da preocupação com a qualidade da prestação do serviço. Por meio 

da modalidade Pregão, contratam-se empresas com preços muito baixos que geram contratos 

com muitas infrações na execução e indica-se um servidor público para cobrar o cumprimento 

da legislação trabalhista, obrigação da empresa, e assim, não se tem tempo de avaliar a 

qualidade da prestação do serviço, os resultados da contratação. 

Após analise das principais causas das ocorrências de infração apontadas pelos 

fiscais, descritas no quadro 3, item 5, a seguinte sequência evidencia-se: 

- Empresas de pequeno porte, pouco estruturadas e sem estabilidade financeira, ao 

participarem das licitações do tipo menor preço, baixam os lances e oferecem propostas no 

limite da exequibilidade, algumas inclusive sediadas fora do local da prestação dos serviços, 

entretanto com baixos valores nas planilhas para custos operacionais. Durante a execução do 

contrato, a contratante atrasa o pagamento das faturas e as empresas, apesar da legislação, 

deixam de cumprir com suas obrigações trabalhistas. Como não apresentam estabilidade 

financeira, entram em um círculo vicioso que culmina com a rescisão ou substituição do 

contrato por meio de uma nova licitação e assim, a história continua se repetindo. 

Para os fiscais entrevistados são várias as formas de se evitar as infrações, entretanto 

houve uma concentração das respostas em dois blocos: a administração precisa ser mais eficaz 

nas penalizações das empresas infratoras e melhorar a organização do orçamento público para 

honrar seus compromissos e em outro bloco, mudara Lei de licitações para melhorar a seleção 

das empresas na contratação. Assim se pronunciou um fiscal ao responder a pergunta como 

poderia se evitar as ocorrências da infração contratual?  
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“Contratação de empresa com capacidade econômica sólida, capaz de sobreviver às 

tempestades orçamentárias. O que não é possível se não se mudar a atual legislação que 

tratada terceirização” (Anexo E - José de Jesus). 

Na opinião dos fiscais a modalidade Pregão facilitou a contratação em geral, pois 

aumentou a transparência e celeridade dos certames, entretanto a maior parte deles, embora 

reconhecendo as vantagens da nova modalidade, apresentou algumas ressalvas para a 

contratação de serviços contínuos, tais como: não atende as expectativas em relação à 

qualidade dos serviços prestados e o cumprimento da legislação trabalhista; precisa afastar as 

empresas sem credibilidade; apesar de ser mais transparente e econômica dificulta para a 

contratação de boas empresas, o problema é a questão da contratação do tipo menor preço. 

“Em tempos modernos, o pregão veio para ficar, pois agiliza o processo de contratação, e 

atende às normas vigentes. O que é premente mudar é essa coisa de contratar pelo menor 

preço certos tipo de serviços” (Anexo E - José de Jesus). 

Os fiscais registram a contribuição do Pregão para as compras e contratações 

públicas, porém o que eles ressaltam, e que foi amplamente discutido na fundamentação 

teórica, é a dificuldade da universalidade de sua aplicação. Nem todos os objetos se adequam 

ao Pregão na forma como ele se encontra hoje. 

Com relação ao perfil das empresas que participam das licitações, foi verificado que, 

em sua maioria, prestam serviços a órgãos públicos, sendo um percentual menor também a 

públicos e privados. Houve uma tendência dos fiscais em avaliarem as empresas que prestam 

serviços aos dois: público e privado, como prestadores de serviços de melhor qualidade, 

considerando que elas apresentam melhor condição financeira e possuem maior know-how. 

Agregou-se a análise o fato das administrações nem sempre pagarem em dia as faturas das 

empresas, o que prejudica em maior escala as empresas que apenas prestam serviços a órgãos 

públicos. 

A maioria das empresas, segundo os fiscais, são micro e pequenas que disputam os 

baixos preços além do limite tolerável, comprometendo a execução futura do contrato, uma 

vez que não aguentam as oscilações do mercado, tendem ao descumprimento das cláusulas 

contratuais. 

Assim se pronuncia um fiscal de contrato sobre as causas das infrações contratuais 

nos contratos de serviços contínuos e o perfil das empresas que participam das licitações para 

esse tipo de objeto: 



75 

 

São justamente micros e pequenas empresas. E é esse o gargalo que o órgão 

normalizador da contratação para a administração pública tem que resolver, 

eis que empresas desses portes não têm suporte de capital para prestar 

serviços continuados em qualquer ente público (Anexo E - José de Jesus). 

Não cabe aqui questionar apolítica de incentivo às empresas de micro e pequeno 

porte, desenvolvida recentemente pelo Governo, com o estimulo a participação nas compras e 

contratações públicas, entretanto cabe o registro de que essa política precisa ter um melhor 

monitoramento para avaliar os impactos causados no próprio mercado, nas empresas 

beneficiadas e na administração pública. 

Pelos registros colhidos neste trabalho, às vantagens para as próprias empresas que se 

beneficiam do tratamento diferenciado garantidos pela Lei nº 123/2008, chamada Lei das 

Micro e pequenas empresas, precisam ser analisadas e revistas, para que a prestação dos 

serviços possa atender aos critérios de qualidade esperados nas licitações. 

Por outro lado, não se pode ignorar os reclames dos fiscais dos contratos, 

preocupados em garantir a qualidade da contratação, os direitos dos funcionários e o zelo  

com os recursos públicos. Volta-se a questão central. A necessidade de avaliação dos 

resultados das políticas públicas, sendo necessário e imprescindível, na prática, migrar de uma 

postura característica da administração burocrática, que prioriza leis rígidas, e o rigor no 

processo, para uma postura mais gerencialista voltada para a avaliação dos resultados e a 

satisfação dos clientes. 

Assim descreveu um dos fiscais entrevistados a saga das contratações de serviços 

continuados. 

Falta de capital das empresas que em sua maioria são empresas pequenas, 

com pouco tempo de mercado e em muitas das vezes são empresas de fora 

do estado que não tem sequer um escritório no local onde o serviço será 

prestado, dificultando a reposição de mão de obra, além de aplicarem nas 

licitações os preços lá embaixo para ganhar a licitação e no segundo ou 

terceiro mês começa a dificuldade de cumprir o objeto contratado (Anexo E 

- João Pedro). 

Parece clara a necessidade de intervenção na política de compras e contratações, bem 

como na política de fomento ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, visando 

aliar a maior participação desse tipo de empresa nas licitações com uma melhora aplicação 

dos recursos públicos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

As análises dos resultados produzidos pelo presente estudo de caso apontaram para a 

confirmação das proposições inicialmente levantadas. Os efeitos da licitação do tipo menor 

preço, realizada por meio de Pregão eletrônico para contratos continuados, efetivados pela 

SAD/PE no período de 2006 a 2010, foram sentidos negativamente nos desempenhos dos 

contratos, pois se constatou uma correlação negativa, de força moderada, entre o percentual 

da economia gerada pela modalidade em relação ao preço de mercado e a vida útil do 

contrato, apontando a tendência no sentido de que quanto maior a economia menor o tempo 

de duração do contrato. Essa tendência foi confirmada nas análises dos dados qualitativos 

extraídos dos relatórios e das entrevistas realizadas com Pregoeiros e Fiscais de contrato.  

Verificou-se que cerca de 55% dos contratos licitados por Pregão apresentaram  

registro de infrações. Um percentual de 31% foi rescindido pela administração por inexecução 

contratual e muitos deles antes de completar os 12 meses iniciais. A grande incidência de 

ocorrências de infração nos contratos põe em cheque a economia gerada pela modalidade 

licitatória, bem como a sua efetividade na contratação desse tipo de serviço. 

As análises dos relatórios dos fiscais dos contratos rescindidos evidenciaram que a 

grande maioria das causas que motivaram as rescisões estavam relacionadas com o 

cumprimento de obrigações trabalhistas ou fornecimento de materiais, e as justificativas das 

empresas para o não cumprimento das obrigações foi a baixa lucratividade dos contratos ou os 

altos custos dos insumos ou ainda a defasagem das planilhas, ou seja, todos relacionados à 

defasagem nos preços licitados, que não podem ser recuperados nas repactuações  previstas na 

legislação. 

A tensão e o acirramento da competição, característicos das seções dos “leilões 

inversos” produziram preços inexequíveis distribuídos em planilhas mal formuladas, cujos 

valores, muitas vezes, foram irrisórios, especialmente quanto aos itens: lucro, uniformes e 

despesas operacionais. Muitas das contratações foram iniciadas com preços defasados que, 

como não puderam ser alterados, mas apenas corrigidos nas repactuações anuais, acabaram 

por comprometer o pagamento de salários e os benefícios de seus funcionários, afetando 

diretamente a prestação dos serviços e culminando com a rescisão do contrato. 
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A economia gerada inicialmente nas licitações ficou perdida frente aos problemas 

decorridos nas execuções dos contratos oriundos dessas licitações e nos custos operacionais 

das repetições dos certames licitatórios que poderiam ter suas vigências estendidas até 60 

meses. 

A primazia da Administração Pública Brasileira por licitações do tipo menor preço, 

representada atualmente pela obrigatoriedade da utilização da modalidade Pregão e 

preferencialmente eletrônico, é consequência da herança cultural de administração 

patrimonialista, clientelista e burocrática que remonta à colonização do País. A Política de 

compras e contratações da administração pública, permanece focada nos princípios da 

moralidade e legalidade e para defendê-los utiliza-se de uma pesada artilharia burocrática 

representada por um normativismo excessivo. 

 Os princípios do gerencialismo, em especial a avaliação por resultados, apesar de 

constantes dos programas de gestão tipo GESPÚBLICA aplicados no Brasil contemporâneo, 

ainda não se fazem presentes na política de compras e contratações, denunciando a  grande 

dificuldade de vencer as resistências da administração burocrática que tem como base a 

herança cultural patrimonialista, clientelista e personalista que permeia a história da 

administração pública brasileira. 

No transcorrer do presente trabalho, nas entrevistas e análises realizadas em função 

dos dados colhidos, foram identificadas outras possíveis variáveis que podem interferir no 

desempenho dos contratos e mesmo nas licitações. Foi identificado que uma das causas dos 

problemas de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas seria os 

constantes atrasos de pagamento de faturas característicos do serviço público e outro fator 

também que chamou a atenção foi a intensa participação de micro e pequenas  empresas nesse 

tipo de contratação. Sem dúvida, esses fatores precisam ser estudados com maior 

profundidade, porém a influência da contratação do tipo menos preço, continua na base da 

questão pois estimula as pequenas empresas a assumirem índices de produtividade que não 

possuem e de forma impensada, tendo em vista as características da modalidade Pregão  que 

não permite fazer muitos cálculos durante a seção de lances.   

6.2 NOVAS PESQUISAS 

Como constatado durante o estudo de caso, são poucos os trabalhos que abordam o 

tema da contratação pública em uma perspectiva gerencial, diferentemente da abundância do 
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enfoque jurídico. Novos estudos precisam ser desencadeados, especialmente os que 

contemplem a avaliação e a medição dos resultados. Existe uma farta bibliografia versando 

sobre os meios, processos e instrumentos de compras e contratações para garantir que eles 

sejam legais e morais, entretanto, não estão sendo medidos os resultados desses processos 

para saber se eles estão sendo efetivos.  

O presente estudo de caso retrata a realidade da administração pública federal como 

um todo, pois a maioria dos órgãos licita serviços continuados por meio de Pregão, podendo-

se inferir que essa realidade se repete nos demais órgãos públicos. Um estudo mais 

aprofundado na área, que levante novas questões surgidas neste trabalho, bem como com a 

aplicação de indicadores de desempenho, seria um passo importante para se confirmar a tese 

de que a utilização da modalidade do tipo menor preço não representa economia para a 

administração e que o uso da modalidade precisa ser relativizado, não sendo indicado para 

serviços que envolvam planilhas de composição de custos com mão de obra, ou outras 

exigências, uma vez que podem trazer prejuízos à administração.  
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APÊNDICE A - Definição dos termos 

A fim de assegurar a compreensão do estudo, alguns termos-chave foram definidos, para 

evitar significados diferentes em função do contexto. 

Pregão Modalidade de licitação, do tipo menor preço, em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública. Os 

licitantes apresentam suas propostas de preço por escrito e por lances verbais, ou 

via Internet, independentemente do valor estimado da contratação.  

Serviços 

contínuos 

Serviços que são executados de forma contínua, não podem ser interrompidos 

sem causar danos à administração, ex: vigilância, limpeza, portaria, recepção 

etc. 

Desempenho do 

contrato 

No presente trabalho, o desempenho na execução do contrato terá foco no tempo 

de vida útil do contrato e na quantidade de infrações contratuais. 

Qualidade das 

licitações 

Será abordada em relação a sua efetividade, ou seja, na qualidade da 

contratação. 

Preço Referência 

ou estimado 

Valor determinado na licitação, proveniente de pesquisa de mercado, para 

funcionar como referência para a contratação por meio de Pregão. 

Eficiência Mede o custo de determinada produção/ação. Preocupação com os mecanismos 

utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou seja: é preciso buscar os 

meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade econômica que 

busca maximizar os resultados e minimizar os custos, isto é, fazer o melhor com 

menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo contribuinte 

(TORRES, 2004). 

Eficácia Consiste na consecução dos objetivos desejados por determinada ação estatal, 

pouco importando os meios e mecanismos utilizados para atingir tais objetivos 

Efetividade Mede a qualidade dos resultados, avalia se o investimento valeu a pena. A 

preocupação central é averiguar a real necessidade e oportunidade de 

determinadas ações estatais (TORRES, 2004.)  Concentra-se na qualidade do 

resultado e na própria necessidade das ações públicas. 
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APÊNDICE B - Tabela contendo a diferença em percentuais entre valores referência e 

contratado 

 

OBS 1. Os pregões 19, 26/ 2006 e 13/2007foram realizados com mais de um item, motivo 

pelo qual apresentam mais de um contrato. 

2. O pregão 36/2006 apresenta dois contratos com os mesmos valores porque um foi 

rescindido e o segundo colocado assumiu o contrato no preço do primeiro. 

 PREGÃO EMPRESA VALOR 

ESTIMADO     

(A) 

VALOR 

CONTRATADO (B) 

DIFERENÇA 

(A-B) 

%  

1 O8/2006 GESTOR 111.099,00 110.200,00 899,00 0,8  

2 09/2006 EPS 61.308,48 60.212,16 1.096,32 1,78  

3 10/2006 SINGULAR 54.820,32 49.282,56 5.537,76 10,10  

4 19/2006 CITYSERV 13.978,56 12.451,92 1.526,64 10,92  

5 ----------- CITYSERV 11.260,44 11.252,76 7,68 0,068  

6 ----------- SERVCAF 27.795,24 23.229,24 4.566,00 16,40  

7 24/2006 SENA 51.858,60 48.527,00 3.331,60 6,4  

8 29/2006 MARANATA 13.218,00 12.219,00 999,00 7,5  

9 ----------- GDM 64.841.04 52.125,00 12.125,00 19,61  

10 ----------- ELIMAR 54.435,36 43.538,40 10.896,96 20  

11 31/2006 SENA 31.792,20 30.120,00 1.672,20 5,25  

12 32/2006 GESTOR 45.121,56 37.785,00 7.336,00 16,25  

13 36/2006 SENA 166.548,24 143.590,56 22.957,68 13,70  

14 ----------- JALFORT 166.548,24 143.590,56 22.957,68 13,70  

15 37/2006 ALTERNATIVA 149.118,36 116.905,44 32.212,92 21,60  

16 40/2006 INTERATIVA 168.270,60 139.890,00 28.371,60 16,86  

17 43/2006 PINHEIRO 83.701,92 87.650,00 -3.948,08 -4,7  

18 13/2007 JR 85.330,32 79.968,00 5.362,32 6,2  

19 ----------- CRETA 85.330,32 79.968,00 5.362,32 6,2  

20 22/2007 OMEGA 86.293,73 79.550,00 6.743,30 7,8  

21 25/2007 HELPSERV 156.697,67 118.734,96 37.962,71 24,22  

22 29/2007 PIRAMIDE 30.391,00 22.850,25 7.540,75 24,8  

23 33/2007 JDB 15.468,00 13.344,36 2.123,64 13,7  

24 35/2007 SENA 188.099,00 148.715,00 39.384,00 20,9  

25 40/2007 AÇÃO 82.278,12 60.067,20 22.210,92 26,9  

26 41/2007 VIP 74.279,76 62.279,76 11.668,80 15,7  

27 53/2007 SERVCAF 15.911,88 15.779,88 132,00 0,8  

28 08/2008 PETROGÁS 49.159,88 39.164,00 9.995,88 20,3  

29 13/2008 JALFORT 86.280,00 77.297,28 8.982,72 10,4  

30 14/2008 SEMPREVERV 202.770,60 151.057,34 51.713,26 25,5  

31 15/2008 NORTH 4.368,00 3.936,00 432,00 9,8  

32 20/2008 SENA 93.193,24 83.938,92 9.254,32 9,9  

33 32/2008 AJ 170.386,20 128.067,24 42.318,96 24,8  

34 40/2008 SENA 83.927,50 80.950,00 2.977,50 3,5  

35 44/2008 AJ 114.355,68 87.068,52 27.287,16 23,8  

36 03/2009 J.R 273.568,80 235.297,79 38.271,01 13,9  

37 04/2009 IMPACTO 625.406,76 550.700,12 74.706,64 12  

38 07/2009 SENA 247.501,80 240.996,00 6.505,80 2,6  

39 09/2009 PLANALTO 317.177,88 301.023,72 16.154,16 5,1  

40 14/2009 SERVCAF 181.171,44 184.151,76 -2.980,32 -1,6  

41 27/2009 CONDOR 44.992,88 35.010,00 9.982,88 22  

42 32/2009 COSEJES 348.866,92 276.999,99 71.866,93 21  

43 44/2009 SANTAISABEL 216.837,32 166.500,00 50.337,32 23  

44 49/2009 AGCLEAN 581.303,68 339.976,56 241.327,12 41,5  

45 54/2009 SERVMOVEL 383.040,00 381.855,00 1.185,00 0,3  
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APÊNDICE C - Registro da duração e número de ocorrências de infrações dos contratos 

  

N° DE 

PREGÃO 

 

N° 

CONTRATO 

 

OBJETO 

 

EMPRESA 

 

DURAÇÃO 

CONTRATO 

(meses) 

 

N° DE 
OCORRÊNCIA

S 

RESCINDIDO/ 

CONCLUIDO 

1 08/2006 018/2006 LIMPEZA GESTOR 36  0 CONCLUIDO 

2 09/2006 23/2006 LIMPEZA EPS 60  0 CONCLUIDO 

3 10/2006 19/2006 SERV,GERAIS SINGULAR 36  2 RESCINDIDO 

4 19/2006 26/2006 LIMPEZA CITYSERV 24 0 CONCLUIDO 

5 ------------- 32/2006 SERV,GERAIS CITYSERV 24  O CONCLUIDO 

6 ------------- 40/2006 TELEFONISTA SERVCAF 36  1 CONCLUIDO 

7 24/2006 034/2006 SERV,GERAIS SENA 36  0 CONCLUIDO 

8 29/2006 33/2006 SERV,GERAIS ELIMAR 48  0 CONCLUIDO 

9 ------------- 36/2006 LIMPEZA MARANATA 36  1 CONCLUIDO 

10 -------------- 37/2006 SERV,GERAIS GDM 36  2 CONCLUIDO 

11 31/2006 35/2006 VIGILANCIA SENA 60  O CONCLUIDO 

12 32/2006 43/2006 SERV,GERAIS GESTOR 60  2 CONCLUIDO 

13 36/2006 05/3007 VIGILANCIA SENA 48  2 RESCINDICO 

14 -------------- 22/2010 VIGILANCIA JALFORT 12  1 CONCLUIDO 

15 37/2006 44/2006 SERV,GERAIS ALTERNATIVA 35 2 RESCINDIDO 

16 40/2006 047/2006 SERV.GERAIS INTERATIVA 60  O CONCLUIDO 

17 43/2006 O50/2006 VIGILÂNCIA PINHEIRO 60  O CONCLUIDO 

18 13/2007 013/2007 VIGILÂNCIA JR 48  3 CONCLUIDO 

19 ------------- 014/2007 PORTARIA CRETA 60  O CONCLUIDO 

20 22/2007 020/2007 LIMPEZA OMEGA 60  0 CONCLUIDO 

21 25/2007 19/2007 SERV.GERAIS HELPSERV 22  3 RESCINDIDO 

22 29/2007 54/2007 SERV.GERAIS PIRAMIDE 05 2 RESCINDIDO 

23 33/2007 24/2007 LIMPEZA JDB 60  0 CONCLUIDO 

24 35/2007 25/2007 VIGILÂNCIA SENA 36 2 RESCINDICO 

25 40/2007 04/2008 SERV.GERAIS AÇÀO 10 2 RESCINDIDO 

26 41/2007 40/2007 VIGILANCIA VIP 60  0 CONCLUIDO 

27 53/2007 42/2007 LIMPEZA SERVCAF 48  0 CONCLUIDO 

28 08/2008 06/2008 LIMPEZA PETROGÁS 24  0 CONCLUIDO 

29 13/2008 09/2008 VIGILANCIA JALFORT 48  1 RESCINDIDO 

30 14/2008 15/2008 SERV.GERAIS SEMPRESERV 48  0 CONCLUIDO 

31 15/2008 14/2008 VIGILANCIA NORTH 60  0 CONCLUIDO 

32 20/2008 17/2008 VIGILANCIA SENA 24  1 CONCLUIDO 

33 32/2008 29/2008 SERV.GERAIS A.J SERVIÇOS 24  0 CONCLUIDO 

34 40/2008 33/2008 VIGILÂNCIA SENA 21  2 RESCISÃO 

35 44/2008 09/2009 SERV.GERAIS A.J SERVIÇOS 12  0 CONCLUIDO 

36 03/2009 15/2009 VIGILÂNCIA J.R 28  2 CONCLUIDO 

37 04/2009 21/2009 SERV.GERAIS IMPACTO 11 3 RESCINDIDO 

38 07/2009 16/2009 VIGILANCIA SENA 19 2 RESCINDIDO 

39 09/2009 20/2009 LIMPEZA PLANALTO 24  2 CONCLUIDO 

40 14/2009 24/2009 LIMPEZA SERVCAF 24  0 CONCLUIDO 

41 27/2009 40/2009 VIGILÂNCIA CONDOR 24  1 CONCLUIDO 

42 32/2009 47/2009 VIGILÂNCIA COSEGES 11 2 RESCINDIDO 

43 44/2009 03/2010 LIMPEZA SANTA ISABEL 07 2 RESCINDIDO 

44 49/2009 01/2010 SERV.GERAIS AGCLEAN 27 1 CONCLUIDO 

45 54/2009 06/2010 VIGILANCIA SERVMOVEL 10 2 RESCINDIDO 
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APÊNDICE D - Correlação entre diferença entre valor referência e valor contratado em 

percentual e duração do contrato em meses 

 

  

N° DE 

PREGÃO 

 

N° 

CONTRATO 

 

OBJETO 

 

EMPRESA 

DIFERENÇA ENTRE 

VALOR REFERÊNCIA 

E CONTRATADO(%) 

 

DURAÇÃO 

CONTRATO (meses) 

1 08/2006 018/2006 LIMPEZA GESTOR 0,8 36 

2 09/2006 23/2006 LIMPEZA EPS 1,78 60 

3 10/2006 19/2006 SERV,GERAIS SINGULAR 10,10 36 

4 19/2006 26/2006 LIMPEZA CITYSERV 10,92 24 

5 ------------- 32/2006 SERV,GERAIS CITYSERV 0,068 24 

6 ------------- 40/2006 TELEFONISTA SERVCAF 16,40 36 

7 24/2006 034/2006 SERV,GERAIS SENA 6,4 36 

8 29/2006 33/2006 SERV,GERAIS ELIMAR 7,5 48 

9 ------------- 36/2006 LIMPEZA MARANATA 19,61 36 

10 -------------- 37/2006 SERV,GERAIS GDM 20 36 

11 31/2006 35/2006 VIGILANCIA SENA 5,25 60 

12 32/2006 43/2006 SERV,GERAIS GESTOR 16,25 60 

13 36/2006 05/3007 VIGILANCIA SENA 13,70 48 

14 -------------- 22/2010 VIGILANCIA JALFORT 13,70 12 

15 37/2006 44/2006 SERV,GERAIS ALTERNATIVA 21,60 35 

16 40/2006 047/2006 SERV.GERAIS INTERATIVA 16,86 60 

17 43/2006 O50/2006 VIGILÂNCIA PINHEIRO -4,7 60 

18 13/2007 013/2007 VIGILÂNCIA JR 6,2 48 

19 ------------- 014/2007 PORTARIA CRETA 6,2 60 

20 22/2007 020/2007 LIMPEZA OMEGA 7,8 60 

21 25/2007 19/2007 SERV.GERAIS HELPSERV 24,22 22 

22 29/2007 54/2007 SERV.GERAIS PIRAMIDE 24,8 05 

23 33/2007 24/2007 LIMPEZA JDB 13,7 60 

24 35/2007 25/2007 VIGILÂNCIA SENA 20,9 36 

25 40/2007 04/2008 SERV.GERAIS AÇÀO 26,9 10 

26 41/2007 40/2007 VIGILANCIA VIP 15,7 60 

27 53/2007 42/2007 LIMPEZA SERVCAF 0,8 48 

28 08/2008 06/2008 LIMPEZA PETROGÁS 20,3 24 

29 13/2008 09/2008 VIGILANCIA JALFORT 10,4 48 

30 14/2008 15/2008 SERV.GERAIS SEMPRESERV 25,5 48 

31 15/2008 14/2008 VIGILANCIA NORTH 9,8 60 

32 20/2008 17/2008 VIGILANCIA SENA 9,9 24 

33 32/2008 29/2008 SERV.GERAIS A.J SERVIÇOS 24,8 24 

34 40/2008 33/2008 VIGILÂNCIA SENA 3,5 21 

35 44/2008 09/2009 SERV.GERAIS A.J SERVIÇOS 23,8 12 

36 03/2009 15/2009 VIGILÂNCIA J.R 13,9 28 

37 04/2009 21/2009 SERV.GERAIS IMPACTO 12 11 

38 07/2009 16/2009 VIGILANCIA SENA 2,6 19 

39 09/2009 20/2009 LIMPEZA PLANALTO 5,1 24 

40 14/2009 24/2009 LIMPEZA SERVCAF -1,6 24 

41 27/2009 40/2009 VIGILÂNCIA CONDOR 22 24 

42 32/2009 47/2009 VIGILÂNCIA COSEGES 21 11 

43 44/2009 03/2010 LIMPEZA SANTA ISABEL 23 07 

44 49/2009 01/2010 SERV.GERAIS AGCLEAN 41,5 27 

45 54/2009 06/2010 VIGILANCIA SERVMOVEL 0,3 10 

    CORRELAÇÀO - 0,30  
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Item: 1  

Descrição: Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica 12H Noturnas– 

2ª a Domingo. 

Descrição Complementar: 1 posto de vigilância armada noturna, na escala 12 x 36 (das 

19 as 7 h) de segunda-feira a domingo para o NAJ/BA e 1 

posto de vigilância armada noturna, na escala 12 x 36 (das 19 

as 7 h) de segunda-feira a domingo para a PSU/Ilheus. 

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: MESES 

Valor estimado: R$ 85.330,3200 Situação: Aceito e Habilitado com recurso 
 

 

Aceito para: J R SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA, pelo melhor lance de 

R$ 79.968,0000. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - Ata de Realização de Pregão Eletrônico 

Complementar nº 1 -Nº 00013/2007 

 

Às 10:00 horas do dia 20 de julho de 2007, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste 

Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 

Portaria nº 01 de 11/01/2007, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 

17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 

00587000812200796, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00013/2007. 

Objeto: OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO Contratação de pessoa jurídica para a 

prestação de serviços de vigilância armada e portaria, a serem executados nas dependências 

do NAJ/Salvador-BA e PSU/Ilhéus-BA, tendo em vista Resultado de Recurso 

Administrativo. 
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ANEXO B - Relatório Mensal dos Fiscais Locais dos Contratos 
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ANEXO C - Relatórios Elaborados pelos Gestores de Contrato do Setor de Fiscalização da 

SAD/PE 
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ANEXO D - Planilhas de Composição de Preços da Proposta Vencedora e das Empresas 

pesquisadas para o preço estimado. 

 

PREGÃO Nº 30/2006 – CONTRATADA 
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EMPRESAS CONSULTADAS PARA FORMAÇÃO DO PREÇO 

ESTIMADO DO PREGÃO Nº 30/2006  
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ANEXO E  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA 

APLICADO AOS FISCAIS DE CONTRATO VINCULADOS A 

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO-  

AGU-SAD/PE 
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ROTEIRO DE ENTREVISTASEMI - ESTRUTURADA 

APLICADO AOS FISCAIS DE CONTRATO VINCULADOS A 

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO-  AGU-SAD/PE. 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista: Salvador (BA), 14 de fevereiro de 2013. 

Entrevistado: Álcio Ribeiro Britto 

Formação: Administração de Empresas 

Tempo na função de Fiscal: 05 anos (os abaixo são atuais) 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

25-2011 Manutenção Predial 

14-2011 Limpeza 

20-2012 Copeiragem-Telefonistas-Porteiros-

Contínuo-Operador de Máquina Rep. 

 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc. .    

                 ( X  ) Sim   (    ) Não     

 

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada objeto 

contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     Justifique. 

Sim, considerando, apenas, os contratos que envolvem mão de obra, a exigência é maior 

devido à questão trabalhista exigimos mais documentos comprobatório de sua regularidade e 

atuamos no sentido de coibirmos práticas que violem a legislação e prejudiquem os 

trabalhadores, independentemente da categoria de trabalhadores. 

 

 

3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? (você 

pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por tipo de 

serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  (    )   medianamente -   (  X  )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

 

Resposta: não há diferença por tipo de serviço, o problema do serviço terceirizado, aqui, é 

basicamente com relação às incidências de reclamações dos empregados quanto ao 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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cumprimento da legislação trabalhista e a convenção coletiva. A mão de obra é aproveitada 

pela(s) empesa(s) que assume(m) a(s) gestão(ões) do(s) contrato(s) e, apesar daqueles 

momentos de falta de profissionalismo, normalmente coibidos com uma boa conversa, os 

empregados atendem bem o que lhes é demandado. Fica claro que a satisfação é com relação 

ao serviço prestado e não com o prestador em si. 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

     (  x   ) sim    (     ) não  . Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, separar 

por objeto):  

 

Resposta: 95% são atinentes à relação trabalhista (salários atrasados, pagamento de vale 

transporte, vale alimentação, férias, 13º etc...).  

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

 

Resp.: a) Ganância dos empresários que registram preços baixos para ganhar a licitação e 

depois apresentam fluxos de caixas que se degradam progressivamente até a falência; 

b) Falta de punição dos empresários envolvidos que simplesmente fecham a empresa antiga e 

abrem outras constando “laranjas” como sócios, prejudicando os colaboradores que não 

recebem salários, quiçá verbas rescisórias. 

c) Atraso no pagamento das faturas, isso aumenta a despesa financeira da contratada que 

precisa socorrer-se de empréstimos para “tapar os buracos”. 

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

 

Respostas: a) aprimoramento do mecanismo de formação dos preços com a informatização 

total do processo, desde a elaboração até o pregão, que colaboraria coma a padronização das 

contratações em toda administração pública. Infelizmente o MPOG vem preferindo seguir um 

modelo “medievalesco” é muito papel e pouquíssima efetividade.  

b) Punição dos “responsáveis”, digo empresários e diretores de empresas; 

c) Emendar a Constituição para que a votação do Orçamento e expedição do Decreto de 

Execução Financeira sejam realizados antes do exercício, obrigatoriamente, e que os repasses 

as UGs não prejudiquem os cumprimentos das obrigações dos pagamentos em dia das faturas. 

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos serviços 

contínuos?  Justifique 

 

Resposta: o pregão facilita a contratação e é a melhor modalidade devido à transparência. No 

entanto carece de maior informatização. 

 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos Públicos 

de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham com empresa 

privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de órgãos  Públicos. 

 

Resposta: percebe-se que grande parte só trabalha com órgãos públicos. Empresas que 

trabalham com a iniciativa privada são mais eficientes, porque substituí-las é bem mais fácil. 

Essas empresas não gostam de trabalhar para governos pela demora no recebimento de suas 

faturas. 

 



124 

 

9. Em relação à questão anterior, a forma como as empresas se inserem no mercado 

interfere em seu desempenho? Justifique.  

 

a) Sim, conforme justificado no item retro, a empresa se sente mais pressionada na iniciativa 

privada porque não é dada a ampla defesa, ou seja, se falhar é colocada para fora. No serviço 

público é uma novela, além da ampla defesa há uma dificuldade natural de contratá-las. 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente são 

micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças entre a 

prestação dos serviços delas? Quais?  

a) Pequena ou médias, pela nossa experiência é melhor trabalha com empresas maiores porque 

são mais bem capitalizadas e possui quadros mais competentes. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO - AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista: Maceió/AL, 15/02/2013 

Entrevistado: Feliphe Eumar Mecenas Monteiro 

Formação: Administração/Direito 

Tempo na função de Fiscal: 05 anos 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

23/2010 Limpeza e conservação 

12/2012 Recepção, copeiragem, contínuo 

  

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc. .    

                 (  x  ) Sim   (    ) Não     

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada objeto 

contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     Justifique. 

Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização, pois as convenções coletivas a serem 

observadas são diferentes e alguns contratos incluem fornecimento de materiais. 

Os problemas são semelhantes: atraso no pagamento dos salários, benefícios e verbas 

rescisórias dos funcionários, dificuldade de comunicação quando a empresa está localizada 

em outra localidade. Já tivemos problemas com fornecimento de material de baixa qualidade e 

também ao fornecimento de fardamento, mas esses itens têm melhorado à medida que os 

Termos de Referência/Contratos são aperfeiçoados. 

 

3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? (você 

pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por tipo de 

serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  ( x )   medianamente -   (    )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

 

 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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U um dos objetivos da prestação dos serviços seria desonerar a administração da resolução de 

problemas com os serviços, pois a resolução de problemas onera a administração que tem que 

utilizar todo um custo operacional para resolvê-los (servidores, telefonemas, e-mails, ofícios 

etc). 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

( x ) sim    (     ) não  . Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, separar por 

objeto) 

 

Os problemas são semelhantes: atraso no pagamento dos salários, benefícios e verbas 

rescisórias dos funcionários, dificuldade de comunicação quando a empresa está localizada 

em outra localidade. Já tivemos problemas com fornecimento de material de baixa qualidade e 

também ao fornecimento de fardamento, mas esses itens têm melhorado à medida que os 

Termos de Referência/Contratos são aperfeiçoados. 

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

As empresas alegam que os atrasos ocorrem dão devido ao atraso do pagamento por parte da 

Administração Pública. 

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências? 

Com a adoção de medidas enérgicas tomadas pelos fiscais e gestores de contratos, claro, 

respeitando o contraditório e a ampla defesa. 

Com uma melhor organização orçamentária da Administração Pública quanto as 

disponibilizações orçamentárias e financeiras. 

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos serviços 

contínuos?  Justifique 

 

Em termos de obtenção do menor preço facilita, mas quanto à qualidade dos serviços e ao 

cumprimento das obrigações muitas vezes não atendem as expectativas. 

 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos Públicos 

de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham com empresa 

privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de órgãos  Públicos. 

 

 

9. Em relação a questão anterior, a forma como as empresas se inserem no mercado 

interfere em seu desempenho? Justifique.  

Percebe-se que as empresas que trabalham com empresas privadas prestam serviços de 

melhor qualidade. 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente são 

micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças entre a 

prestação dos serviços delas? Quais?  

Atualmente micro e pequenas empresas mas já tivemos grandes empresas e não percebemos 

tantas diferenças quanto  a prestação dos serviços e os problemas que surgiram. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI – ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista:    Recife,  26/ fevereiro /2013 

Entrevistado: José Flávio Menezes da Silva   

Formação: 3º Grau completo – Administração de Empresas 

Tempo na função de Fiscal: 3 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

19/2010-AGU Vigilância Armada 

25/2009-AGU Copeira, Aux. Serviços Gerais, etc. 

04/2011-AGU Portaria 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, copeira, 

serviços gerais, etc.    

                 (X) Sim   (    ) Não     

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada objeto 

contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     Justifique. 

Sim, existem diferenças nos procedimentos da fiscalização isto ocorre em função do objeto de 

cada contrato. Exemplo: Fiscalização do serviço de vigilância em relação ao serviço telefonia. 

Mas há procedimentos que são comuns a todos os objetos de contrato em que há mão de obra. 

Exemplo: aparência pessoal adequada, frequência e pontualidade, entre outros. 

Os problemas são semelhantes independentemente do objeto, mais é bom lembrar que 

podemos excluir o pessoal trabalha na segurança com relação à frequência e pontualidade 

apesar das falhas da empresa no atraso do pagamento das verbas remuneratórias.   

 

 

3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? (você 

pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por tipo de 

serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  ( X )   medianamente -   (    )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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Está previsto no contrato de uma forma geral treinar ou promover treinamentos, reciclagem, 

capacitação, relações interpessoais e segurança no trabalho sendo todas atividades de 

responsabilidade da contratada. Verificamos que a empresa Nev Service pratica mensalmente 

reuniões com a finalidade de promover novos ensinamentos. 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

( X ) sim    (     ) não  . Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, separar 

por objeto) 

As ocorrências mais predominantes são:  

a. Atraso no pagamento de salários e benefícios; 

b. Atraso ou falta dos documentos exigidos como condição para pagamento; 

c. Demora na substituição de empregados faltosos. 

d. Evitar o atraso do pagamento pelo contratante. É comum o preposto que somente visita o 

contratante na entrega dos documentos para formar o processo de pagamento dizer que o 

vencimento do mês anterior não foi pago.  

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

 

a. Falta do preposto da empresa. É comum somente se apresentar quando há alguma ocorrência; 

b. A interferência de servidores ou até de procuradores quando se faz necessária uma 

substituição do terceirizado por baixo rendimento do trabalho ou por mau comportamento; 

c. Na finalização do contrato é importante que as pessoas do financeiro participem e tomem 

conhecimento da documentação necessária para formar o processo de pagamento.  

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências? 

As anomalias na minha visão só poderão ser evitadas através de treinamento envolvendo não 

somente os executantes do serviço, mas também os fiscais e os representantes da contratada.   

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos serviços 

contínuos?  Justifique 

Vou me eximir de responder por ter pouco conhecimento sobre esta modalidade de licitação. 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos Públicos 

de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham com empresa 

privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de órgãos Públicos. 

Pelo conhecimento que tenho todas as empresas acompanhadas por mim atuam nas varias 

esferas da administração pública (União, Estado e Município) e também atuam no setor 

privado. A minha opinião é que a prestação do serviço deve ser realizada independentemente 

do ente público. Podemos imaginar que a  qualidade da prestação dos serviços depende:  

a. Contrato bem elaborado; 

b. Disponibilidade do Fiscal para acompanhar de perto o contrato; 

c. O preposto mais efetivo no ambiente da contratante; 

d. Evitar atrasos no pagamento; 

e. Treinamento dentro dos prazos pré-determinados. 
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9. Em relação à questão anterior, a forma como as empresas se inserem no mercado 

interfere em seu desempenho? Justifique. 

Sim, a falta de planejamento levam as empresas na sua grande maioria à morte precoce.   

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente são 

micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças entre a 

prestação dos serviços delas? Quais?  

 

São micro e pequenas empresas.  

Há leves diferenças entre elas na prestação dos serviços prestados devido aos objetos de 

contrato ser diferentes. 

Com relação ao item anterior as que já dispõem de um planejamento definido tem condições 

de oferecer serviços diferenciados ao contratante como melhores benefícios aos seus 

funcionários. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO -  AGU-SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista:  Teresina,  18/02/2013 

Entrevistado: Gioconda Virgínia Alves de Assis  

Formação: Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí 

Tempo na função de Fiscal: 7 anos 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

27/2010-AGU Serviço de vigilância armada 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc, existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em 

função de cada objeto contratado?   Justifique.   ( x ) Sim   (    ) Não 

Basicamente não, pois existe uma padronização das ações de fiscalização que devemos seguir. 

No caso, o que devemos observar é se a execução do serviço esta sendo realizada de acordo 

com o que foi contratado e se a documentação da empresa vem se mantendo atualizada. 

 

2. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? (você 

pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por tipo de 

serviço).  

 (    ) pouco -  (    )   medianamente -   (  x  )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

Justifique sua resposta. 

No entanto, no nosso caso, como quem realiza nossas contratações é a SAD/PE, está 

localizada a uma certa distância, por vezes a fiscalização fica um pouca amarrada na tomada 

de decisões, pois como não há um acompanhamento inicial das contratações, pois na maioria 

das vezes não vemos os editais e as planilhas preços, o acompanhamento não do serviço 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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efetivamente executado, mas a verificação da fatura propriamente dita por vezes fica 

comprometido por falta às vezes de informação. 

 

3. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

     (   ) sim (  x ) não   

Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, separar por objeto) 

Não porque quando constatamos um problema tentamos primeiro resolver junto ao 

representante da empresa. 

 

4. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

Falta de mão de obra que supra imediatamente uma ausência, temos que ter muito cuidado 

com relação ao pagamento dos terceirizados, atrasos no pagamento. O que tem ocasionado 

mais ocorrências é com relação às obrigações trabalhistas das empresas perante seus 

empregados. 

 

5. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

Primeiro acho que nós teríamos que ter um conhecimento mais abrangente de cada contrato, 

não sei se isso seria possível, mas muitas vezes temos nos deparado com situações onde 

cobramos algo que achamos ser irregular da empresa e ela justifica que aquilo estava no edital 

ou estavam em planilhas que nós não tivemos acesso. 

Sabemos que um processo licitatório é muitas vezes composto de vários processos, ficando 

bastante volumoso, mas percebemos que poderíamos evitar determinados equívocos e o nosso 

trabalho seria muito mais eficiente, considerando que não fiscalizamos apenas a execução dos 

serviços, mas também somos responsáveis pelos processos de pagamento. 

 

6. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos serviços 

contínuos?  Justifique. 

Acredito que facilita, acho que ela modernizou a forma de contratar e trouxe economia aos 

cofres públicos, no entanto, por outro lado temos observado que as empresas que estão 

ganhando os contratos são as menores e muitos vezes não suportam arcar com aquilo que foi 

contratado.   

 

7. As empresas, as quais você acompanha, se posicionam no mercado prestando serviços: 

 

a) De forma majoritária para órgãos públicos federais; 

b) Para órgãos públicos federais e estaduais; 
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c) Para órgãos públicos federais, estaduais e municipais; 

d) Para órgãos públicos diversos e empresas privadas;  

e) Não tem informação. 

 

8. Em sua opinião a forma como as empresas se inserem no mercado interfere em seu 

desempenho? Justifique. Acho que não, pois o que percebo é que as empresas de uma 

maneira geral vislumbram o lucro e que se não houver uma fiscalização zelosa à prestação dos 

serviços, seu desempenho não vai ser o que se espera. 

 

9. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente são 

micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças entre a 

prestação dos serviços delas? Quais?  

Pequenas e médias empresas. As empresas maiores, via de regra, são mais organizadas, a 

formalização é mais vista. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista:  Natal,   14/02/2013 

Entrevistado: Henrique Sérgio Pinheiro de Araújo 

Formação: Superior – Administração. 

Tempo na função de Fiscal: 4 anos  

Número do Contrato Tipo(s) de Serviço 

050/2009 
Copeiragem, Telefonista, 

Recepcionista e Serviços Gerais 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc. .    

                 (X) Sim   (    ) Não     

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada 

objeto contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     

Justifique.  

R - No meu caso, os serviços de vigilância e limpeza são fiscalizados pela FUNASA, 

órgão no qual dividimos o prédio e temos um rateio. Sou fiscal dos serviços de 

copeiragem, serviços gerais, telefonia e recepção. No geral, os problemas destes 

serviços são parecidos, pois todos fazem parte do mesmo contrato com a mesma 

empresa.   

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? 

(você pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por 

tipo de serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  (    )   medianamente -   (X)  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

R - No geral, os serviços são bem prestados. A dificuldade maior que encontramos é 

na substituição dos funcionários em razão de falta ou licença dos mesmos, pois os 

substitutos, geralmente, não tem a mesma qualificação dos titulares. 

 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

     (     ) sim    (X) não. Você poderia citar as mais frequentes?  (caso necessário, 

separar por objeto) 

R - Tivemos problemas pelo fato citado acima, qual seja, a substituição falha. Em 

alguns momentos também tivemos problemas com atrasos de salários, bem como 

problemas com fardamentos, mas nada grave e que foi resolvido pela empresa. 

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes? 

R - Ao meu ver, a empresa é de pequeno porte e não tem condições de atender às 3 

unidades (PF, PU e CJU) ao mesmo tempo. Se as 3 unidades precisarem de 

funcionários substitutos ao mesmo tempo, ela não tem como atender satisfatoriamente. 

Também o fato de os substitutos estarem sempre mudando. 

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

R – Acredito que com um corpo de substitutos fixos e treinados obteríamos um melhor 

resultado 

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos 

serviços contínuos?  Justifique 

R – Não tenho condições de responder, pois não fazemos Pregão na unidade. 

 

 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos 

Públicos de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham 

com empresa privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de 

órgãos  Públicos. 
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R – A empresa só presta serviços para órgãos estaduais e federais. 

 

9. Em relação a questão anterior, a forma como as empresas se inserem no 

mercado interfere em seu desempenho? Justifique. 

R - Acredito que não. 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade 

normalmente são micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você 

identifica diferenças entre a prestação dos serviços delas? Quais?  

R – Em relação à empresa que sou fiscal, ela é de pequeno porte. As empresas que 

prestam os serviços através do rateio com a FUNASA são médias ou grandes. A 

diferença que vejo é mais na estrutura e logística, mas não noto nenhuma diferença na 

execução dos serviços, pelo fato de serem maiores. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista:  Aracaju/SE, 14 de fevereiro de 2013. 

Entrevistado:  JOSE DE JESUS  

Formação:  Coordenador Administrativo – PU/SE 

Tempo na função de Fiscal: 17 anos. 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

002/2012 Copeiragem, Recepcionista, 

Auxiliares, Operador de máquina e 

Portaria.  

009/2012 Vigilância  

026/2011 Limpeza e conservação 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc. .    

                 ( X ) Sim   (    ) Não     

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada 

objeto contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     

Justifique. 

Cada caso é um caso, geralmente todos têm algum tipo de problema, mas os que 

têm problema constante são os Contratos de Limpeza e copeiragem e serviços 

gerais, devido aos critérios de preços adotados pelo MPOG. 

 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? 

(você pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por 

tipo de serviço). Justifique sua resposta. 

 (  x ) pouco -  (  x  )   medianamente -   ( x   )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

 

Pouco satisfeito com a execução dos serviços de limpeza, serviços gerais, copeiragem 

e portaria 

 

Os demais contratos, medianamente satisfeito. 

 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

     ( x ) sim    (     ) não  . Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, 

separar por objeto) 

O Contrato de Serviços Gerais, Copeiragem, Recepcionista e Portaria. Atraso no 

pagamento dos salários dos funcionários; Atraso no pagamento do Auxilio Transporte; 

Atraso no pagamento do Auxilio Alimentação e Atraso na entrega dos Uniformes dos.  

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

Por ser pequena empresa, não dispõe da Capital de Giro para arcar com todas as 

obrigações contratuais exigidas, ficando na dependência do pagamento das suas 

Faturas pela pelos Órgãos Públicos que tem contrato, para então repassar para os 

funcionários. Como os Órgãos sempre atrasam o pagamento, sempre vamos ter 

problemas.  

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

Contratação de empresa com capacidade econômica sólida, capaz de sobreviver às 

tempestades orçamentárias. O que não é possível, se não se mudar a atual 

legislação de que trata da terceirização. 
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7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos 

serviços contínuos?  Justifique 

 

Em Tempos modernos, o pregão veio pra ficar, pois agiliza o processo de 

contratação, e atende às normas vigentes. O que é premente mudar é essa coisa de 

contratar pelo menor preço certos tipos de serviços. 

 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos 

Públicos de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham 

com empresa privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de 

órgãos  Públicos. 

 

Em sua larga maioria, prestam serviços apenas em Órgãos públicos 

 

 

9. Em relação a questão anterior, a forma como as empresas se inserem no 

mercado interfere em seu desempenho? Justifique.  

Acho que sim, pois as empresas dependem  exclusivamente do pagamento dos 

órgãos públicos que nem sempre pagam em dia e não dispõem de capital de giro 

para bancar os atrasos. 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade 

normalmente são micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você 

identifica diferenças entre a prestação dos serviços delas? Quais?  

 

São justamente Micros e pequenas empresas. E é esse o gargalo que Órgão 

normatizador da contratação para a administração pública tem que resolver, eis 

que empresas desses portes não têm suporte de capital para prestar serviços 

continuados em qualquer ente público, 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO – AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista: PU/NATAL,14/02/2013. 

Entrevistado: João Pedro Bezerra Filho 

Formação: 3º Grau – Administrador de Empresas 

Tempo na função de Fiscal: 20 anos 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

50/2009 Auxiliar de Serviços Diversos 

17/2010 Limpeza e Conservação 

09/2011 Vigilância Armada 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc..    

                 (  X  ) Sim   (    ) Não     

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada 

objeto contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     

Justifique. Os problemas são semelhantes, porém cada Contrato tem a sua 

peculiaridade, por exemplo, limpeza requer um cuidado maior do que a vigilância, 

pois geralmente as empresas prestadoras de serviços de limpeza são menores e não 

tem um capital de giro suficiente para bancar um possível atraso no recebimento da 

fatura mensal e com isso começa atrasar vale transporte do empregado, material de 

limpeza, encargos sociais, salários, dificuldade de substituir funcionários faltosos e 

outros. Enquanto a empresa de vigilância ela tem maior efetividade de funcionários 

e com isso facilita a substituição de funcionários faltosos.  

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  

 



140 

 

 

3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? 

(você pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por 

tipo de serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  (  x  )   medianamente -   ( x   )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

3.1 - São serviços essenciais e que se prestado por servidor público concursado não vai 

ter a mesma eficiência e eficácia, porém vejo a necessidade de melhorarmos os 

mecanismos de contratação como forma de dar maior segurança ao trabalhador 

terceirado.  

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

     (  X   ) sim    (     ) não  . Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso 

necessário, separar por objeto) 

4.1 – Limpeza – Constante atraso de pagamento, vale transportes e material de má 

qualidade. 

4.2 – Serviços de diversos – Constante atraso de pagamento dos colaboradores. 

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

 5.1 –Falta de capital de giro das empresas, pois em sua maioria são empresas pequenas 

com pouco tempo de mercado e em muitas das vezes são empresas de fora do estado que não 

tem se quer um escritório no local a onde o serviço será prestado, dificultando a reposição de 

mão de obra, além de aplicarem nas licitações os preços lá em baixo para ganhar a licitação e 

no segundo ou terceiro mês começa a dificuldade de cumprir o objeto contratado. 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

a. – Mudando a lei de licitação que já está muito defasada. 

b.  - Com a criação das contas vinculadas talvez seja um mecanismo para diminuir as 

ocorrências. 

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos 

serviços contínuos?  Justifique 

7.1 –O pregão eletrônico foi um grande avanço nas licitações, porém os editais é que 

precisam ser melhorados e bem elaborados para evitar que as empresas sem 

credibilidade venham a ganhar as licitações. 
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8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos 

Públicos de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham 

com empresa privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de 

órgãos Públicos. 

8.1 – Todas as empresas contratadas prestam serviços para as três esferas administrativas, 

federal, municipal e estadual, além de empresas privadas. 

 

9. Em relação a questão anterior, a forma como as empresas se inserem no 

mercado interfere em seu desempenho? Justifique.  

a. - Sim, interfere diretamente na execução dos serviços, pois muitas delas usam 

dinheiro de outros postos para cobri despesas dos nossos contratos, principalmente 

quando por alguma razão a fatura ainda não tenha sido liquidada. Exemplo: A 

WE – Serviços Terceirizados, que atende esta PU/RN, nos serviços de copeira, 

telefonista, recepcionista e auxiliar de serviços diversos, mantém contrato com a 

Procuradoria do Estado e a Secretaria de Finanças do Município, bem como para 

Condomínios e Empresas Privadas, com isso facilita para a empresa no 

processamento da folha de pagamento, pois ela pode realocar recursos de um 

contrato para outro sem prejudicar a qualidade dos serviços e principalmente o 

funcionário que é o bem maior dela. 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente 

são micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças 

entre a prestação dos serviços delas? Quais?  

10.1 – Sim - é micro e pequenas empresas, pois as grandes empresas geralmente 

quando participam das licitações são com os preços mais elevados e não tem interesse 

em abaixar seus custos e lucros, com isso às pequenas e médias empresas acirram a 

briga entre elas na diminuição dos preços além do limite tolerável, comprometendo a 

execução futura dos contratos. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO - AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista:Recife,04/02/2013 

Entrevistado: Maria de Fátima Pompílio de Medeiros 

Formação: Administradora/Pedagoga 

Tempo na função de Fiscal: 15 anos  

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

01/2012 Vigilância 

18/2011 Limpeza  

04/2011 Apoio( contínuos, copeira, 

recepcionista, porteiro)  

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc,    (  x )Sim   (    ) Não          

 

2. Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada objeto 

contratado ou os problemas são semelhantes independentemente do objeto? 

Justifique. 

Sim, em função das especificidades dos serviços contratados. Contratos como os  de 

limpeza e serviço de apoio exigem mais atenção e maior acompanhamento pela 

fiscalização., Entretanto, no que se refere às ocorrências em relação  ao 

descumprimento da legislação trabalhistas, independem do objeto contratado, da 

natureza do serviço, e sim  da capacidade técnica e financeira da empresa contratada. 

 

 

 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? 

(você pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por 

tipo de serviço).Justifique sua resposta. (    ) pouco -  (    )   medianamente -       (  

x  )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito. 

Os serviços contratados estão sendo prestados de forma satisfatória Os problemas que 

se apresentam estão relacionados à falta ou atraso no cumprimento das obrigações 

trabalhistas por parte das empresas em relação aos seus funcionários. Em alguns casos, 

observa-se a desmotivação dos funcionários em função dessas faltas e atrasos de 

pagamento de salários e benefícios. 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

  Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, separar por objeto)   

  (     ) sim    (  x   ) não. 

Apenas algumas ocorrências, sendo, em sua na maioria, relativas às questões  

trabalhista e referentes a determinadas empresas. Há, inclusive, registro de caso de 

rescisão pela administração com empresa prestadora dos serviços de vigilância.  

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

Falta de estrutura e estabilidade financeira das empresas contratadas.  

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

Com uma melhor seleção das empresas no momento da contratação.  

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos 

serviços contínuos?  Justifique. 

Acho que dificulta mais para a contratação de boas empresas. Apesar de ser uma 

modalidade mais transparente e mais econômica para a administração, ela abre espaço 

para a livre concorrência, que é positiva, mas que traz todo tipo de participante. Em 

contrapartida a legislação atual não oferece maiores subsídios aos pregoeiros para a 

desclassificação de empresas sem capacitação técnica e financeira, vez que o que 

importa é o menos preço ofertado, acarretando, assim, problemas na execução dos 

serviços pelas contratadas. Anteriormente, quando trabalhávamos com as modalidades 

convite e tomada de preços os licitantes apresentavam propostas exequíveis e razoáveis. 

As propostas eram lacradas, porém não havia negociação para baixar preço. Mesmo 

assim, os preços eram justos, em função da concorrência de boas empresas. A empresa 
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vencedora prestava sempre bons serviços, pagava em dia os salários a seus empregados  

e cumpria com toda legislação trabalhistas, e, assim,  não havia rescisão unilateral.  

Com o surgimento do Pregão essas empresas de médio e grande porte desapareceram de 

nossas licitações, alegando não terem interesse em participar ou mesmo permanecer no 

certame, concorrendo com as pequenas e micro empresas pelos baixos preços ofertados 

por essas últimas. Em consequência, contratamos pequenas empresas sem estrutura 

financeira adequada, e muitas vezes sem grande experiência no mercado, e com isso nos 

deparamos com diversos problemas, em especial os trabalhistas.  

 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos 

Públicos de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham 

com empresa privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de 

órgãos  públicos. 

Não  tenho informação. 

 

9. Em sua opinião a forma como as empresas se inserem no mercado interfere em 

seu desempenho? Justifique.  

Não sei responder 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente 

são micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças 

entre a prestação dos serviços delas? Quais?  

Existe um grande percentual de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços  

contínuos .A micro  empresa, principalmente, que não possui  estrutura para suportar 

as oscilações do mercado, tende ao descumprimento das clausulas contratuais , 

especialmente as relacionadas às questões trabalhistas. Diferentemente dessas 

primeiras, as empresas de médio e grande  porte, por serem mais bem estruturadas e 

experientes, suportam bem melhor essas oscilações e não repassam esse tipo de 

problema para seus empregados. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista: Recife, 22/02/2013 

Entrevistado: Roberto Cesar de Souza Aguiar 

Formação: Superior Completo 

Tempo na função de Fiscal: 03 anos 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

018/2011 Limpeza e Conservação 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc. 

                 ( x ) Sim   (    ) Não     

Além dos serviços citados acima, atuamos como fiscal substituto nos contratos de 

copeiragem, telefonia, serviços gerais, portaria, vigilância armada, reprografia e 

recepção. 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada 

objeto contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     

Justifique. 

Existem semelhanças e diferenças nos procedimentos de fiscalização.  

As semelhanças basicamente estão relacionadas à análise de documentações, 

apresentação pessoal e verificação da frequência dos funcionários, entre outras. 

Considerando um serviço de recepção e telefonia, por exemplo, os problemas 

semelhantes mais comuns estão relacionados à apresentação pessoal, cortesia, 

comunicação e desenvoltura no desempenho da tarefa.  

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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Já as diferenças variam de acordo com descrição de cada serviço considerado, se 

tal serviço envolve apenas a mão-de-obra, ou se está atrelado ao fornecimento de 

materiais. Para esses casos, os procedimentos são mais complexos, pois esses 

exigem a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e equipamentos 

fornecidos e sua correta utilização.  

 

3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? 

(você pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por 

tipo de serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  (  x )   medianamente -   (    )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

Para melhor desempenho das atividades, é preciso uma melhor qualificação da mão-

de-obra, principalmente nos serviços de atendimento, tais como: copeiragem, recepção 

e telefonia. 

 

4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

(  x  ) sim    (     ) não  . Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, 

separar por objeto) 

As ocorrências nas execuções dos contratos são causadas tanto pela empresa 

Contratada, como pela Contratante e pelos próprios funcionários da Contratada. 

Pela Contratada se destacam as ocorrências relacionadas à demora na substituição de 

empregados no caso de faltas, os atrasos no pagamento de salários e benefícios tais 

como, como vale transporte e vale alimentação. Destaca-se também, a apresentação de 

documentos incompletos, tais como, comprovantes dos encargos trabalhistas e 

previdenciários, folha de ponto e contracheques. Por parte da Contratante se 

destacam as ocorrências relacionadas às alterações na forma de prestação de serviço, 

negociações de folga, compensações de jornada e liberações antecipadas. Alguns 

servidores chegam inclusive a exigir diretamente do funcionário da Contratada o 

cumprimento de horários. Em relação aos funcionários da Contratada as 

ocorrências mais comuns são aquelas relacionadas às faltas e atrasos ao serviço, saídas 

antecipadas.  

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

As principais causas das ocorrências estão relacionadas à: 

 Ausência de um preposto da empresa no local de trabalho; 
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 Interferências de alguns servidores na autonomia dos funcionários e 

em alguns casos no próprio trabalho do fiscal do contrato; 

 Acúmulo de atividades do fiscal com outras atividades; 

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

 

Para evitar as principais ocorrências seria necessário atentar para os seguintes pontos: 

 

 Inclusão de cláusula prevendo a existência do preposto da contratada no local 

da prestação de serviço; 

 Participação em palestras ou envio de cartilha para orientar os chefes de 

setores onde estão alocados funcionários da Contratada. Geralmente, os 

treinamentos são voltados apenas aos gestores e fiscais dos contratos; 

 Oferecer os meios necessários para a boa atuação do fiscal do contrato. O 

exercício da função de fiscal de contrato é quase sempre acumulado com 

outras atividades. Dependendo do quantitativo de funcionários vinculados a 

determinado contrato, fica inviável uma fiscalização eficiente. Ademais, 

também é comum o fiscal assumir funções que seriam do preposto da 

contratada. Isso acontece principalmente, quando há paralisação do serviço ou 

quando da chegada de um novo funcionário. Nesses casos em que poderia 

haver o comprometimento das atividades e prejuízos, o fiscal acaba efetuando 

os ajustes necessários. O fato é que a fiscalização de contratos exige uma 

responsabilidade específica e, por isso, o exercício da tarefa não deveria ser 

acumulado com outras atividades. 

 

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos 

serviços contínuos?  Justifique 

A modalidade Pregão facilita a contratação de serviços comuns, principalmente pela 

agilidade proporcionada e por evitar o fracionamento da licitação. Como no pregão há 

a inversão de fases, a administração ganha tempo, tendo em vista que é analisada 

apenas documentação da proposta vencedora e não de todos os participantes. No 

pregão ainda é possível efetuar várias contratações para um mesmo objeto sem se 

preocupar com os limites de valores. Já nas outras modalidades de contratação, 

dependendo do acréscimo efetuado, pode se incorrer no fracionamento da despesa. Ex: 

caso seja utilizado a modalidade convite e seja necessário aumentar os quantitativo 

acima dos 25% admitidos em lei, será necessário efetuar nova licitação. Somando-se 

os valores da 1ª e da 2ª contratação, pode caracterizar fracionamento caso seja 

ultrapassado os valores limites da modalidade considerada, no caso o convite.  
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8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos 

Públicos de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham 

com empresa privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de 

órgãos  Públicos. 

As empresas prestam serviço tanto em órgãos públicos (todas as esferas) quanto em 

empresas privadas. No entanto, existe uma preferência para a prestação de serviço 

dependendo da esfera considerada. Em 1º lugar, aparecem os contratos que envolvem 

os órgãos públicos federais, seguido dos contratos com empresas privadas. Por fim, os 

órgãos públicos estaduais e por último os órgãos públicos municipais.   

 

9. Em relação à questão anterior, a forma como as empresas se inserem no 

mercado interfere em seu desempenho? Justifique. 

Uma empresa que presta serviço tanto na iniciativa privada quanto na pública possui 

maior know-how, pois podem trazer as boas práticas aplicadas ao setor privado e 

aplicá-las no setor público e vice-versa. No entanto, caso a empresa tenha o foco em 

dado mercado (público/privado) não é tarefa fácil identificar se haveria alguma 

diferença em seu desempenho, principalmente quando tal parâmetro é considerado 

isoladamente. Nesse caso, a obtenção de um desempenho diferenciado e de uma 

vantagem competitiva, seria mais visível pela especialização em determinado serviço. 

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade 

normalmente são micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você 

identifica diferenças entre a prestação dos serviços delas? Quais?  

Geralmente são micro e pequenas empresas. Não há muita diferença na prestação de 

serviço, no entanto, as empresas se diferenciam na forma de tratamento e preocupação 

com relação às questões de saúde e segurança dos funcionários no ambiente de 

trabalho. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS FISCAIS 

DE CONTRATO VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA DE   

ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data da entrevista: Aracajú SE,   14/02//2013 

Entrevistado: Rusevalden Freitas de Araújo 

Formação: Administração 

Tempo na função de Fiscal: 05 anos 

Número do Contrato  Tipo(s) de Serviço 

11/2012 Limpeza e conservação 

08/2010 Locação de veículos 

002/2012 Contínuo, copeira, operador de 

máquina reprográfica, portaria e 

recepcionista 

 

1. Você é fiscal de contratos de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc. .    

                 (  X  ) Sim   (    ) Não     

 

2.  Existem diferenças nos procedimentos da fiscalização em função de cada objeto 

contratado ou os problemas são semelhantes independentes do objeto?     Justifique. Os 

problemas que enfrentamos são semelhantes, independentemente do objeto contratado. 

 

3. Em que medida você está satisfeito com a prestação dos serviços contratados? (você 

pode responder de forma geral ou por objeto se existirem diferenças por tipo de 

serviço). Justifique sua resposta. 

 (    ) pouco -  (  x  )   medianamente -   (    )  satisfeito -  (    )  muito satisfeito  

Aqui só temos problemas com a empresa ICONE, prestadora de serviços de contínuo, copeira, 

operador de máquina reprográfica, portaria e recepcionista. Ela não cumpre as obrigações 

trabalhistas no prazo causando um mal estar muito grande nos empregados. 

 

 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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4. Você tem registrado muitas ocorrências durante as execuções dos contratos? 

     (  x   ) sim    (     ) não. Você poderia citar as mais frequentes?  ( caso necessário, 

separar por objeto). Atraso no pagamento das obrigações trabalhistas. (salário, transporte, 

alimentação e FGTS) 

 

5. Em sua opinião, quais as causas das ocorrências mais frequentes?  

As empresas esperam receber o pagamento dos órgãos públicos para então pagarem os 

empregados. 

 

6. Como poderiam ser evitadas as ocorrências?  

Com mecanismos de penalização mais céleres e eficazes por parte da Administração. 

 

7. Em sua opinião a modalidade Pregão facilita ou dificulta a contratação dos serviços 

contínuos?  Justifique 

Como nunca atuei na área de licitação não sei quais são os efeitos no dia a dia dessa 

modalidade de licitação. 

 

8. As empresas, as quais você acompanha, prestam serviços apenas para órgãos Públicos 

de várias esferas (União, Estado e Município) ou também trabalham com empresa 

privada?  Detalhe sua resposta em relação às esferas no caso de órgãos  Públicos. 

Não sei informar 

 

9. Em relação a questão anterior, a forma como as empresas se inserem no mercado 

interfere em seu desempenho? Justifique.  

 

10. As empresas prestadoras dos serviços contínuos em sua Unidade normalmente são 

micro e pequenas, médias ou grandes empresas? Você identifica diferenças entre a 

prestação dos serviços delas? Quais?  

Não sei informar. 
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ANEXO F 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA 

APLICADO AOS PREGOEIROS DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EM PERNAMBUCO -  AGU-SAD/PE 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS 

PREGOEIROS DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 

PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE 

 

 

 

 

 

 

 

Data da entrevista: 07/02/2013 

Entrevistado: Ivana Lopes Barros Silva 

Cargo/ Função: Pregoeira  

Tempo na função: 12 anos 

 

1. Você realiza pregões para serviços de natureza contínua tais como: vigilância, limpeza, 

copeiragem, serviços gerais etc?    (  x  ) Sim   (    ) Não 

 

2. Que nível de dificuldade apresenta este tipo de contratação. Justifique sua resposta: 

   (   )   nenhuma   (  x ) mediana   (   ) grande dificuldade 

 Em função da variedade de convenções coletivas que nem sempre são muito claras quanto aos 

benefícios e a forma de cálculo das vantagens salariais; 

 da compreensão da legislação trabalhista e do  entendimento dos complexos cálculos  

tributários; 

 do baixo nível do  quadro de pessoal das empresas para elaboração das planilhas, dificultando 

a análise durante as sessões e ocasionando  reenvio de planilhas; 

 Falta de seriedade de várias empresas na apresentação de documentação inverídica ou não 

apropriada, com o intuito de burlar a legislação.   

 

3. Você realiza um Pregão dessa natureza em média em quanto tempo?  Comparando com 

a contratação de outros objetos, como se posiciona esta média? Justifique sua resposta. 

 Com exceção de vigilância, que demora em média 15 dias, os demais serviços contínuos 

levam cerca de 60 dias.  Em relação a outros objetos tais como: manutenção predial, 

manutenção de ar condicionado, aquisição de bens, que levam em média 30 dias, classifico o 

tempo médio para a realização como alto. Ao meu ver, o grande motivo seria os preços muito 

baixos que são ofertados por mais ou menos 40% das empresas participantes. Esta prática, 

comum neste segmento, gera a necessidade de analisar planilhas de composição de custos de 

várias empresas para encontrar preço compatível com o serviço.  

 

 

 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leãode Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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4. Em sua opinião as contratações tem sido eficientes, ou seja, tem gerado bons contratos?  

Justifique sua resposta. 

Nos últimos anos as contratações têm sido mais eficientes, pois apesar das empresas 

continuarem com as mesmas características, nós temos ousado mais nas desclassificações, na 

busca de preços mais adequados, com planilhas exequíveis. Ousado porque muitas vezes as 

desclassificações são realizadas com argumentos legais frágeis, pois fica difícil identificar o 

limite da exequibilidade, deixando o pregoeiro  vulnerável, uma vez que os órgãos de controle 

da Administração Pública (CGU, CISET e TCU) recomendam a escolha do menor preço, 

independentemente dos índices das planilhas, os quais para eles seriam de  responsabilidade 

das empresas.   

 

5. Em sua opinião quais os fatores que interferem de forma negativa neste tipo de 

contratação? 

 Inexistência de critérios legais para eleição de uma empresa que presta serviços de qualidade. 

A legislação está voltada para uma contratação “barata” com empresa que tenha regularidade 

fiscal e que cumpra com as obrigações trabalhistas, não se fala em qualidade na prestação do 

serviço. O pregoeiro acaba exercendo a função de um fiscal de tributos, pois acaba resumindo 

a escolha da empresa pela condição fiscal; 

 Baixo nível de gerenciamento das empresas; 

 Combinação entre as empresas de alguns segmentos para manipular os valores ofertados; 

 Desvirtuamento do uso dos benefícios concedidos as micro e pequenas empresas por parte de 

algumas grandes empresas que criam empresas “laranja” para competir em “igualdade”;  

 Dificuldade de acompanhar as mudanças da legislação fiscal e trabalhista para analisar e 

julgar a condição de regularidade da empresa.     

 

6. Qual a sua opinião sobre a contratação de serviços contínuos por meio de Pregão?  

A modalidade, inversamente ao que se prega, não diminuiu a duração do certame, 

especialmente na forma eletrônica (pregão eletrônico) para os serviços continuados. A 

modalidade tornou o certame mais transparente e em algumas situações mais célere, quando 

não envolve planilhas de composição de custos de mão de obra, entretanto, precisa ser 

aprimorado com a inclusão de critérios técnicos que possam contribuir de forma efetiva para a 

contratação de empresas que prestem serviços com qualidade. Ex: exigência de tempo de 

funcionamento das empresas, ter sede ou filial constituída na localidade da prestação dos 

serviços, apresentar selos de qualidade, ser inscrita em programas sociais, etc.  

No meu entendimento, o pregão na forma presencial é mais adequado para a contratação de 

serviços contínuos porque exclui a maior parte das empresas sediadas em outros estados. O 

problema da participação de empresas sediadas em outros estados para a contratação de 

serviços contínuos reside na seguinte questão: as grandes distâncias territoriais do nosso país 

aliadas aos pequenos recursos alocados nas planilhas de custos. Na ânsia de cotar o menor 

valor e vencer o certame, algumas empresas compõem suas planilhas de custos com valores 

irreais para itens como despesas operacionais, valores que não suportam o gerenciamento de 

serviços fora do estado onde são sediadas. O valor global ofertado nos lances torna-se 

inexequível.  
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7.  Você identifica um perfil das empresas que normalmente participam dos certames, em 

relação ao tamanho (micro, pequena, média ou grande), localização (região do país), 

clientela (público, privado, ambos) etc. Qual a sua opinião sobre a participação delas nos 

certames. 

A clientela das empresas é notadamente pública, sendo mais frequente da esfera Federal e 

Estadual. Normalmente são empresas de pequeno e médio porte e estão localizadas no 

Nordeste e em alguns estados da região Centro Oeste (Goiás e Distrito Federal) e do Sudeste 

(Minas Gerais).   

Lamento a ausência das boas grandes empresas nas licitações de órgãos públicos, tenho 

dúvidas sobre as vantagens da participação das micro e pequenas empresas para ambas as 

partes e em relação a localização, entendo que não é boa a participação de empresas de locais 

distantes da prestação dos serviços.     

 

8. Você está satisfeita com as contratações que realiza? Fundamente sua resposta.  

              Por todo o exposto, poderia estar mais satisfeita.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTASEMI - ESTRUTURADA APLICADO AOS 

PREGOEIROS DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 

PERNAMBUCO -  AGU - SAD/PE. 

 

 

 

 

 

 

 

Data da entrevista: 08/02/2013 

Entrevistado: Rosicleide Alexandre da Silva 

Cargo/ Função: Pregoeira 

Tempo na função: 10 anos 

 

1. Você realiza pregões para serviços de natureza contínua tais como: vigilância, 

limpeza, copeiragem, serviços gerais etc?    ( x   ) Sim   (    ) Não 

 

2. Que nível de dificuldade apresenta este tipo de contratação. Justifique sua 

resposta:   (   )   nenhuma   (   ) mediana   (  x ) grande dificuldade 

Por causadas diligencias que são necessárias nesse tipo de contratação, bem como das analises 

das planilhas de composição de custos das propostas, inclusive comparando-as com as 

planilhas de serviços já contratados, em execução, mediante indícios de inexequibilidade que 

são frequentes em função da redução sem critérios estimulada  nas seções de lances pela 

concorrência acirrada do pregão. 

Outra dificuldade é que nesse tipo de serviço registra-se uma maior incidência de 

combinações entre as empresas, direcionando a licitação e o preço. É comum que um mesmo 

grupo empresarial participe da licitação com várias empresas, tentando conduzir o certame 

para a empresa do seu grupo que apresentou o maior preço.  

 

3. Você realiza um Pregão dessa natureza em média em quanto tempo?  

Comparando com a contratação de outros objetos, como se posiciona esta média? 

Justifique sua resposta. 

 Em média, 60 dias para os serviços contínuos. Em caso de alguns serviços que não envolvam 

mão  de obra  o tempo pode chegar a 15 dias, pois quando envolve mão de obra com planilhas 

de composição de custos, a análise é mais minuciosa. 

 

4. Em sua opinião as contratações tem sido eficientes, ou seja, tem gerado bons 

contratos?  Justifique sua resposta. 

Depende, nem sempre, pois o critério menor preço compromete contratação com qualidade. A 

situação fica ainda mais complicada com a fixação de preço máximo pela SLTI para alguns 

serviços. O valor fixado nem sempre representa o valor de mercado, principalmente em 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão de Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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relação aos encargos sociais e trabalhistas. A SLTI não considera os estudos efetuados pelos 

sindicatos das empresas em relação aos encargos trabalhistas. Por exemplo: Os sindicatos da 

maior parte das categorias apresentam em suas convenções coletivas sugestão de encargos 

mínimos em torno de 85% e o MPU sugere 72%.A prática aponta para problemas nas 

execuções dos contratos quando os encargos ficam muito abaixo dos sugeridos nas 

convenções coletivas pelos sindicatos.  

 

5. Em sua opinião quais os fatores que interferem de forma negativa neste tipo de 

contratação? 

 Combinação das empresas; 

 jogo de planilhas, mascarando a real composição do custo. Ex. lucro e despesas operacionais 

reduzidas; 

 omissão dos órgãos públicos em aplicar penalidades que excluam as empresas que executam 

contratos de forma precária das licitações com órgãos públicos. Nas diligências os órgãos 

relatam as ocorrências, porém as mesmas não são transformadas em penalidades que excluam 

durante um período, como previsto na legislação, as empresas ruins das licitações; 

 presença de falsas microempresas,  “ laranjas” das grandes , para segurar o preço e ganhar a 

licitação; 

 restrição da Lei 8.666/93 com relação às exigências de qualificação técnica, pois as atuais 

permitidas (atestados de capacidade técnica)  são inócuas.  

6. Qual a sua opinião sobre a contratação de serviços contínuos por meio de Pregão?  

Em função da inversão de fases e do fato de ser realizado de forma eletrônica e transparente, 

podendo agilizar o processo licitatório, entendo que o pregão pode ser utilizado para 

contratação de serviços contínuos, entretanto algumas modificações na legislação são 

necessárias para garantir qualidade nas contratações.    

 

7. Você identifica um perfil das empresas que normalmente participam dos 

certames, em relação ao tamanho ( micro,  pequena, média ou grande), 

localização,(região do país), clientela (público, privado, ambos) etc. Qual a sua opinião 

sobre a participação delas nos certames. 

Com relação ao tamanho são sempre empresas de pequeno e médio porte. Localizam-se em 

sua maioria na região nordeste, porém aparecem empresas de todas as regiões do país, o que é 

um problema quando a empresas não possui filial ou representação na  localidade de 

prestação no serviço, pois quase sempre prestam serviços de má qualidade. A maior parte das 

empresas que aparecem em nossas licitações prestam serviços quase que exclusivamente a 

órgãos públicos e em sua maioria, Federais. Esse fato deixa-as  bastante vulneráveis às  

flutuações do orçamento da União, sujeitas à cortes nos serviços e atrasos nos pagamentos.  

 

8. Você está satisfeita com as contratações que realiza? Fundamente sua resposta.  

Sim, apesar do desgaste para conseguir contratar uma empresa que preste bons serviços, acho 

que com as desclassificações que conseguimos em função das análises e diligências, temos 

conseguido melhorar a qualidade das contratações. Acho que o setor de execução de contratos 

e a fiscalização podem ter dados mais concretos, pois nem sempre o pregoeiro tem notícias da 

execução do contato que licita. 
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Data da entrevista: 08/02/2013 

Entrevistado: Rosicleide Alexandre da Silva 

Cargo/ Função: Pregoeira 

Tempo na função: 10 anos 

 

1. Você realiza pregões para serviços de natureza contínua tais como: vigilância, 

limpeza, copeiragem, serviços gerais etc?    ( x   ) Sim   (    ) Não 

 

2. Que nível de dificuldade apresenta este tipo de contratação. Justifique sua 

resposta:   (   )   nenhuma   (   ) mediana   (  x ) grande dificuldade 

Por causadas diligencias que são necessárias nesse tipo de contratação, bem como das analises 

das planilhas de composição de custos das propostas, inclusive comparando-as com as 

planilhas de serviços já contratados, em execução, mediante indícios de inexequibilidade que 

são frequentes em função da redução sem critérios estimulada  nas seções de lances pela 

concorrência acirrada do pregão. 

Outra dificuldade é que nesse tipo de serviço registra-se uma maior incidência de 

combinações entre as empresas, direcionando a licitação e o preço. É comum que um mesmo 

grupo empresarial participe da licitação com várias empresas, tentando conduzir o certame 

para a empresa do seu grupo que apresentou o maior preço.  

 

3. Você realiza um Pregão dessa natureza em média em quanto tempo?  

Comparando com a contratação de outros objetos, como se posiciona esta média? 

Justifique sua resposta. 

 Em média, 60 dias para os serviços contínuos. Em caso de alguns serviços que não envolvam 

mão  de obra  o tempo pode chegar a 15 dias, pois quando envolve mão de obra com planilhas 

de composição de custos, a análise é mais minuciosa. 

 

4. Em sua opinião as contratações tem sido eficientes, ou seja, tem gerado bons 

contratos?  Justifique sua resposta. 

Depende, nem sempre, pois o critério menor preço compromete contratação com qualidade. A 

situação fica ainda mais complicada com a fixação de preço máximo pela SLTI para alguns 

Os dados serão utilizados para pesquisa e elaboração da dissertação de mestrado intitulada: o custo da 

contratação do tipo menor preço: um estudo de caso realizado na superintendência da AGU em 

Pernambuco, com contratos de natureza contínua, licitados por meio de pregão. Não serão 

divulgados sem a prévia autorização dos entrevistados 

Patrícia Carneiro Leão  de  Amorim. Mestranda em Administração Pública na EBAPE/ FGV  
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serviços. O valor fixado nem sempre representa o valor de mercado, principalmente em 

relação aos encargos sociais e trabalhistas. A SLTI não considera os estudos efetuados pelos 

sindicatos das empresas em relação aos encargos trabalhistas. Por exemplo: Os sindicatos da 

maior parte das categorias apresentam em suas convenções coletivas sugestão de encargos 

mínimos em torno de 85% e o MPU sugere 75%.A prática aponta para problemas nas 

execuções dos contratos quando os encargos ficam muito abaixo dos sugeridos nas 

convenções coletivas pelos sindicatos.  

 

5. Em sua opinião quais os fatores que interferem de forma negativa neste tipo de 

contratação? 

 Combinação das empresas; 

 jogo de planilhas, mascarando a real composição do custo. Ex. lucro e despesas operacionais 

reduzidas; 

 omissão dos órgãos públicos em aplicar penalidades que excluam as empresas que executam 

contratos de forma precária das licitações com órgãos públicos. Nas diligências os órgãos 

relatam as ocorrências, porém as mesmas não são transformadas em penalidades que excluam 

durante um período, como previsto na legislação, as empresas ruins das licitações; 

 presença de falsas microempresas,  “ laranjas” das grandes , para segurar o preço e ganhar a 

licitação; 

 restrição da Lei 8.666/93 com relação às exigências de qualificação técnica, pois as atuais 

permitidas (atestados de capacidade técnica)  são inócuas.  

 

6. Qual a sua opinião sobre a contratação de serviços contínuos por meio de Pregão?  

Em função da inversão de fases e do fato de ser realizado de forma eletrônica e transparente, 

podendo agilizar o processo licitatório, entendo que o pregão pode ser utilizado para 

contratação de serviços contínuos, entretanto algumas modificações na legislação são 

necessárias para garantir qualidade nas contratações.    

 

7. Você identifica um perfil das empresas que normalmente participam dos 

certames, em relação ao tamanho (micro, pequena, média ou grande), 

localização,(região do país), clientela (público, privado, ambos) etc. Qual a sua opinião 

sobre a participação delas nos certames. 

Com relação ao tamanho são sempre empresas de pequeno e médio porte. Localizam-se em 

sua maioria na região nordeste, porém aparecem empresas de todas as regiões do país, o que é 

um problema quando a empresas não possui filial ou representação na  localidade de 

prestação no serviço, pois quase sempre prestam serviços de má qualidade. A maior parte das 

empresas que aparecem em nossas licitações prestam serviços quase que exclusivamente a 

órgãos públicos e em sua maioria, Federais. Esse fato deixa-as  bastante vulneráveis às  

flutuações do orçamento da União, sujeitas à cortes nos serviços e atrasos nos pagamentos.  

 

8. Você está satisfeita com as contratações que realiza? Fundamente sua resposta.  

Sim, apesar do desgaste para conseguir contratar uma empresa que preste bons serviços, acho 

que com as desclassificações que conseguimos em função das análises e diligências, temos 

conseguido melhorar a qualidade das contratações. Acho que o setor de execução de contratos 

e a fiscalização podem ter dados mais concretos, pois nem sempre o pregoeiro tem notícias da 

execução do contato que licita. 

 

 

 


