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"É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo 
expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam 
muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece 

vitória nem derrota."  
Theodore Roosevelt 

 
“Se sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, por que vou sonhar 

pequeno?”  
Jorge Paulo Lehmann  

 
“A gente nunca chega lá. Se eu achar isso, será o começo do fim.”  

Alexandre da Costa 
  

“Quem quer fazer algo dá um jeito; aquele que não quer fazer dá desculpas” 
Stephen Dolley Júnior 

 
“Jamais descobriríamos alguma coisa se nos contentássemos com o que já está 

descoberto.” 
Sêneca 

 
“Nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, 

portanto, não é um ato isolado. É um hábito. 
Honoré de Balzac 

 
“Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas 

realizações.” 
Vincent van Gogh 

 
“Esvazie sua mente de modelos, formas, seja amorfo como a água. Você coloca a 
água em um copo, ela se torna o copo. Você coloca a água em uma garrafa, ela se 
torna a garrafa. Você coloca ela em uma chaleira, ela se torna a chaleira. A água 

pode fluir, a água pode destruir. Seja água, meu amigo.” 
 Bruce Lee 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer como ocorreram as mudanças no planejamento da 

contratação em uma organização pública. 

 

O estudo de caso concentrou-se no Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF, um órgão 

autônomo da Administração Pública direta do Distrito Federal. Os dados da pesquisa foram 

baseados em documentos e legislações relacionados ao órgão em estudo e em entrevistas com 

as chefias vinculadas à contratação pública. A análise foi efetuada de forma exploratório-

descritiva, com abordagem qualitativa. 

 

Os dados coletados trouxeram a caracterização do órgão e apresentaram informações sobre as 

mudanças de procedimentos internos relacionadas à contratação pública, além dos efeitos 

dessas mudanças para a organização. O estudo demonstrou o quanto a instituição foi receptiva 

às mudanças e inovações administrativas. 

 

Dentre os fatores que ocasionaram as mudanças, destacam-se a flexibilidade que a organização 

apresenta em adaptar-se às variações externas impostas pelas legislações e normativas e, 

sobretudo, a necessidade da mudança. Confirmando o caráter sistêmico das organizações, 

detecta-se que muitas mudanças ocorridas geraram bons resultados. 

 

Palavras-chave: Planejamento; inovação; cadeia de valor; contratações públicas. 

  



 
 

   

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to understand how occurred changes in the procurement 

planning of a public organization. 

 

The case study focused on the Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, an autonomous 

organization of the direct public administration of the Distrito Federal. The survey data were 

based on documents and legislation related to the organization under study and interviews with 

managers linked to public procurement. The analysis was performed in a exploratory and 

descriptive way, with a qualitative approach. 

 

The collected data brought the characterization of the organization and presented information 

on changes in internal procedures related to procurement, in addition to the effects of these 

changes for the organization. The study showed how the institution was receptive to changes 

and administrative innovations. 

 

Among the factors that caused the changes, stand out the flexibility that the organization has to 

adapt itself to external changes imposed with the laws and regulations and above all the need 

there is for change. Confirming the systemic character of the organizations, we can see that 

many changes that occurred brought good results. 

 

Keywords: Planning; innovation; value chain; public contracting.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

Este trabalho procura discutir o planejamento inserido nas contratações 

públicas brasileiras, considerando os aspectos estratégicos, gerenciais, operacionais  e 

situacionais peculiares das organizações públicas. Os assuntos operacionais e situacionais 

são os pontos principais a serem tratados, uma vez que se encontram no campo da gestão 

de processos organizacionais. A participação dos setores requisitantes e operadores das 

instituições governamentais nesse procedimento deve ser considerada, já que participam 

das várias mudanças desse contexto. A Administração Pública requer um processo de 

planejamento integrado e consistente, no qual seja possível um aprimoramento das ações 

envolvidas. Conhecendo as estruturas e processos, será possível priorizar ações de 

contribuição relevante para a gestão pública brasileira. 

No contexto brasileiro, a contratação pública, apesar de se concentrar na fase 

final do processo de despesa pública, não atende às necessidades que os setores 

organizacionais apresentam. Por esse motivo, para garantir o sucesso das contratações, 

com eficiência e eficácia, há necessidade de realizar ações de melhorias no processo. A 

identificação dessas ações passa por um procedimento complexo de planejamento da 

contratação, no qual o entendimento da cadeia de valor, da estrutura organizacional, dos 

processos de trabalho realizados e do objeto das contratações é importante para o 

desenvolvimento de etapas subsequentes na elaboração do plano de contratação. 

A presente dissertação analisará a estruturação do planejamento nas 

contratações públicas realizado no âmbito de uma organização pública do DF. As 

contratações do setor público passam por duas etapas: a fase interna – contemplando o 

que será contratado?; quantas unidades?; como será contratado?; o custo das 

contratações?; as regras a serem impostas para atendimento aos princípios da contratação 

pública? –, e a fase externa – publicação; esclarecimentos; impugnações; sessão pública; 

adjudicação e homologação.  

As contratações públicas tratam, ao mesmo tempo, das relações com 

indivíduos (usuários, planejadores, gestores, fornecedores) e das relações com 

organizações, fazendo-se necessário considerar as questões inevitáveis ao comportamento 

humano e as estruturas organizacionais nas quais se encontram inseridos.  
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A estruturação do planejamento das contratações se encontra internamente aos 

processos internos das organizações. Há que se considerar que os processos de 

contratações públicas são complexos e envolvidos em um extenso e variado quantitativo 

de normas, informações e procedimentos, sem considerar as características dos agentes 

envolvidos. Os profissionais que exercem atividades nos departamentos dos órgãos 

públicos têm dificuldade em desempenhar atividades de contratação.  

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A ausência de planejamento nas ações governamentais persiste. A 

Administração Pública, dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, não 

consegue implementar ações planejadas nas áreas das Políticas Públicas e da Gestão 

Administrativa. Esse diagnóstico é de fácil observância. No campo das Políticas Públicas 

percebe-se a falência dos serviços públicos de saúde e educação, com exceção de casos 

pontuais em algumas unidades da federação. No campo da Gestão em Administração essa 

ineficácia do planejamento é constatada no final do exercício financeiro, quando se 

observa a quantidade de contratações iniciadas, em diversas modalidades e tipos, como 

pregões, concorrências, tomada de preços, convites e dispensas e inexigibilidades de 

licitações. As licitações ocorrem no “apagar das luzes” do exercício financeiro com o 

objetivo de “queimar” o orçamento existente e cumprir os resultados organizacionais. 

A aplicação de um modelo de gestão na administração organizacional 

possibilita interferências nos resultados. Os instrumentos aplicados refletirão nas 

atividades e rotinas diárias. Um modelo de gestão desconforme com os interesses 

coletivos ou não assimilado pelos colaboradores implica resultados insatisfatórios.  

A prática demonstra que um modelo de gestão entendido e assimilado pelos 

envolvidos implica resultados mais efetivos no processo administrativo, mais fáceis e de 

melhor qualidade. Para desencadear esse efeito, faz-se necessário um amplo e irrestrito 

debate com as partes envolvidas para que possam entender e melhor realizar as atividades 

na organização (OLIVEIRA, 2013a). 

Tanto na administração pública como na empresarial, o diagnóstico da cadeia 

de valor pode ser entendido como a representação gráfica de como são estruturados os 

processos de trabalho, com o propósito de que alcancem a missão organizacional e 

proporcionem valor agregado para os clientes (PORTER, 1989). 
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As ações organizacionais não são estanques e independentes, mas integradas e 

sistêmicas. Assim como no setor privado, no setor público as interações departamentais 

são necessárias. Trata-se de um conjunto de processos integrados e de um sistema que 

combina teoria, prática e gestão de departamentos trabalhando juntos, uma vez que as 

compras governamentais são ferramentas essenciais na gestão das despesas públicas 

(WEI, 2013). 

O modelo de Porter analisa o planejamento das estruturas de macroprocessos 

internos sob o ponto de vista econômico e quantificável, não atribuindo importância às 

questões políticas que se apresentam no processo (MINTZBERG, 2000), muito comuns 

na esfera pública. Apesar de o setor público não visar ao lucro nos serviços realizados, 

precisa buscar a melhoria do gasto público para atender à economicidade dos atos 

praticados. 

Os gastos públicos são altos. As contratações públicas representam uma 

parcela significativa da economia brasileira, e o porte dessas compras vem crescendo nos 

últimos anos. Dados do MPOG destacam que o volume das contratações públicas tem 

aumentado consideravelmente: no governo federal, por exemplo, passou de R$ 40,6 

bilhões em 2007 para R$ 72,6 bilhões em 2012 (FGV PROJETOS, 2014).  

O planejamento organizacional das contratações retrata uma previsão de 

futuro, seja desejado ou mesmo possível de acontecer. Seja por questões internas ou 

externas, infere-se que para a concretização do Plano deve-se atentar a estruturas, 

métodos, gestão de talentos e procedimentos adequados àquilo que a teoria preconiza, 

para melhor alcançar os fins esperados. 

Há necessidade de integração das informações e dos esforços humanos. 

Segundo Oliveira (2013b), os processos administrativos precisam estar perfeitamente 

interligados, seja no nível estratégico, seja no campo operacional, uma vez que a não 

consideração a esse aspecto incorre em retrabalhos e gastos desnecessários de tempo. 

Um ponto a ser observado é a conscientização do alto escalão dos governos 

quanto a priorizar a gestão pública eficiente esperada pela sociedade. Na administração 

estratégica há o desenvolvimento de metodologias para consolidar o comprometimento de 

servidores para com os resultados das organizacionais. Entretanto, nota-se muito pouco 

de concreto desenvolvido a esse respeito nas organizações. 
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Em vista desses fatos, faz-se imperativo estudar, analisar e detalhar a etapa de 

planejamento das contratações públicas, desde o entendimento da cadeia de valor até o 

nível dos processos internos, e direcionar esforços para os aspectos operacionais, campo 

das realizações efetivas de transformação da gestão. O objetivo é agregar ao planejamento 

das contratações a compreensão do aspecto situacional,  das legislações aplicadas às 

licitações, dos contratos, dos agentes públicos, além da aplicabilidade do objeto do 

certame em função dos contextos do órgão ou entidade. 

1.3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Estruturar uma cadeia de valor priorizando as contratações das organizações 

públicas para trazer resultados e eficiência é um dos desafios do Gestor Público contemporâneo. 

Essa situação leva à seguinte questão, no contexto da Administração Pública atual: Como a 

estruturação dos processos internos, alinhados ao planejamento, impacta nas 

contratações públicas brasileiras? 

1.4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A presente pesquisa tem como escopo o estudo da cadeia de valor, da gestão 

de processos e de organização e métodos aplicados ao planejamento operacional das 

contratações públicas. Esses campos são instrumentos eficazes do gestor governamental 

para alcançar resultados no âmbito das seções e departamentos das instituições e órgãos 

públicos. 

Compreender os processos e as complexidades das ações de compras públicas é um 

fator relevante a ser estudado e analisado na Administração Pública. A pesquisa permitiu uma 

investigação profunda e qualitativa sobre as características significativas desse evento no 

contexto real.  

Há abordagens sobre a estruturação do planejamento com impacto nas contratações 

públicas brasileiras. Esses reflexos podem aprimorar as atividades estruturadas na Cadeia de 

Valor. Um estudo de caso tenta essencialmente esclarecer uma decisão ou um conjunto de 

decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e quais os resultados 

obtidos na implantação daquelas ações (SCHRAMM, 1971). 

A presente pesquisa realiza uma análise e descrição do conjunto de decisões 

implementadas na estruturação do macroprocesso AQUISIÇÃO da Cadeia de Valor de uma 
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organização pública do DF. As ações ocorridas impactaram na modelagem da estrutura 

organizacional, no planejamento operacional e nos processos internos da organização em 

estudo. Realizou, também, em complementação, entrevistas para buscar as percepções das 

chefias administrativas envolvidas com a maior parte das contratações da Unidade de Análise, 

no intuito de levantar evidências qualitativas sobre o objeto da pesquisa. 

A pesquisa visa contribuir para a Administração Pública e as práticas 

operacionais de contratações públicas, em especial na principal etapa da execução da 

despesa governamental, na qual devem ser aplicados instrumentos eficazes de gestão para 

realização do gasto público. 

O estudo das contratações públicas proporcionará uma análise descritiva das 

possibilidades e ajustes para implementação de mudanças e inovações na área de 

contratações. Essas inovações recaem na realização da despesa pública e da prática das 

contratações, pois estudam a cadeia de valor de um órgão público que teve a estruturação 

do planejamento inserida na atividade Aquisição. Favorecem ainda o entendimento das 

interferências dos fatores internos e externos no processo de mudança ocorrido. 

O tema de contratações públicas não se apresenta como um objeto de pesquisa 

recorrente, haja vista não se encontrar muitos estudos e análises por parte da comunidade 

científica, seja nacional ou internacional, sobre essa temática. Guimarães (2012), já nos 

capítulos introdutórios, menciona a carência desse assunto, seja nas produções científicas, 

considerando artigos e produções acadêmicas pesquisadas, seja nos livros especializados 

sobre o assunto. Justifica-se, assim, a importância da realização de estudos científicos 

para o aperfeiçoamento das práticas do serviço público, no tocante ao presente tema. 

Reafirma, dessa maneira, a necessidade de pesquisas e estudos científicos nesse campo 

para aprimorar os resultados, as atividades e ações executadas pelo gestor público. 

Parece apropriada a investigação do processo de contratação pública por 

intermédio de estudo de caso. Há uma grande variedade de fatores e relacionamentos 

organizacionais e não organizacionais que podem ser diretamente observados. Essas 

observações extrapolam o campo meramente quantitativo. Nesse contexto complexo, não 

existem princípios, normas, leis, regras e preceitos objetivos de pesquisa, devendo ser 

analisado e descrito em profundidade o campo observado. 

É significativo o aprimoramento das ações internas dos órgãos e entidades 
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públicos. Essa iniciativa poderá aprimorar os serviços públicos prestados aos cidadãos e 

aumentar a competitividade do País. Esses procedimentos envolvem a implementação de 

instrumentos de apoio ao gestor na concretização de planos internos e externos da 

organização. O Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gespública) reforça esse entendimento, pois tem a finalidade de 

promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a competitividade do País. 

1.5. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.5.1. Objetivo Geral 

Descrever as modificações na estrutura organizacional e nos processos internos 

que impactaram nas práticas de contratações de um órgão público, apresentando a 

definição, as características, os procedimentos, os critérios e as condições utilizados na 

estruturação de um novo modelo de planejamento de contratações. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Para a concretização do objetivo geral, elaboraram-se os objetivos 

intermediários para cumprimento do propósito do trabalho. 

a) Expor o referencial teórico relacionado ao estudo de caso, para possibilitar a 

discussão sobre o tema;  

b) Apresentar a organização em estudo, incluindo histórico institucional, 

atribuições na lei de criação da corporação em análise e a estruturação dos setores 

relacionados às contratações públicas;  

c) Identificar a estruturação brasileira dos processos de contratação pública; 

d) Analisar o panorama atual, os modelos, as matrizes e as transformações 

relacionadas aos processos de planejamento nas contratações do órgão em estudo; 

e) Apresentar o processo de planejamento de contratações públicas. 

1.6. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A presente seção tem por objetivo definir o escopo do estudo realizado, as 

fronteiras, as variáveis e os pontos abordados na presente pesquisa, para circunscrever o 

objeto a ser estudado. 

O escopo de estudo delimitou-se ao planejamento e gestão de processos nas 
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contratações de órgãos públicos.  

Como ponto de partida, utilizamo-nos da análise do planejamento das 

contratações de um órgão público no âmbito do Distrito Federal, coletando informações 

sobre o planejamento, a operacionalização e a sua execução das fases de contratação, 

planejamento e operacionalização. 

A pesquisa NÃO tem a pretensão de atender aos seguintes itens: 

 Identificar o modelo ideal de processos para contratações públicas. 

 Trazer o modelo perfeito na cadeia de valor das contratações em 

organizações públicas. 

 Esgotar a discussão relacionada ao aprimoramento e à inovação nos 

processos de compras governamentais. 

Identificados as ações e campos a serem analisados e estudados, apresenta-se 

em sequência a estruturação do trabalho aplicado na pesquisa. 

1.7. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

A presente dissertação foi estruturada para expor conteúdo e metodologia 

aplicada. Abordaram-se no Capítulo 1, apresentação inicial do trabalho, a 

contextualização do problema, a formulação do problema, a justificativa, os objetivos da 

pesquisa, a delimitação e a estruturação. No Capítulo 2, o referencial bibliográfico, 

abordando estudos teóricos dos assuntos abordados na pesquisa. O Capítulo 3 aborda a 

metodologia da pesquisa realizada, predominantemente, por estudo de caso. No Capítulo 

4, encontra-se a análise das informações encontradas e pesquisadas no campo em questão. 

Para o Capítulo 5, demonstram-se conclusões, recomendações e informações pertinentes 

extraídas da presente pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo explora os conceitos necessários para a compreensão dos termos 

citados. O principal objetivo será possibilitar o entendimento dos construtos trabalhados 

na pesquisa, bem como os pontos utilizados para fundamentar a descrição das informações 

observadas, além de transpor a terminologia para o cenário real.  

2.1. CADEIA DE VALOR  

A Cadeia de Valor é a representação gráfica de como são organizados e 

agrupados os processos de trabalho da instituição, a fim de que ela cumpra sua missão e 

gere valor para seus clientes (PORTER, 1985). Esse conceito foi apresentado pelo 

professor da Harvard Business School, Michael Eugene Porter. Com isso, tem-se que uma 

organização é separada em atividades de apoio e atividades primárias  para geração de 

valor agregado para os clientes. Dessa maneira, poder-se-iam destacar as atividades de 

significativa relevância no processo de geração de resultados quando a atuação do gestor 

centraliza o foco de atenção a uma determina atividade. A representação a seguir 

demonstra em detalhes a construção desse conceito: 

 

Figura 1 - Representação da Cadeia de Valor, por Porter.  

 
Fonte: Porter (1989) 
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As atividades primárias podem ser conceituadas como os procedimentos 

ligados diretamente à criação de produto ou serviço da organização. São separadas em 

atividades de Logística Interna – ou entrada –, Operações, Logística Externa – ou saída –

, Marketing e Vendas e Serviços. Dessa forma, temos as seguintes conceituações, segundo 

Porter (1985). 

Pode-se entender a Logística internacomo as atividades relacionadas com a 

recepção, o armazenamento e a distribuição dos suprimentos (matéria-prima) de entradas 

na organização. As atividades Operaçõessão relacionadas com a transformação dos 

suprimentos (matérias-primas) em componentes ou produtos finais com objetivo de 

atender ao cliente (externo ou interno). A Logística externa refere-se a ações relacionadas 

ao recolhimento, armazenamento e distribuição física do produto ou serviço aos 

compradores, ou cliente final. As ações relacionadas ao Marketing e Vendas podem ser 

entendidas como as relacionadas com a “comercialização” e a promoção do produto. As 

atividades de Serviço são relacionadas a atividades de pós-venda que acrescentam valor 

ao produto oferecido. 

As atividades de apoio ou suporte são para atender as atividades primárias, 

de maneira a prover o apoio e a sustentação direta ou indireta na realização das atividades 

primárias da organização. Essas ações podem ser separadas em atividades de 

Infraestrutura da empresa, Gestão de Recursos Humanos, Desenvolvimento Tecnológico 

e Aquisição. 

As atividades de Infraestrutura são aquelas relacionadas com a gestão global 

e a gestão da rede de relacionamentos da organização (planejamento, gestão da qualidade, 

administração, contabilidade, finanças). As ações de Gestão de Recursos Humanos estão 

ligadas à gestão de recursos humanos. As atividades de Desenvolvimento Tecnológico 

são aquelas pertinentes ao investimento em tecnologia que contribui para a melhoria dos 

produtos ou processos. As de Aquisições são as atividades relacionadas com a compra de 

matérias-primas e outras entradas (inputs). 

Porter apresenta ainda o conceito de Margem como o valor montante que os 

compradores (clientes) pagariam para obtenção do produto ou serviço. Uma organização 

é rentável se o valor que o produto representa para o comprador é superior ao valor 

envolvido na sua criação. A margem, segundo Dias (2005), é a diferença entre o valor 

total e o custo coletivo da execução das atividades de valor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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 Para Lacombe (2004), a cadeia de valor, nas organizações, pode ser entendida 

como um conjunto de atividades produtivas executadas dentro de uma organização ou, na 

maioria dos casos, em um conjunto de diversas organizações, formando uma aliança que 

agrega valores aos insumos em diferentes etapas do processo produtivo, o que resulta em 

um produto cujo valor permite a essa organização ou conjunto de organizações competir 

em determinado setor de negócios, oferecendo produtos e serviços ao consumidor final. 

Esse modelo de cadeia de valor foi preconizado por Porter e demonstra como 

as atividades de uma organização (pública ou privada) são harmonizáveis com uma 

estrutura que gera valor (público ou privado).  

A cadeia de valor de um órgão público pode ser representada no conjunto de 

processos que são desempenhados pela organização. Essa cadeia pode ser entendida a 

partir  das relações estabelecidas com outros órgãos e entidades, fornecedores e outras 

organizações. O conceito foi introduzido por  Porter em 1985. 

Segundo Hunger e Wheelen (2000), além de Shank e Govindarajan (1997), a 

cadeia de valor trata de um conjunto articulado de ações que geram valor. Tendo como 

fase inicial matérias-primas básicas provenientes de fornecedores, passa pelos processos 

produtivo e de comercialização que agregam valor ao produto ou serviço e termina na fase 

de distribuidores, que recebem o produto final e o entregam para o consumidor final.  

O estudo aplica-se em diversos setores, e cabe adaptação. Pitta e Laric (2004), 

que estudaram sobre cadeias de valor no setor da saúde, apresentam as estruturas 

representativas que podem contemplar uma diversidade de tipos baseados nos principais 

participantes desse setor. O entendimento dos autores é que os relacionamentos entre 

stakeholders podem ser circulares ou iterativos, e consideraram oito participantes.  

Há possibilidade de adaptar a cadeia conforme a necessidade da organização 

que está implementando inovações na estruturação dos métodos e processos 

organizacionais. 

Se a cadeia de valor de uma organização é um agrupamento de processos, de 

atividades e de ações que são realizados no âmbito de uma instituição pública ou privada, 

urge necessário o entendimento quanto ao planejamento organizacional.  

Para efetividade na estruturação da cadeia de valor, destaca-se a necessidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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de promover um planejamento adequado para contemplar as mudanças que serão cabíveis 

nas organizações. Dessa feita, cabe o entendimento no campo teórico no que se refere ao 

planejamento organizacional, bem como aos reflexos na gestão governamental. 

2.2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

As atividades administrativas seguem um ciclo. Procedimentos de 

planejamento também devem passar por etapas sucessivas e encadeadas para estar em 

constante aperfeiçoamento. Isso se observa no ciclo descrito por Malmegrin (2010) e 

Cavalcanti (2013, p.59),  que descrevem a existência de etapas ordenadas com a finalidade 

de ordenar os fatores da produção e controlar a produtividade e a eficiência, baseando-se 

em atividades de Planejamento, Execução, Avaliação e Controle.   

Nas palavras de Lacombe (2004), o planejamento operacional é uma atividade 

de horizonte de doze meses, com detalhamentos mensais e semanais. Deve ter foco e 

eficiência nesse período, fazendo o que está previsto da melhor maneira possível.  

Segundo Oliveira (2013), o planejamento operacional é a formalização das 

metodologias de desenvolvimento e de implementação de resultados específicos a serem 

alcançados pelas áreas funcionais da empresa. 

Ainda para esse autor (2011), o planejamento é o estabelecimento de objetivos 

ou resultados esperados, bem como das estratégias ou meios mais adequados para se 

alcançar esse estado futuro desejado. 

O planejamento é atividade inerente do agente público, pois as atividades e as 

atribuições são previstas em normas e na legislação da carreira a que pertence e das 

atribuições do órgão que serve. Nas palavras de Cavalcanti (2013), o planejamento não 

consiste em mera faculdade do gestor público; compreende, além disso, um dever 

atribuído ao cargo nele investido, o que pode ensejar responsabilização pessoal do  agente 

o descumprimento desse princípio. É, por conseguinte, um dever político republicano 

aplicar os recursos públicos com prudência, eficácia e eficiência. 

Ainda que não fosse um dever político, planejar é também um dever 

constitucional, e a não observância ao disposto do art. 37 da CF/1988 age contra o 

princípio da eficiência: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e [...](BRASIL, 

1988). 

Segundo Durão (2015), o planejamento pode ser entendido como a antecipação 

do que vai acontecer na contratação pública. Prevendo o caminho a ser seguido, espera-

se alcançar um melhor resultado em menor tempo, com o mínimo de gastos possível, 

compatibilizando meios e minimizando os riscos para a concretização da contratação da 

melhor forma possível. 

No campo da Administração Pública, o planejamento é um princípio. No 

Decreto-Lei nº 200/1967, contemplam-se as bases principiológicas da Administração 

Pública, quais sejam, o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de 

competência e o controle. As ações de contratações estão relacionadas aos gastos públicos , 

assim, não se pode trazer desintegrado o planejamento das contratações com as respectivas 

despesas, e o plano dos contratos deve subsidiar a elaboração dos orçamentos públicos, o 

qual agregará as informações anteriormente pensadas. 

Para realização das despesas públicas exige-se o planejamento das 

contratações. O Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP, 

2013) menciona que a etapa do planejamento abrange toda a análise para a formulação do 

plano e ações governamentais que serviram de base para a fixação da despesa 

orçamentária e o processo de licitação e a consequente contratação pública. O orçamento 

deve ser um instrumento de planejamento da organização, pois representa o fluxo previsto 

de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período, devidamente vinculado 

ao órgão ou entidade. 

Os contratos governamentais sem previsões financeiras, os quais sustentarão o 

futuro ajuste, serão inoportunos. O Banco Mundial (2004) corrobora esse entendimento 

ao sinalizar a ausência ou a inadequabilidade de procedimentos básicos para um bom 

planejamento de compras governamentais. Desses, deve-se entender cabíveis o controle 

de estoques, projetos, cronograma físico-financeiro e orçamentação no mercado potencial. 

Deduz-se, dessa forma, que as práticas de compras governamental precisam contemplar 

um planejamento com ação integrada, incorporando-se mais efetivamente às práticas do 

gestor governamental, com a estrutura organizacional envolvida, como os processos de 

trabalho delineados.  
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O agente público tem o dever de agir segundo normas e preceitos legais, 

conforme traz o princípio da legalidade, firmado no artigo 37 da Constituição Federal de 

1988. A medida visa que os atos produzidos se transformem em ações revestidas de 

veracidade e imperatividade, ou seja, se revistam de atributos inerentes ao ato produzido. 

Há determinação em normas constitucionais e infralegais quanto às atribuições dos 

agentes públicos serem realizadas sobre os princípios do planejamento e da eficiência, a 

começar pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, e o próprio artigo 37, alterado pela Emenda 

Constitucional nº 19/1988. 

Há motivos que destacam a importância de uma estrutura organizacional 

adequada para a efetivação de mudanças e o alcance de resultados nas contratações, em 

especial da modalidade mais utilizada em questão: o Pregão. Como observa Fernandes 

(2014), a estrutura organizacional, o perfil de dirigentes e as inovações tecnológicas 

favoreceram o sucesso técnico da criação do pregão, presencial e eletrônico.  

Para concretização do planejamento, torna-se necessária a utilização de 

instrumentos de gestão. Por essência, são técnicas ou modos de fazer conferidos aos 

respectivos gestores públicos e às equipes gerenciadas pelos líderes organizacionais. O 

campo da Administração estuda e pesquisa a capacidade laborativa desses profissionais 

para alcançarem em plenitude os objetivos, as metas, as atribuições e os resultados 

esperados no planejamento organizacional.  

Dessa forma, não se pode deixar de mencionar o papel das estruturas 

organizacionais na concretização dos resultados e na efetividade do planejamento 

construído pelos profissionais da alta administração. 

2.3. ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

As estruturas organizacionais são arranjos de atividades para alcance de um 

objetivo definido. Essa definição corrobora-se com o entendimento de Lacombe (2004), 

o qual conceitua a definição dos órgãos, dos seus nomes, dos seus níveis, das suas chefias 

e das suas atribuições; das relações formais entre eles; das autoridades e responsabilidades 

de cada um e da forma como se coordenam e se comunicam as pessoas  na organização. 

As estruturas organizacionais exercem três funções básicas. Dentre essas, as 

mais importantes é produzir resultados organizacionais e atingir metas organizacionais – 
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em outras palavras, ser eficazes. Para isso, é necessária a determinação do encadeamento 

das pessoas, informações e autoridades. Para Hall (2004), estrutura organizacional é a 

distribuição, em várias linhas, de pessoas entre posições sociais que influenciam os 

relacionamentos entre os papéis dessas pessoas. Para que entender a noção de projeto 

organizacional é preciso ter em mente aspectos meramente racionais. As organizações são 

criadas simplesmente para que cumpram suas metas e sejam eficazes. Feliz ou 

infelizmente, no entanto, o assunto não é tão simples.  

As organizações, públicas ou privadas estão na sociedade para cumprir um 

papel, seja entregar produtos, seja prestar serviços. Para a Teoria Geral da Administração, 

segundo Hall (2004) e Chiavenato (2004), vivemos em uma sociedade composta 

predominantemente de organizações. Elas produzem bens ou prestam serviços, e, 

portanto, suas atividades são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas 

pelas próprias organizações. 

Há necessidade de aprofundar o estudo sobre as inter-relações da estrutura 

organizacional para obtenção de resultados efetivos. Conforme o Professor Oliveira 

(2013; 2011), na estrutura organizacional deve ser incluído o estabelecimento dos níveis 

de autoridade e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos 

nos planejamentos da organização. 

Para concretizar os objetivos organizacionais, os gestores contam com um 

número variável de tipos e formas de alinhar e arranjar os trabalhos. Portanto, há tipos de 

estruturas organizacionais para os quais se sugere a adoção de um modelo ou outro, a 

depender da proposta pretendida. Dessa forma, há que se entender que não há  um modelo 

único, acabado e adequado para as organizações. Cada tipo de estrutura organizacional 

possui ainda vantagens e desvantagens, as quais as tornam adequadas em determinados 

contextos e não em outros. 

A estruturação de uma organização, pública ou privada, implica escolher 

dentre várias alternativas. Deve haver a possibilidade de realizar um desenho 

organizacional que trata do processo de fazer essas escolhas: indicar o modelo adequado 

em meio às possibilidades existentes. Os gestores diagnosticam a situação enfrentada pela 

organização, selecionam e configuram a estrutura que parece mais apropriada (WAGNER 

e HOLLENBECK, 1999). 
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Esse comportamento trazido para o gestor contemporâneo precisa ser inovador 

na atual conjuntura da Administração Pública, pois cada organização tem culturas 

distintas e ambientes diversificados, o que abre um campo fértil de possibilidades. Embora 

no setor público se tente uma previsibilidade, como as instituições são conduzidas por 

homens, há uma diversificação da condução e resultados obtidos, ainda que o processo 

esteja delineado na lei e nos normativos. Entretanto, há instituições que, por sua ousadia 

e inovação, influenciam o contexto, criam tendências e modelos de gestão, de alcance de 

resultados, e se transformam em referências nacionais. Essa inovação caracteriza a 

organização objeto do presente estudo de caso.  

As mudanças organizacionais estão diretamente vinculadas aos 

comportamentos do capital humano dessas instituições. Portanto, é preciso entender que 

para realizar modificações deve-se conhecer as opções disponíveis. No presente estudo 

veremos os modelos de estruturas organizacionais apresentadas no referencial teórico, 

para aplicação no setor público. 

A literatura moderna já discriminou as atividades de departamentalização das 

organizações, sejam públicas ou privadas, tipificando-as em modernas e tradicionais, 

segundo Oliveira (2013). Na literatura sobre Gestão Administração, Oliveira (2011, p. 93) 

apresenta modelos contemporâneos de departamentalização organizacional: 

a) Governança Corporativa – preocupação em estruturar a alta 

administração, para implementação das diretrizes e orientações 

estratégicas. 

b) Rede de integração – a estrutura extrapola as organizações 

participantes, interagindo com outros agentes. 

c) Unidade estratégica de negócio – primeira a consolidar-se como 

estrutura organizacional voltada para resultados. 

d) Departamentalização por processo – atuação operacional, estruturada 

por processos, para resultados específicos e definidos. 

Assim também, Oliveira (2011, p. 128) apresenta os modelos tradicionais para 

departamentalisar as estruturas das organizações: 

a) Funcional – atividades agrupadas por funções; mais utilizada. 

b) Geográfica –as atividades devem ser realizadas em determinado 
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território e agrupadas por ordem de um executivo. 

c) Turno – o conjunto de atividades similares é alocado em diferentes 

unidades, tendo em vista os turnos. 

d) Projetos – atividades e pessoas com atribuições temporárias. 

e) Produtos – agrupamento segundo as atividades inerentes a cada um dos 

produtos ou serviços. 

f) Matricial – sobreposição de dois modelos: funcional e de projetos. 

g) Mista – estrutura que mais se adapte à realidade organizacional, 

podendo adotar várias formas e modelos. 

A ineficiência e ineficácia da estrutura organizacional trazem prejuízos para 

os resultados organizacionais. Para Oliveira (2013), não se consegue identificar – nem 

utilizar – nas organizações uma forma organizacional exclusiva. Porém, é necessário dizer 

o quanto essas maneiras contribuíram para o desenvolvimento da administração integrada.  

No futuro, a integração das organizações será mais efetiva. Oliveira (2011) 

considera que os estudos e análises das estruturas organizacionais terão uma amplitude 

maior, se interligarão com instrumentos administrativos, serão simples e de fácil 

implementação. Serão também implementados por profissionais da organização, e 

continuarão sofrendo influências – nem sempre boas e favoráveis – das políticas 

governamentais. A evolução dos arranjos organizacionais demonstrada nos contextos 

contemporâneos é uma oportunidade para aprimorar as estruturas da Administração 

Pública com o objetivo de alcançar resultados mais eficientes. 

Há consequências na evolução da estrutura organizacional, quando das 

mudanças incorridas na corporação. Essas modificações podem ser produzidas por fatores 

internos ou externos. Para essas consequências, Oliveira (2011, pp. 27 - 33) apresenta um 

rol extenso desses efeitos causados pela mutabilidade. Apresentam-se a seguir as mais 

relevantes para o presente trabalho: 

a) Os modelos de gestão serão mais simples, flexíveis e sustentados;  

b) As capacitações – e as incompetências – ficarão evidentes; 

c) Desenvolvimento e aplicação de estruturas organizacionais voltadas 

para resultados; 

d) Adequação das atividades de apoio; 

e) Níveis elevados de motivação, comprometimento, produtividade e 
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qualidade; 

f) Estruturas baseadas em interações e compreensões mútuas; 

g) Novo perfil de executivos; 

h) Trabalho em equipes – multidisciplinares; 

i) Desenvolvimento de terceirizações; 

j) Aumento da flexibilização; 

k) Estruturas enxutas; e 

l) Redirecionamento da estrutura do poder. 

Para Hall (2004), as organizações quando instituídas não assumem uma forma 

automaticamente, porque são fruto de escolhas e decisões tomadas pelos gestores.  Na 

maioria das vezes essas escolhas são por opções estratégicas que podem ser modificadas 

ao longo do tempo e nos fazem retornar ao fator da escolha estratégica. 

O entendimento da estrutura organizacional pressupõe, por consequência do 

presente estudo, entendimento dos processos internos ocorridos no âmbito da unidade de 

análise. Dessa maneira, há a necessidade de examinarmos a sobre processos 

organizacionais. Deve ficar claro que as estruturas organizacionais afetam esses processos 

e vice-versa (MILLER, 1987). Para esse entendimento, demonstramos os conceitos do 

construto processos. 

2.4. GESTÃO DE PROCESSOS 

As organizações públicas, na sua grande maioria, são regidas pela Teoria 

Burocrática. Segundo Oliveira (2013a), a Teoria Burocrática ideal, idealizada em 1909 

por Max Weber, traz características específicas e complementares entre si , quais sejam, a 

formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Em uma tentativa de aprimorar o 

funcionamento do Estado, adotou-se essa teoria na Administração Pública, com o 

entendimento de que a organização burocrática é planejada para ter eficiência e 

confiabilidade nos resultados produzidos (HAGE, apud HALL, 2004). 

Para Oliveira (2013a), as contribuições da Teoria Burocrática para a 

Administração podem ser resumidas em três aspectos: (a) definição dos níveis de 

autoridade decisória e de mando nas empresas; (b) estabelecimento dos quatro princípios 

básicos da burocracia; (c) alocação de questões relacionadas à estrutura organizacional 

das corporações. 
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Ainda segundo Oliveira (2013a, p. 13), são os quatro os princípios básicos da 

Teoria Burocrática: 

a) Atividades - responsabilidades e autoridade dos profissionais; 

b) Hierarquia – poder de mando e remuneração; 

c) Competência profissional – exigências do cargo; 

d) Conhecimento técnico – regras determinadas no desempenho do cargo. 

Oliveira (2013a, p. 14) apresenta também as quatro importantes questões 

relacionadas à estrutura organizacional:  

a) Formalização de processos e de políticas de atuação; 

b) Concentração de especialidades e conhecimentos; 

c) Padronização de atividades; e 

d) Centralização do processo decisório. 

Os trabalhos são executados pelos servidores públicos, portanto, na grande 

maioria das vezes, fica a cargo do gestor público a definição do processo de trabalho que 

o órgão seguirá, à luz da legislação e da jurisprudência (BRASIL, TCU, 2012). Além 

disso, destaca-se que, para apoiar a modelagem desse processo, podem ser usados diversos 

instrumentos. 

Para Carr (1992), processos são maneiras, formas ou condutas praticadas para 

se realizar uma coisa. Ele classifica os processos como simples, que têm por ação 

preencher um cheque, consertar o carro, inserir novos dados; funcionais, quando se efetua 

o pagamento de contas ou se realizam a manutenção da frota automotiva e o 

processamento de dados; e intersetoriais, por exemplo a realização da contabilidade 

financeira, a especificação do número de veículos a comprar, a formulação da estratégia 

de informação. 

Na mesma linha, Oliveira (2013a) destaca que o processo pode ser entendido 

como um conjunto estruturado de atividades sequenciais com relação lógica entre si, com 

a finalidade de suplantar as necessidades e as expectativas dos clientes.  

Por intermédio da gestão por processos o administrador público poderá 

conhecer as atividades operacionais que são realizadas no ambiente organizacional, o que 

favorece a agregação de valor para os resultados, permitindo a realização de ações 
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corretivas na cadeia produtiva de serviços públicos, uma vez que, a partir do conhecimento 

das partes, podem-se realizar intervenções e ações que trarão resultados efetivos. 

Sob os critérios de Excelência do Prêmio Nacional de Qualidade da Fundação 

Nacional de Qualidade-FNQ, processos são entendidos como um conjunto de atividades 

preestabelecidas que, executadas em uma sequência determinada, produzirão resultados. 

Para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG (BRASIL, 

2011), processos são instrumentos que aproximam as diretrizes estratégicas dos 

executores nas organizações públicas, permitindo alcançar os resultados. Assim, pode-se 

entender que a estruturação adequada dos processos organizacionais transporta o plano 

estratégico para o campo operacional, e, por consequência, os resultados previstos, uma 

vez que é por intermédio dos métodos e processos que se concretizam os objetos 

estratégicos organizacionais. 

A Secretaria de Gestão-Seges, departamento do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (BRASIL, 2011), estabelece que para o gerenciamento de processos 

deve-se realizar a identificação dos itens que compõem a “cadeia de valores” do processo, 

observando as responsabilidades por esses elementos, ou seja, valores adicionados 

(resultados do processo), insumos (que são transformados), referências (que orientam a 

transformação) ou infraestruturas (que são consumidas pelo processo). 

Na literatura pesquisada verificam-se conceituações sobre o termo processos 

no campo das organizações:  

Processo é um conjunto de atividades realizadas numa sequência lógica e que gera um 

resultado que tem valor para os clientes (LACOMBE, 2004, p. 254). 

 

Processo é uma série metódica de atividades logicamente relacionadas 

(sistematicamente), desempenhadas para atingir resultados previamente definidos 

(RAZZOLINI FILHO, 2004, p.145). 

A conceituação de processo está fortemente consolidada na literatura. Além 

dessas apresentadas, encontram-se em Oliveira (2013b, p.9) outras definições de autores 

sobre esse construto: 

Grupo de tarefas que têm interligação lógica, baseadas no uso de recursos da empresa 

para gerar determinados resultados consistentes com seus objetivos  

(HARRINGTON, 1991, p. 34). 
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Conjunto de atividades interligadas capazes de transformar um insumo de forma a 

criar um produto ou serviço, visando agregar valor (JOHANSSON; McHUGH; 

PENDLEBURRY; WHEELER II, 1993, p. 29). 

Conjunto de atividades capaz de agregar valor para o cliente (BOGAN; ENGLISH, 

1994, p.34). 

Ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço; portanto, devem 

ter começo, fim, insumos e resultados claramente identificados (DAVENPORT, 1994, 

p.6). 

Conjunto de atividades com uma ou mais entradas, que cria uma saída que tem valor 

para o cliente (HAMMER, CHAMPY, 1994, p.21). 

Conjunto de atividades, ligadas entre si, que ocorrem naturalmente na operação diária 

da empresa, tomando determinado insumo e transformando-o para criar um resultado 

(MOREIRA, 1994, p.56). 

Sequência de atividades, políticas, procedimentos e sistemas de suporte que são 

necessários para atender às necessidades dos clientes (CROSS; FEATHER; LINCH, 

1995, p.23). 

Sequência de atividades capaz de atender ás necessidades de um cliente, seja ele 

interno ou externo à empresa (HARRISON, PRATT, 1955, p. 27). 

Conjunto de atividades interligadas que transformam insumos em produtos ou 

serviços, os quais representam soluções para os problemas dos clientes internos e 

externos da empresa (ROBERTS, 1995, p.18). 

Conjunto de atividades ordenadas de forma lógica, visando ao atendimento das 

necessidades dos clientes (FRIED, 1995, p.17). 

Os processos devem seguir um conjunto harmônico e estruturado.  Assim, 

devem obedecer a uma cadeia para poder alcançar os resultados pretendidos. Segundo 

Harrington (1993), existe uma hierarquia de processos para utilizar no contexto da cadeia 

de valor da organização, a qual envolve algumas conceituações, vistas a seguir. 

Macroprocesso pode ser entendido como o processo que geralmente envolve 

mais que uma função na estrutura organizacional e cuja operação tem impacto 

significativo no modo como a organização funciona. Processo é o conjunto de atividades 

sequenciais conectadas, relacionadas e lógicas que tomam uma entrada com um 

fornecedor e acrescentam valor a ela, produzindo uma saída (resultado) para um cliente. 

Atividades são as ações que ocorrem dentro do processo ou do subprocesso. São 

geralmente desempenhadas por pessoas ou grupo de pessoas de um setor para produzir 

um resultado particular. Elas constituem a maior parte dos processos.  As tarefas ou 

operação são as partes específicas do trabalho, ou melhor, são o menor microenfoque do 

processo, podendo ser o único elemento ou subconjunto de uma atividade. Geralmente, 

está relacionada a um item que desempenha uma incumbência específica. 
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O Macroprocesso, os Processos e Rotinas da Contratação da Unidade de 

Analise já foram identificados no Anexo II. 

Para Lacombe (2004), os procedimentos são formas de atuação estabelecidas 

por critérios predeterminados e detalhados para orientar decisões recorrentes. Os critérios 

devem ser definidos em normas próprias, em geral denominadas normas de 

procedimentos. Os procedimentos, assim como as normas, precisam estar claramente 

detalhados e devem ser coerentes com os objetivos principais e as políticas 

organizacionais. Um desalinhamento nessa estruturação pode causar falhas e desarranjos 

nos resultados. 

Em apoio à Gestão de Processos Organizacionais Públicos, o Decreto Federal 

nº 7.581/2011, que regulamenta o Regime Diferencial das Contratações - RDC, menciona, 

nos artigos 109 e 110, a necessidade da criação de uma Catálogo Eletrônico de 

Padronização, que contemplará uma série de ações para a realização da contratação 

pública de forma eficaz: (a) especificações de bens, serviços e obras; (b) requisitos de 

habilitação de licitantes, conforme o objeto da licitação; (c) modelos de instrumentos 

convocatórios, minutas de contratos, termos de referência e projetos-referências; e (d) 

outros documentos necessários às licitações que possam ser padronizados.   

A Gestão de Processos Organizacionais, quando implantada com as devidas 

adaptações, pode trazer o sucesso governamental nas atividades, programas, projetos e 

ações que realiza. Segundo Campos (2004), a construção, em geral, de um procedimento 

operacional padrão (formalização do processo), que se encontra inserido na cadeia de 

processos organizacionais, é adequada para áreas de produção, de manutenção e 

administrativa.  

Sheer, conforme mencionado por Carrara (2011, p. 41), apresenta a divisão dos 

processos em três categorias: 1) os processos de governança; 2) os processos de 

gerenciamento; 3) e os processos operacionais. 

Os processos de governança são definidos como aqueles que envolvem 

processos como gerenciamento de conformidades, gerenciamento de riscos, business 

intelligence, processos de Business Process Management - BPM, desenvolvimento de 

estratégia, desenvolvimento de negócios e arquitetura empresarial. 
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Os processos de gerenciamento (suporte e controle), por sua vez, são os que 

envolvem as atividades diárias e mais comuns de gerenciamento da organização como: 

gerenciamento financeiro, controladoria, gerenciamento de informação, o BPM 

propriamente dito, gerenciamento da qualidade, gerenciamento de recursos humanos  e 

gerenciamento de ativos. 

Já os processos operacionais envolveriam os processos destinados a 

desenvolver a atividade-fim da empresa: logística, desenvolvimento de produto, gestão de 

material, entre outros. 

A uniformização dos processos é requerida para os diversos segmentos da 

organização, sejam da área-fim ou de apoio. O comportamento de uma pessoa, segundo 

Haal (2004), é vitalmente afetado pelo grau de formalização do processo. Para elaboração 

desse procedimento básico, faz-se necessária a identificação unicamente dos passos 

críticos para se alcançar os resultados desejados. Não cabe delinear em exaustão as 

atividades, basta apenas encontrar a performance central. As regras e os procedimentos 

criados para lidar com as contingências enfrentadas pela organização constituem parte 

daquilo que é denominado formalização. 

Após a definição dos termos que serão usados na pesquisa, torna-se necessário 

o entendimento sobre o contexto em que serão utilizados esses marcos referenciais, qual 

seja, as compras governamentais.   
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os caminhos percorridos na pesquisa, por meio da 

aplicação de métodos científicos para a realização dos estudos e para a busca das respostas 

ao problema proposto. São apresentadas as justificativas para escolha da Unidade de 

Análise e do presente estudo, os tipos de pesquisa, a forma de obtenção dos dados para o 

problema de pesquisa e os procedimentos para tratamento desses dados pesquisados, 

conforme práticas aplicadas ao modelo de estudo de caso.  

Adotou-se como unidade de análise o Tribunal de Contas do Distrito Federal 

(TCDF) –  um órgão autônomo do Distrito Federal e auxiliar da Câmara Legislativa no processo 

de controle externo –,  haja vista ser a instituição laborativa do pesquisador, bem como local da 

realização da inovação organizacional encontrada.  

Segundo preceitua Yin (2015), a unidade de análise para o estudo de caso pode ser 

a economia de um país, uma indústria no mercado global, uma política econômica ou o 

comércio ou o fluxo de capital entre dois países. 

Para Yin (2015), a realização do estudo de caso converge para duas situações: 

a) controle dos eventos comportamentais; e b) acontecimentos contemporâneos . Godoy 

(1995), por sua vez, considera que o estudo de caso analisa em profundidade determinada 

empresa ou evento, dentro de um contexto da vida real, pois o pesquisador se preocupa 

em mostrar a multiplicidade de dimensões presentes em uma determinada situação, uma 

vez que a realidade é complexa.  

A metodologia aplicada à pesquisa mostra-se razoável para realização do 

trabalho, segundo a estratégia pretendida. A descrição da inovação apresentada no 

processo da contratação na unidade de análise é atual, e pretende-se analisá-la em 

profundidade, nos campos normativo e perspectivo, além da verificação junto às chefias 

envolvidas com as contratações.  

Para conceber o estudo e propiciar uma proposta de análise do planejamento 

das contratações, com a adoção da estruturação dos processos sob a ótica da Cadeia de 

Valor, utilizou-se da pesquisa do tipo qualitativa com finalidade exploratória e descritiva 

para compreensão dos trabalhos de provimento das contratações realizadas no âmbito do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.  
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Realizou-se um estudo científico com o fim de descrever práticas inovadoras 

no processo de contratações públicas, no que tange à modernização da estrutura 

organizacional, à modelagem dos processos internos de contratações e ao planejamento 

de ações. Com essas informações, puderam-se identificar problemas e vantagens no 

caminho da implantação da inovação. De forma mais sistematizada, a pesquisa, para 

atingir os seus objetivos, seguiu etapas. Realizaram-se trabalhos no sentido de 

desenvolver a pesquisa no modelo de um estudo de caso, por intermédio de de três fases, 

conforme descrito por Damatta (1978, pp. 24 - 25), a saber: 

1ª Fase - TEÓRICO-INTELECTUAL - Aproximação entre objeto de estudo e suas 

impressões, por intermédio de informações documentais e bibliográficas; 

2ª Fase - PERÍODO PRÁTICO - Imersão na experiência observada, para fins de 

destacar os pontos observados de relevância; 

3ª Fase - PESSOAL OU EXISTENCIAL - Lições e aprendizado sobre o caso, para 

contribuição das percepções do pesquisador.  

A metodologia da pesquisa aplicada foi auxiliada pela literatura sobre o tema 

de Cadeia de Valor, Planejamento e Estruturas Organizacionais, articulando-se com uma 

ideia de Gestão de Processos. Dessa forma, a presente dissertação foi estruturada para 

apresentar observações no contexto organizacional da unidade de análise, em conjunto 

com essa literatura especializada. 

Foram pesquisadas questões do histórico, da estrutura organizacional e dos 

normativos internos com a finalidade de identificar aspectos qualitativos e quantitativos 

visando reforçar os argumentos a serem utilizados nas conclusões da pesquisa. Assim, 

foram obtidas condições de amparar as análises realizadas, as quais ao cabo convergem 

com a literatura aplicada ao caso. 

Quanto aos meios de pesquisa utilizados, realizou-se uma busca bibliográfica, com 

uma revisão literária sobre as contratações públicas, a cadeia de valor, a gestão pública e o 

planejamento organizacional. Além disso, buscaram-se elementos documentais, pois foi feito 

uso de processos internos e documentos que não estão disponíveis ao público, como relatórios 

internos do órgão, instrumentos de ajustes e dados do órgão: contratações realizadas, 

consultorias prestadas no órgão e apontamentos em elementos internos no que se refere ao 

presente trabalho. 

A coleta do material bibliográfico foi realizada por meio de consultas à 

Biblioteca Cyro dos Anjos. Essa biblioteca se utiliza do sistema RVBI, que integra a uma 
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rede de doze bibliotecas no âmbito dos órgãos públicos do Distrito Federal, dentre os 

quais a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior 

Tribunal de Justiça, a Câmara Legislativa, o Ministério Público Federal, entre outras 

bibliotecas dos governos federal e distrital.  

Para acesso, consulta e pesquisa dessas publicações de interesse visando 

subsidiar o estudo em questão e aprofundar os entendimentos sobre essa temática  foram 

consultados artigos científicos, nacionais e internacionais, em publicações periódicas 

disponíveis em bibliotecas virtuais, jornais e revistas especializados, por intermédio da 

plataforma Virtual Private Network – VPN, da FGV. 

Com o objetivo de enriquecer o entendimento e dar subsídios ao presente 

estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, no período de janeiro a fevereiro 

de 2016, junto a sete chefias do TCDF, vinculadas à Secretaria Geral de Administração – 

Segedam, e da Secretaria de Licitações, Material e Patrimônio - Selip, por serem esses os 

setores envolvidos, diretamente e indiretamente, com os maiores demandantes das 

contratações públicas da unidade de análise.  

As etapas realizadas no presente estudo de caso cumpriram-se rigorosamente 

pelas seguintes fases: 

1ª. Levantamento da bibliografia e dos documentos pertinentes; 

2ª. Seleção da bibliografia e documentos; 

3ª. Leitura da bibliografia e dos documentos, com a subsequente 

elaboração de fichamentos e resumos; 

4ª. Realização das entrevistas com as chefias;  

5ª. Análise crítica, tabulação das informações obtidas e consolidação das 

questões de estudo; e 

6ª. Redação do relatório do estudo de caso. 

A escolha por realizar o estudo de caso no âmbito de um órgão do Distrito 

Federal deu-se pela facilidade e acessibilidade em investigar e compreender os 

instrumentos aplicados no âmbito da cadeia de valor das contratações públicas do órgão 

em análise. 

A pesquisa utilizou-se de processo misto de exploração dos dados. Para a 
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metodologia empregada na presente pesquisa contribuíram as ações combinadas de 

procedimentos de pesquisa quantitativos e qualitativos, atrelados ao escopo da presente 

exposição, o que proporciona uma análise efetiva e próxima da realidade do que se 

pretende pesquisar. 

O controle sobre as ações e eventos na contratação pública oferece ao pesquisador 

esse diferencial para efetividade da pesquisa, contribuindo sobremaneira no enfoque 

pesquisado, e justificando e reforçando, dessa forma, a estratégia aplicada como estudo de caso. 
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4. APRECIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

Neste capítulo serão apresentados e detalhados dados, informações, legislações 

e normativos colhidos na pesquisa.  

De início, será apresentada a unidade de análise em questão, com base no histórico 

e em informações específicas da Instituição. A seguir, uma avaliação inicial sobre as compras 

governamentais no âmbito da Administração Pública, mostrando-se então a estruturação da 

Cadeia de Valor, os impactos diante das alterações produzidas na estrutura organizacional e os 

impactos no processo da contratação pública na organização em questão. Por fim, é apresentado 

o detalhamento das entrevistas realizadas, com a síntese das respostas das chefias entrevistadas, 

comparando com dados do referencial teórico e legislações cogentes no caso em questão. 

4.1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

Nesta seção, apresentam-se aspectos históricos da unidade de análise, além do 

ambiente organizacional, a legislação da instituição e características específicas. 

4.1.1. O TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF foi criado em 1960, por 

intermédio da Lei Federal nº 3.751, que tratou da organização administ rativa da nova 

capital federal. Previa-se como órgão auxiliar do Senado Federal na fiscalização 

orçamentária e financeira do Distrito Federal um Tribunal de Contas. Diferentemente 

acontece no âmbito dos estados da Federação, essa Corte de Contas nasceu para auxílio 

do Senado, e não como apoio ao governo do estado, assim como está na atual legislação 

distrital, em virtude de alteração posterior. Esse normativo tratou de uma estrutura 

administrativa mínima para realização das ações de controle externo na nova capital 

federal, na qual não poderia deixar de existir um órgão de controle.  

Cumprida essa etapa, o TCDF foi instalado, em 15 de setembro de 1960, pelo 

então prefeito do Distrito Federal, Israel Pinheiro da Silva. Por determinação legal, essa 

instalação do Tribunal exigia a designação do respectivo membro colegiado. Segundo as 

normas da época, os membros do Plenário do TCDF eram nominados de Ministros. 

Competia ao então prefeito da capital a designação dos cinco Ministros para compor o 

órgão, e que constituiriam o primeiro Plenário do órgão colegiado de contas na nova 

capital. O Ministro Cyro dos Anjos foi eleito o primeiro Presidente do TCDF. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1967 e por intermédio da Emenda 

Constitucional nº 1, de 1969, conferiu-se aos Tribunais a competência para realizar 

inspeções e auditorias financeiras e orçamentárias nos órgãos e entidades. Essa medida 

contemplou uma série de benefícios para as Cortes de Contas, uma vez que puderam adotar 

um grande e significativo aprimoramento técnico das atividades finalísticas e de apoio, 

no exercício da função na Administração Pública. Além disso, pelo artigo 193, § 2°, da 

mesma Constituição, na redação dada pela Emenda n° 7/67, os membros do então Plenário 

do Tribunal de Contas do Distrito Federal deixaram de ser designados como Ministros, 

passando doravante à nomenclatura de Conselheiros. 

Com a Constituição Federal de 1988, constatou-se a necessidade do 

aprimoramento, melhoria do desempenho e eficácia nos resultados da Administração 

Pública brasileira. Em que pese essa estruturação tardia, conferiu-se aos Tribunais de 

Contas competência para fiscalizar aspectos operacionais e patrimoniais. Com essa nova 

Carta Política, a administração do TCDF passou para o âmbito distrital, trazendo, assim, 

novos desafios à Corte de Contas do Distrito Federal. 

Em 1990, foram aprovadas a Resolução TCDF nº 38 (Regimento Interno do 

TCDF) e a Lei Distrital nº 91 (Lei Orgânica do TCDF). Ao mesmo tempo, a composição 

da Corte de Contas, pela Lei Distrital n° 90, de 30 de março, foi elevada ao quantitativo 

de sete Conselheiros, no intuito de se igualar aos outros estados da Federação. 

A Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993, no artigo 78, conferiu competência 

ao TCDF para o exercício de funções relacionadas ao controle externo, em auxílio à 

Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF. Além dessas, cabe ao TCDF a autonomia 

e independência orçamentária e administrativa para exercício de suas funções.  

Em face desse dispositivo, cabem ao próprio TCDF a elaboração, aprovação e 

alteração do Regimento Interno e a organização da estrutura dos serviços auxiliares com 

o respectivo provimento dos cargos na sua estrutura organizacional, além da elaboração 

da proposta orçamentária, segundo os ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e 

da Lei Orçamentária Anual-LOA. 

A Lei Orgânica do TCDF – a Lei Complementar nº 01/1994 – estabeleceu as 

diretrizes de organização e trabalho previstas na Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de 

junho de 1993.  
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Com o fim de subsidiar esse entendimento, encontra-se no Apêndice D uma 

síntese das legislações da criação e da organização do TCDF até os dias atuais. 

4.1.2. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TCDF 

Com a Lei nº 5.538, de 22 de novembro de 1968, que dispõe sobre a organização 

do TCDF, verifica-se que funcionarão como órgãos integrantes da organização o Ministério 

Público e os Serviços Auxiliares. Para composição, temos os seguintes órgãos: 

a) Diretoria-Geral, órgão da administração das atividades-meio; 

b) Inspetoria-Geral e Inspetorias Seccionais, estas em número de quatro, no 

máximo, órgãos de auditoria financeira e orçamentária.  

Além disso, essa legislação deixou aberta a possibilidade de criação de outros 

órgãos,  necessários ao exercício das atividades constitucionais e legais previstas. Entretanto, 

essa medida deverá ser realizada por intermédio de lei.. 

Com o advento da legislação subsequente – Lei Distrital nº 91, de 1990 –, a estrutura 

do Tribunal ficou a cargo de norma inferior, trazendo ainda para composição do Tribunal uma 

Diretoria-Geral e as Inspetorias, a primeira para tratar das atividades administrativas e as outras 

relacionadas ao controle externo, respectivamente. Em face disso, foi aprovada a Resolução nº 

38, de 1990, que dispôs sobre o Regimento Interno do TCDF. 

Com a nova Lei Orgânica do DF (1993) e a nova Lei Orgânica do TCDF (1994), 

houve a necessidade de se adotar novo normativo que trouxesse o Regimento Interno para 

efetividade dos trabalhos. Entretanto, permaneceu a Resolução nº 38, de 1990, como normativo 

para regular as questões internas de estruturação organizacional. É necessário destacar que, em 

conjunto ao Regimento Interno do órgão, se contempla outro ato normativo que regulamenta 

os Serviços Auxiliares do Tribunal. Essas normas foram as Resoluções TCDF nºs 10, 11 e 12, 

todas de 1986 e que permaneceram até 2013, com o advento da Resolução nº 263, desse ano. 

Essa Resolução adveio em virtude da reestruturação ocorrida no âmbito do TCDF, 

o que tornou necessário o respectivo normativo para contemplar a nova estrutura orgânica e 

atender às modernizações ocorridas nesse processo, sem afetar a estrutura mínima prevista no 

Regimento Interno. Necessário destacar que essa inovação se iniciou por intermédio de 

consultorias realizadas na instituição e por necessidade de atendimento às demandas impostas 

pelo tempo, pelas legislações e atividades realizadas no campo administrativo. 
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O Tribunal de Contas do DF, em sequência, aprovou a Resolução nº 273, de 2014, 

que dispôs sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas, após as 

análises feitas pelas empresas contratadas para prestar consultoria. Esse normativo não alterou 

a estrutura do órgão, que permanece a mesma desde a Resolução nº 38/1990, contudo trouxe 

inovações ao Planejamento da Contratação, contemplando, ainda, a implementação da Escola 

de Contas Públicas, em virtude da Lei Distrital nº 5.286/2013. 

Para subsidiar as normas aplicadas, encontram-se no Apêndice E as normas, 

segundo o histórico de edições, sobre a estrutura e as competências. 

4.1.3. O PLANEJAMENTO NA UNIDADE DE ANÁLISE 

No ano de 2010 o TCDF completou 50 anos. Com isso, foram iniciadas atividades 

visando à revisão do modelo de gestão estratégica, por intermédio da implantação do modelo 

de Balanced Scorecard – BSC. Essas atividades culminaram na elaboração do Plano 

Estratégico do Tribunal, com vigência para o período 2011-2015. Esse documento contempla 

informações sobre o modelo aplicado no âmbito do TCDF, bem como as metas estipuladas e 

os instrumentos e medidas a serem aplicados no acompanhamento, conforme Anexo VI. 

O plano apresentado atende ao gerenciamento estratégico do órgão. A peça tem o 

papel importante de explicitar o direcionamento perseguido pela Instituição, transcrevendo a 

visão e as necessidades do órgão. Nesse caminho, faz-se imperiosa a interpretação dos termos 

técnicos e específicos da área do planejamento organizacional em um documento com a nobre 

tarefa de demonstrar para os setores, servidores e a sociedade a estratégia de atuação dessa 

Corte de Contas.  

Nesse aspecto, segundo informações da Divisão de Planejamento do Órgão, a 

vantagem do método BSC é permitir o gerenciamento sistemático da estratégia definida no 

Plano Estratégico, traduzindo e comunicando para os níveis organizacionais de atuação do 

TCDF as informações de controle estratégico, com objetivo de alinhamento estratégico.  

Para continuidade dos trabalhos, o TCDF realizou em 2015 uma pesquisa de campo, 

com o objetivo de instrumentalizar o Planejamento Estratégico previsto para o período de 2016-

2019. Essa pesquisa teve início com a elaboração de diagnósticos sobre a situação atual da 

organização quanto aos seus aspectos internos e externos, denominadas na doutrina de análise 

ambiental interna e análise ambiental externa. 
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No tocante aos subsídios da análise ambiental interna, foco do presente trabalho, 

realizou-se uma pesquisa que contou com a participação dos Conselheiros, Procuradores do 

Ministério Público junto ao TCDF e servidores ativos do Tribunal – efetivos, comissionados e 

requisitados. Essa análise teve por finalidade identificar as forças e fraquezas existentes na 

organização. Para obter a sensibilização dos servidores, realizou-se uma reunião no auditório 

da unidade de análise, na qual o Presidente do TCDF enfatizou a importância da participação 

no presente processo, enfatizando a necessidade da participação dos servidores como agentes 

de mudança na organização.    

A fim de que o processo de pesquisa fosse mais participativo, os formulários, ainda 

na fase de elaboração, foram submetidos a unidades dos Serviços Auxiliares do TCDF, para 

sugestões, notadamente sobre assuntos relacionados com a temática da área. Após receber as 

contribuições, foram finalizados e validados pela Presidência do Tribunal. A participação 

efetiva do corpo de servidores, do meio operacional ao estratégico, contribuiu no processo de 

elaboração do Planejamento Estratégico. 

De posse dessas informações, temos que os resultados são satisfatórios quanto à 

realização de planejamento na unidade de análise, além de outras características apresentadas 

na pesquisa realizada. As informações detalhadas encontram-se juntadas no processo 

administrativo eletrônico nº 20.222/2015-e, da unidade de análise em questão. 

Assim, 90% apresentam motivação para trabalhar no TCDF, 63% dos quais 

concordam plenamente e 27% concordam em parte. Além disso, 63% entendem que recebem 

treinamento na qualidade de que necessitam para o desempenho de suas atividades, dos quais  

24% concordam plenamente e 39% concordam em parte. 

Pouco mais de 73% dos entrevistados reconhecem sua contribuição, quando no 

exercício das atribuições, para o cumprimento da missão institucional prevista no Plano 

Estratégico do TCDF. 

Na pesquisa, 97% concordam que o TCDF deve estimular o servidor a apresentar 

sugestões que venham a contribuir para a melhoria dos processos de trabalho. Além disso, 90% 

recebem do superior imediato as orientações necessárias para a realização do trabalho, bem 

como 88% concordam que o TCDF tem estrutura física adequada para desenvolvimento do 

trabalho.  
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No tocante ao Planejamento Estratégico da Unidade de Análise, 53% conhecem o 

Planejamento, com o qual 8% dos quais concordam plenamente e 30% concordam em parte. 

Além disso, 15% dos entrevistados alegaram que conhecem, mas não têm informações mais 

detalhadas sobre esse instrumento.  

O Plano Estratégico apresentado cumpre, no gerenciamento estratégico da 

Instituição, a importante função de explicitar o direcionamento perseguido pelo TCDF, dando 

forma ao pensamento e aos anseios dos integrantes. Dessa maneira, materializa o novo modelo 

de gestão estratégica que orienta o Tribunal no cumprimento da nobre missão que lhe é atribuída 

pela sua Lei Orgânica, possibilitando, dessa forma, que seja concretizada a Visão de Futuro 

para ele estabelecida: “SER RECONHECIDO POR SUA ATUAÇÃO TEMPESTIVA, 

PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTE NO EXERCÍCIO DO CONTROLE 

EXTERNO, COM ÊNFASE NA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO PÚBLICA 

DO DISTRITO FEDERAL E FOMENTO DO CONTROLE SOCIAL”. 

No tocante ao Planejamento Operacional da Unidade, destaca-se a 

institucionalização dos pedidos e contratações necessários para os setores orgânicos. Esse 

normativo retrata a antecipação com que as contratações precisam ser requeridas perante os 

departamentos competentes. Com isso, o TCDF institucionalizou, já em 1997, um calendário 

de compras para a realização dos trâmites necessários. Fixaram-se dessa forma, na Portaria nº 

381, de 1997, alterada pela Portaria nº 300, de 2012, os períodos de solicitação dos pedidos. 

Esse normativo teve fundamentação sólida e consistente, uma vez que a 

institucionalização de um Calendário de Compras é fundamental para os trâmites das compras 

governamentais. Promove-se, com isso, o dever dos responsáveis de programar os suprimentos 

e as contratações a serem providas. 

Essa norma teve como alicerce a necessidade de maior integração entre as unidades 

componentes dos Serviços Auxiliares, em busca da elevação dos níveis de efetividade, eficácia 

e economicidade das atividades do Tribunal, em especial no processo das contratações. 

A unidade de análise normatizou um calendário de contratações, o que demonstra 

a importância de um processo de programação de contratações para o bom funcionamento dos 

segmentos do órgão em estudo. Essa medida administrativa previne a ocorrência de falta de 

materiais e equipamentos nos diversos setores organizacionais e proporciona, por 

consequência, o parcelamento das contratações a serem realizadas ao longo do exercício 

financeiro, evitando a falta dos produtos e serviços necessários. 
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4.2. UMA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

Segundo as normas de licitações, a contratação pública passa por uma atuação 

administrativa interna, denominada procedimento licitatório, devidamente prevista na Lei 

Federal nº 8.666/93 e que caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em 

qualquer esfera da Administração Pública. 

Assim, as contratações públicas são procedimentos formais pelas quais o órgão 

ou entidade busca obter serviços, materiais e equipamentos necessários ao cumprimento 

do objetivo organizacional ou da missão governamental, em conformidade com as leis e 

normas em vigor, aplicáveis ao caso. Trata-se portanto de ações realizadas previstas em 

legislações, normas e documentos internos para cumprimento geral dos servidores e 

colaboradores da organização pública.  

O princípio da eficiência do Estado, traduzido no artigo 37 da CF/88, passa 

pela gestão nos órgãos públicos. Para tanto, conduzir bem as contratações públicas, a 

produção e a provisão de bens e serviços aos clientes internos e externos da organização 

reforça a aplicação desse preceito. Não se pode deixar de mencionar que esse princípio é 

um dos grandes desafios da atualidade no Brasil.  

As contratações públicas são atividades inerentes à função administrativa dos 

órgãos e entidades governamentais e tiveram maior relevância no período do Estado Novo, 

nos anos de 1938 e 1945, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público - DASP. Em virtude disso, centralizaram-se as funções de compras no âmbito da 

Administração Pública Federal, sendo modelo de práticas para os demais entes da 

Federação, passando a ser adotadas por estados e municípios para a gestão de contratações 

públicas. A publicação do Decreto-Lei nº 2.206, em maio de 1940, representou o marco 

da reforma dos serviços de material, com a centralização das compras, assumindo a função 

central das compras governamentais.   

Essas mudanças trouxeram um arcabouço legal e normativo das atividades de 

contratações públicas, as quais eram consideradas componente central da reforma. Para 

isso, a legislação precisava ser simples, visando à racionalização dos processos de 

contratações públicas para que não gerassem transtornos ao suprimento dos materiais e à 

celebração dos contratos de prestação de serviços. 
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Em conformidade com dados do MPOG (BRASIL, 2007), as contratações 

públicas, segundo os fornecedores, apresentam algumas falhas que precisam ser conhecidas e 

trabalhadas para a melhoria do procedimento de contratação, entre as quais ressaltam-se: (a) os 

procedimentos são demasiadamente formais e burocráticos; (b) os processos são tratados caso 

a caso, sem aproveitamento do conhecimento produzido pela Administração; e (c) a 

preocupação com o atendimento das regras formais supera a de “comprar bem”. 

No tocante ao sistema de processos de compras públicas, constata-se que se 

trata de uma atividade bastante descentralizada e fragmentada, uma vez que cada órgão ou 

entidade dos entes federativos possui seu próprio setor de compras e autonomia para realizar 

contratações, aquisições e alienações. Além disso, deve obedecer aos critérios rígidos de 

seleção de fornecedor estipulados na LLC e seguir princípios constitucionais e legais, 

quais sejam, a impessoalidade, a isonomia e a publicidade, bem como cumprir 

formalidades legais para efetivação das contratações. 

Em apoio ao Planejamento Gestão de Processos, o Decreto Federal nº 

7.581/2011, que regulamenta o Regime Diferencial das Contratações - RDC, resguarda 

quando menciona que as unidades gestoras são responsáveis por (a) planejar a licitação; 

(b) iniciar o processo – preencher formulários, cadastrar processo, redigir edital, (c) 

codificar o produto e cadastrá-lo no sistema; e (d) em alguns casos, controlar os estoques. 

Para entender os trâmites desses processos das contratações públicas, bem 

como do arcabouço legal, que regem os processos de compras governamentais, é 

necessário conceituar Atos Administrativos, Processos Administrativos e Licitações no 

âmbito da Administração Pública. 

4.2.1. OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UMA LICITAÇÃO 

As atuações dos agentes públicos são concretizadas em Atos Administrativos, 

que, para Hely Lopes Meireles, representam uma manifestação unilateral de vontade da 

Administração Pública com o fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar, 

extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.  

Além disso, há distinções entre os atos produzidos pelos agentes públicos , 

entre as quais podem-se mencionar atos de governo e atos administrativos: estes são 

regidos pelas normas do Direito Administrativo, aqueles, por competências políticas 
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estabelecidas. Segundo Barreto (2010), os atos de governo são provenientes de poderes 

estabelecidos na Constituição Federal, como as medidas provisórias e a decretação da 

guerra, ao passo que os atos Administrativos são um fato ocorrido na Administração 

Pública, e, embora possam produzir consequências jurídicas, não traduzem uma 

manifestação de vontade do Estado, como o ato cirúrgico em um hospital público e a aula 

ministrada em escola da rede oficial de ensino. 

Para Di Pietro (2010), o Ato Administrativo trata de uma declaração do Estado 

ou de quem o represente para produção dos efeitos jurídicos imediatos, com observância 

da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Público. Os 

atos administrativos praticados são separados em espécies. Para isso, a doutrina 

majoritária prevê a possibilidade de segregar os atos em: 

(a) Atos gerenciais ou ordinatórios; 

(b) Atos de sanção ou punitivos; 

(c) Atos normativos; 

(d) Atos declaratórios ou enunciativos; e 

(e) Atos negociais. 

Segundo Barreto (2010), os atos administrativos com prerrogativas de 

impulsionar a condução do gerenciamento dos negócios públicos são denominados 

gerenciais, por serem ações que impelem os atos e fatos de interesse do Estado, quais 

sejam, os negócios públicos ou atividades inerentes.  

Diante dos trabalhos realizados e dos Atos Administrativos produzidos no 

processo licitatório da unidade de análise, verifica-se que eles podem ser classificados 

como atos negociais, pois quando a Instituição celebra um contrato ou emite uma ordem 

de serviço está realizando negócios públicos, e como atos gerenciais, uma vez que as 

contratações são atos que impactam na gestão de qualquer órgão público.  

Assim como qualquer outro órgão público, o TCDF utiliza-se de atos 

administrativos relacionados às contratações públicas. Classificam-se como atos 

gerenciais o Documento de Oficialização da Demanda – DOD (Anexo III, como ato inicial 

a contratação pública) e o Termo de Referência ou Projeto Executivo (Anexo IV), e como 

atos negociais a celebração do Contrato e a expedição da Nota de Empenho. 
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Os documentos preliminares, estudos técnicos, consultas e atos administrativos 

produzidos são constituídos dentro de um processo administrativo que contemplará o 

histórico da contratação. Na Unidade de Análise em questão desde 2014 a formalização 

desses documentos é realizada de forma eletrônica.  A nosso ver, e a partir de uma análise 

sobre essa conduta, esse procedimento traz ganhos de eficiência e eficácia. 

A realização de procedimentos de contratação na forma eletrônica traz também 

ganhos para a sociedade. Entende-se que os atos administrativos são públicos e de 

conhecimento do cidadão, que contribui para o funcionamento da Administração Pública. 

Os ganhos com esse procedimento se dão inclusive internamente: há uma grande 

economicidade no processo constituído por peças eletrônicas, haja vista que não se custeia 

com papel e tinta de impressora, além do o próprio manuseio processual no âmbito do 

órgão. 

4.2.2. A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

O processo administrativo pode ser entendido como um instrumento para 

compilar de forma sistematizada e coordenada uma série de documentos ou atos para a 

consecução de um determinado fim. No caso em questão, as contratações públicas 

necessárias. Dessa forma, realiza-se uma série de procedimentos administrativos, 

sequenciais, registrados em documentos e juntados em processos. 

Há no ordenamento jurídico brasileiro legislações que amparam a constituição 

dos procedimentos e documentos no processo administrativo: trata-se da Lei Federal nº 

9.784, de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública federal. Essa legislação estabelece normas básicas sobre o processo 

administrativo, propiciando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e o 

melhor cumprimento dos fins da Administração. 

Para tanto, a Administração deve seguir procedimentos previamente definidos 

nas normas, embora isso, segundo Furtado (2010), não implique, necessariamente, a 

adoção de formalismos desnecessários ou exagerados. .  

4.2.3. OS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO BRASIL 

As licitações no Brasil são realizadas há muito tempo na Administração 

Pública, haja vista que o próprio tema em questão é bastante antigo quando tratou de 
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gerenciar recursos públicos. As Ordenações Filipinas, ou Código Filipino, no período 

colonial brasileiro, já tratavam do processo de licitação, quando, assim mencionavam: 

“art. 5º. Aprovado o plano de algumas referidas obras, imediatamente será sua construção 

oferecida a Empresários por via de Editais Públicos, e, havendo concorrentes, se dará a 

preferência a quem oferecer maiores vantagens”. Mas para este estudo especificamente 

considera-se como marco inicial, por trazer maiores contribuições para a configuração 

atualmente existente, as normas estabelecidas pela Lei nº 8.666/1993, atualmente 

conhecida como Lei de Licitações e Contratos. 

O processo licitatório é algo que 

[...] concentra-se no processo; em definir procedimentos para a contratação de pessoal, 

para a compra de bens e serviços; e em satisfazer as demandas dos cidadãos [...]. A 

burocracia atenta para os processos, sem considerar a alta ineficiência envolvida, 

porque acredita que este seja o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998a, p. 28) 

A LLC trata das normas gerais de licitações e contratos administrativos 

celebrados no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, nos termos do art. 1º da mencionada lei, a saber: 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da mencionada legislação, 

destaca-se que a licitação é uma atividade separada em procedimentos formais e é 

praticada no âmbito da Administração Pública: 

Art. 4° [...] 

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 

administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração 

Pública. 

Licitação é atividade-meio porque realiza o procedimento com fins de 

celebração de uma contratação pública. Portanto, deverá o agente público seguir os atos 

previstos na legislação e normas cogentes para o feito. Segundo Furtado (2001), a licitação 

é uma atividade administrativa e rege-se pelos princípios da Administração Pública 

indicados no dispositivo constitucional, e dentre eles destaca o da legalidade. 
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De maneira análoga, em outros países as Licitações Públicas seguem os 

mesmos preceitos, conforme se observa na definição de Comadira (2000, p.1), ao tratar 

sobre o tema na legislação argentina: 

És um modo de selección de contratistas de entes públicos em ejercicio de la función 

administrativa por médio del cual éstos invitan publicamente a uma cantidad 

indeterminada de posibles interessados para que, com arreglo a los pliegos de bases y 

condiciones pertinentes, formulen propuestas de entre las cuales se selecionará la más 

conveniente al interés público. 

El Llamado a Licitación es un llamado a licitación pública, por estar dirigido a um 

número indeterminado de intresados y es, sin duda, um acto de alcance general; pero 

cabe preguntarse en qué categoria, dentro de esa classe de actos, se lo puede incluir. 

De forma idêntica, há contratações com a devida dispensa de realização de 

licitações, como as emergenciais – em que há necessidade de contratar para não haver 

paralisação de prestação de serviço e fornecimento de material essenciais. Seguem porém 

princípios, como legalidade, publicidade e formalidade. 

Os procedimentos licitatórios, assim como qualquer outra ação pública, podem 

levar para caminhos equivocados, desvirtuados do interesse público. Problemáticas como 

corrupção e ausência de transparência são recorrentes e se dão de forma idêntica entre 

nações. Segundo Durão (2015), há práticas sinuosas cíclicas nos procedimentos 

licitatórios, como fixação de preço estimado alto, favoritismo entre os l icitantes, 

orçamento e estudos preliminares equivocados, definição do objeto de forma tendenciosa, 

fracionamento da despesa, montagem posterior do processo, entre outras.  

Há necessidade de apresentar no processo da contratação direitos e condições 

iguais para a celebração do ajuste, pois isso favorece a competitividade entre os 

concorrentes, sem direcionamentos e com atendimento ao fim público, garantindo o 

cumprimento dos princípios de eficiência e igualdade de condições das especificações, 

seja na disputa, seja nos contratos a serem firmados. Essas condutas são reforçadas por 

Comandira (2000) quando menciona o imperativo de trazer regras iguais no “pliego de 

condiciones” – denominado edital no Brasil –, uma vez que são as leis da contratação e 

devem contemplar condutas de equidade entre os concorrentes.  

Em reforço a esse entendimento, há princípios e bases comuns regendo 

licitações e contratações. São pilares procedimentais dos agentes públicos que realizam 

ações e condutas no âmbito dos órgãos e entidades. No estudo efetuado por Durão (2015), 

demonstra princípios pertinentes às contratações públicas, comparando-os: 
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Tabela 1: Princípios pertinentes às contratações públicas no Mercosul.  

Países do 

Mercosul 
Normativo Princípios 

Argentina 
Decreto nº 1.023/2001;  Lei nº 13.064, 

22.460, 22.460, 24.156 e 19.549. 

Concorrência; publicidade; 

transparência; igualdade; 

competência; legalidade; objetividade; 

eficiência. 

Brasil 

Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Lei 

13.019/ 2014, Lei nº 12.846/2013, Lei 

nº12.462/2011, Lei Compl. nº 123/2006, 

Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 9.074/1995. 

Isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, 

probidade administrativa, vinculação 

ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo. 

Bolívia Decreto nº 27.328/2004. 

Legalidade; transparência; 

publicidade; legalidade; 

confiabilidade. 

Chile 
Lei nº 19.886/2003 e Regulamento nº 

250/2004. 

Vinculação ao instrumento 

convocatório; adjudicação, igualdade, 

economicidade e eficiência. 

Equador Lei nº 15/1989 Legalidade 

Paraguai 

Lei nº 2.051/2003, Decreto nº53/2003. 

Regulamentado pelo Decreto nº 

21.909/2003. 

Economia; eficiência; igualdade; livre 

concorrência; transparência; 

publicidade; simplificação; 

modernização administrativa. 

Peru 
Lei nº 26.850/1997 e modificações pela 

Lei nº 28.267/2004. 

Racionalidade; transparência; 

moralidade; livre concorrência; 

eficiência; economia; vigência 

tecnológica e igualdade. 

Uruguai Lei nº 26.850/1987 

Transparência; boa-fé; publicidade; 

materialidade diante do formalismo; 

veracidade; igualdade entre os 

licitantes; fiel cumprimento do 

contrato; equilíbrio da eficácia; 

concorrência e probidade. 

Venezuela Decreto nº 1.555/04 
Transparência; publicidade; princípios 

que regem a contratação pública. 

Fonte: Durão (2015). 

Além dos preceitos jurídicos, cabe uma análise dos critérios técnicos. Esses são 

providos no Estudo Preliminar Prévio da contratação. Esse estudo preliminar deve considerar 

os infortúnios que possam ocorrer e os refinamentos previstos para a boa e consistente 

contratação. Essa atividade possibilita à Administração Pública obter êxito na contratação 

pública pretendida. Para isso, o agente público não deve seguir uma forma única, conforme o 
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estabelecido nas leis, normas e regulamentos, porém deve seguir um rito estabelecido para o 

que a contratação exige, com claridade e precisão. Para Durão (2015), planejamento é uma 

palavra de grande relevância para as licitações públicas, pois requer trabalhos preparatórios das 

etapas que sucederão as contratações. Deve-se seguir as exigências orientadas na eleição da 

melhor forma, por intermédio de caminhos predeterminados na legislação, em benefício da 

eficiência.  

Após aprovação dos estudos técnicos preliminares e havendo declaração formal da 

viabilidade da contratação, inicia-se a concepção do Termo de Referência ou do Projeto Básico. 

Não há possibilidade de nenhuma contratação sem essa documentação técnica, que inclui 

contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação - Lei nº 8.666/1993, art. 7º, inciso I, 

§ 2º, inciso I, §§ 6º e 9º 80), inclusive no caso de contratação de empresa pública, ou adesão a 

uma ata de registro de preço (IN - SLTI 4/2014, art. 18). 

Pelas normas gerais de licitações, o Termo de Referência ou o Projeto Básico deve 

contemplar os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar o objeto da licitação. Para ser efetivado, deverá ser elaborado tendo como 

fundamento os estudos técnicos preliminares (Lei nº 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, caput; 

Decreto nº 3.555/2000, art. 8º, incisos I, II, III, alínea “a”, art. 21, inciso II). 

A profundidade do detalhamento dos itens do Termo de Referência ou do Projeto 

Básico pode variar de acordo com as características do objeto, a complexidade da contratação 

pretendida, a maturidade do órgão, a quantidade de itens a contratar e a materialidade da 

licitação. 

O próximo item aborda o Planejamento, incorporado na cadeia de valor da unidade 

de análise, pois, como mencionado anteriormente, o Órgão passou por um processo de 

modernização e reestruturação que trouxe inovações nas atividades de contratação pública, com 

ganhos aparentes para a Instituição nos processos de planejamento das contratações. 

4.3. O PLANEJAMENTO NA CADEIA DE VALOR 

Este tópico trata do processo de modernização ocorrido no âmbito da unidade de 

análise. O processo implementado desencadeou alterações no planejamento operacional das 

contratações públicas. As modificações foram nas atividades estruturais do órgão para 
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contratação. As alterações do processo de modernização seguiram uma série de melhorias, 

tendo em vista ações de melhoria do processo de contratações.  

O Planejamento Estratégico no TCDF vem sendo implementado ao longo de alguns 

exercícios no intuito de alcançar resultados organizacionais. Esse caminho tem reflexos no 

campo operacional, pois desmembra-se em planos operacionais menores e cabem um 

acompanhamento, interação e instrumentalização dos processos administrativos, para que se 

contemple, além de outros objetivos, as aquisições e contratações públicas necessárias. 

Na estrutura organizacional da unidade de análise surge uma inovação 

administrativa de impacto operacional nas contratações do órgão. Foi incorporado um setor 

para elaboração do planejamento das contratações. A responsabilidade desse novo 

departamento refere-se à construção dos documentos pertinentes à instrução do processo 

administrativo licitatório em conjunto com os setores demandantes, quais sejam, o Projeto 

Básico ou Termo de Referência, bem como a conferência dos valores de referência apresentados 

para subsidiar o processo licitatório. As competências para elaboração e verificação do 

orçamento de referência para o processo de contratação são de responsabilidade do setor 

demandante na fase prévia à contratação. No processo de escolha da melhor proposta 

apresentada esse valor de referência será comparado com o apresentado pelas empresas 

interessadas na contratação e participantes da licitação. 

Na organização privada, os processos de contratação, manufatura e distribuição são 

integrados. Cada atividade adiciona valor ao produto ou serviço final da organização. Esse 

procedimento é vantajoso se aplicado ao processo de contratação do setor público. O 

planejamento integrado aos processos administrativos de contratações pode trazer um 

aprimoramento e aperfeiçoamento nos resultados efetivos nos órgãos públicos.  

Para tanto, há de haver um remodelamento na estrutura para profissionalizar as 

atividades e os processos de aquisições e contratações. O aperfeiçoamento e a especialização 

das atividades estão em concordância com os preceitos da boa Administração.  

Com base no que foi apresentado, verifica-se que as contratações públicas nos 

órgãos e entidades se encontram aplicadas na atividade de apoio denominada AQUISIÇÃO, 

quando aplicada a teoria da Cadeia de Valor. O aprimoramento dos instrumentos de aquisições, 

relacionados ao planejamento, à estruturação das atividades e processos internos, bem como ao 

aperfeiçoamento na estrutura organizacional, possibilita melhores resultados. 
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Figura 2: Representação da cadeia de valor, por Porter(editado pelo autor) 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

4.3.1. O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO NO TCDF 

O planejamento da contratação organizacional envolve etapas bem-definidas. O 

aprimoramento desse planejamento passa pela padronização dos respectivos passos para 

minimizar esforços e trilhar um caminho definido na atividade. Essa medida poderá garantir 

melhores previsões relacionadas à execução e ao cumprimento do previsto nas normas legais e 

regulamentares às contratações públicas.  

Por intermédio da consultoria realizada no âmbito do TCDF contemplaram-se 

alguns conceitos para entendimento do quesito Planejamento da Contração, inseridos nesse 

contexto de Cadeia de Valor: 

ARQUITETURA DE PROCESSOS – arranjo geral dos processos de trabalho de uma 

organização, devidamente classificados, tipificados, mapeados e com suas normas 

sistêmicas e operacionais estabelecidas, constituindo-se o alicerce de seu sistema de 

gestão; 

CLASSES DE PROCESSOS – entendidas como sendo os blocos mais amplos de 

atividades afins, normalmente associados aos fins organizacionais (Negócio ou 

Objetivos Finalísticos); ao sistema de gerenciamento da organização (Gestão); e ao 

lastro de atividades de apoio aos dois blocos anteriores; 

MACROPROCESSO – configuração mais ampla das atividades constituintes de 

processos de mesma natureza, independentemente da classe a que pertençam 

(Negócio ou Finalística, Gestão ou Apoio). Um macroprocesso compõe-se de no 

mínimo dois processos, coerentemente divisíveis em Subprocessos; 
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PROCESSO – parte coerente de um Macroprocesso, formada por um conjunto de 

atividades estruturadas e medidas, destinadas a resultar em um produto ou serviço 

especificado para determinado cliente ou mercado. Existem situações em que esse 

resultado (produto ou serviço) pode se destinar a um cliente interno, antes de integrar 

o resultado final;  

SUBPROCESSO – parte coerente de um Processo, constituída por atividades de 

mesma natureza, cuja execução gera um resultado parcial que vai se agregar ao 

resultado final do Processo ao qual se vincula.   

A modernização ocorrida no TCDF surgiu por uma necessidade interna. Estudos 

especiais demandados pela alta direção do Órgão foram solicitados à Divisão de Recursos 

Humanos, da Diretoria-Geral de Administração. Esses estudos tiveram por objetivo proceder a 

atualização da estrutura de cargos em comissão e de funções de confiança dos Serviços 

Auxiliares do TCDF, em caráter emergencial e provisório. Essa medida teve como ponto inicial 

o alcance de melhores resultados organizacionais. 

Com base na Informação nº 408/2013-DRH, os estudos tiveram uma proposta com 

o objetivo de promover ajustes em pontos críticos da estrutura de cargos e funções, com vistas 

a favorecer a distribuição equânime da carga de trabalho e a fluidez das rotinas e procedimentos. 

Dessa maneira, foi necessário realizar alterações na própria estrutura organizacional para 

realinhar os trabalhos e distribuir melhor as competências nos setores.  

Foi identificada nesse trabalho a existência de uma sobrecarga de trabalho nos 

setores da unidade de análise. O bordão repetido nas chefias foi o do acúmulo e sobreposição 

de muitas rotinas e responsabilidades sobre poucos indivíduos e setores. A estrutura 

organizacional da área-meio tinha a formatação de quase trinta anos atrás. As rotinas de trabalho 

foram transformadas e enriquecidas. Surgiram demandas e alterações nos trabalhos em face da 

própria legislação, trazendo assim uma multiplicidade de tarefas nas últimas décadas, sem que 

houvesse o correspondente ajuste da estrutura organizacional e de recursos humanos para fazer 

frente ao aumento dessa carga de trabalho. 

As proposições de ajuste apresentadas resultaram da aplicação das diretrizes de 

desconcentração de níveis, máxima simetria possível no âmbito de cada área e ausência de 

impacto nas despesas. Ou seja, conseguiu-se alterar a estrutura, readequaram-se os trabalhos, 

sem, no entanto, incrementar despesas, pois as atividades foram descentralizadas aos níveis 

operacionais. 

Após os estudos preliminares para melhoria dos processos internos, adotaram-se 

algumas medidas provisórias para início dos trabalhos de melhoria da gestão. Na área 
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administrativa, os ajustes propostos alcançam três aspectos, entre eles a Atualização da 

denominação dos cargos de direção, passando o cargo de Diretor-Geral de Administração para 

Secretário-Geral de Administração, as Divisões para Secretarias Administrativas e as demais 

unidades para Serviço, sem qualquer acréscimo remuneratório; a redução e redistribuição dos 

níveis dos cargos e funções de assessoramento da Diretoria-Geral e de assistência das Divisões; 

e a funcionalização de atribuições e atividades demandadas pela instituição, ora atendidas em 

caráter precário. 

Cuidou-se da formalização de atribuições e responsabilidades instaladas de longa 

data no complexo dos serviços da área administrativa. A normatização dessas responsabilidades 

traz segurança para os setores envolvidos, bem como previsão dos responsáveis pelas ações a 

serem desempenhadas. Ocorreu, por consequência, uma extensão nas atividades elencadas nos 

departamentos e setores. Exceção somente ao setor de planejamento da contratação, uma 

inovação partida da Direção que aprimorou as ações de contratações. Esse incremento na 

atividade AQUISIÇÃO da Cadeia de Valor é o reflexo da necessidade de implementação de 

instrumentos e procedimentos para o aprimoramento das atividades e dos serviços públicos 

realizados pelos órgãos públicos.  

A modernização da unidade de análise passou por um processo complexo. Nessa 

atividade foi preciso estudar as ações realizadas pelos setores, bem como o aprimoramento do 

processo de contratação. A medida se fez efetiva, pois as áreas envolvidas foram partícipes no 

processo de mudança, tendo sido instadas a trazer em reuniões e consultas às chefias os 

trabalhos realizados e os impactos nos objetivos setoriais e organizacionais. Por tratar-se de 

atividade dinâmica, os setores envolvidos nas ações de contratações públicas tiveram ganhos 

exponenciais. 

4.3.2. A ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA CONTRATAÇÃO 

A Resolução nº 10/1986, que dispôs sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares 

do Tribunal de Contas do Distrito Federal, contemplou na estrutura do TCDF uma Diretoria-

Geral de Administração, a qual continha a Divisão de Licitações, Material e Patrimônio. O 

organograma previsto nessa Resolução encontra-se exposto no Anexo III. Nessa Divisão havia 

a Seção de Licitação e Contrato, a Seção de Material e a Seção de Patrimônio, ficando a 

competência para as contratações a cargo da Seção de Licitação e Contrato, com atribuições e 

procedimentos descritos segundo se observa no Apêndice C. 
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Necessário destacar que a estruturação das contratações em órgãos da 

Administração Pública brasileira, seja nas esferas federal, estaduais, municipais ou distrital, 

passa por essa mesma construção. Em que pese o presente estudo não fazer um comparativo 

dessa métrica organizacional, porém a uma simples consulta a outros regimentos e estatutos 

pode-se facilmente constatar essa observação, apresentada na figura abaixo: 

Figura 3: Representação do processo das contratações públicas. 

 
Fonte: o autor. 

A estrutura contemplou, apenas, um departamento responsável pelas Licitações e 

Contratos do órgão ou entidade. Em que pese no Distrito Federal possuir uma Central de 

Compras, os órgãos que realizam contratações públicas passam por idêntica estruturação. 

 A Resolução nº 273/2014 implantou a Supervisão do Planejamento da Contratação 

diretamente vinculada à Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, antiga Divisão de 

Licitação, Material e Patrimônio, para elaboração dos projetos. Para melhor entendimento desse 

resultado, verifica-se que cabem a esses departamentos as competências abordadas a seguir, 

previstas nesse normativo. O organograma previsto nessa Resolução encontra-se no Anexo IV.  

A modernização do Planejamento das Contratações da unidade de análise foi 

institucionalizada por intermédio da criação de um setor denominado Supervisão do 

Planejamento da Contratação. Esse departamento cuida de forma planejada dos documentos e 

projetos necessários para uma contratação efetiva, e foi implementado segundo as normas, 

diretrizes e parâmetros trazidos do campo das contratações de Tecnologia da Informação - TI, 
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conforme a Instrução Normativa nº 4/2010, revogada pela Instrução Normativa nº 4/2014. Essas 

normas são provenientes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -MPOG e são de 

uso obrigatório para os demais entes da Federação, quando se trata de contratações de bens e 

serviços de Tecnologia da Informação. 

Essa normativa foi parâmetro para implementar as mudanças, pois os 

procedimentos para a contratação de Tecnologia da Informação são contemplados por uma 

Equipe de Planejamento da Contratação, que são servidores envolvidos com os elementos 

preliminares ao objeto a ser adquirido ou ao serviço a ser prestado. Essa equipa é composta pelo 

Integrante Técnico – servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado 

pela autoridade competente dessa área –, pelo Integrante Administrativo – servidor 

representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área – e pelo 

Integrante Requisitante – servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela 

autoridade competente dessa área. 

Com base nesse normativo e nos trâmites necessários à contratação, foi instituído 

na unidade de análise um departamento denominado Supervisão de Planejamento da 

Contratação. Esse departamento foi institucionalizado, inicialmente, pela Resolução TCDF nº 

263/2013 e consolidado pela Resolução TCDF nº 273/2014, e teve como atribuições a 

elaboração dos projetos da contratação, conferência dos orçamentos apresentados e exame das 

planilhas de pesquisa de preços. Essas ações são realizadas de forma antecipada e normalmente 

são realizadas em conjunto com os setores de licitações e contratos. Entretanto, realizou-se uma 

segregação das atividades e proveu-se de maior especialização os trâmites de contratação. 

Com a adoção dessa estruturação do planejamento da contratação, o processo 

integrou uma unidade orgânica que interage com o setor requisitante e com o de licitações. Com 

essa medida, o Setor de Licitação realizará medidas específicas ao processo licitatório, dentre 

elas o Edital, o Certame e os atos subsequentes. Ou seja, somente os procedimentos e atividades 

para escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

A sequência de procedimentos anterior incorria em solicitações de contratações 

com dados e informações precários, seja dos objetos, seja das informações da futura 

contratação. A Figura 4 retrata o resultado da modernização ocorrida, e pode-se visualizar ainda 

a melhoria alcançada do processo de contratações, com a sinergia das informações. 
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Figura 4: Representação do processo das contratações públicas, após a modernização. 

 
Fonte: o autor. 

O processo de modernização organizacional realizado na unidade de análise 

proporcionou uma definição clara não só das atividades desempenhadas por cada setor como 

de também das realizações dos setores. O rol de atividades das esferas de trabalho na estrutura 

antiga impossibilitava essa clareza, pois resumiam-se a atividades generalistas e pouco 

delimitadas, gerando duplicidade de ações pelas chefias ou indefinição de responsáveis. Isso 

causava conflitos internos com frequência demasiada, interferindo no bom clima organizacional 

desejável, além dos desgastes pessoais entre servidores. 

O processo interno de contratações, com a nova estrutura, apresentou competências 

comuns por parte do setor requisitante das contratações. Com a inovação, os requerentes devem 

apresentar informações sobre a necessidade, a justificativa e elementos preliminares sobre a 

contratação. Essas ações representam procedimentos internos de melhoria na gestão, uma vez 

que as chefias seguem competências comuns, que podem ser observadas no Apêndice C. 

No antigo Regulamento dos Serviços Auxiliares (Resolução 10/1986) pode-se ver 

facilmente que as contratações seguiam um modelo indefinido de distribuição de atividades e 

processos. Não havia na estrutura papéis e ações claramente definidos. A forma como eram 

estruturados os departamentos não permitia entender a complexidade e as particularidades 

existentes nas rotinas, nas atividades e nos processos de contratações públicas. Não havia uma 

definição clara das responsabilidades dos gestores, das chefias e dos servidores.  
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Na estrutura organizacional atual, conforme se observa no Anexo VI, houve a 

criação de setores para auxiliar a realização das atividades administrativas da Secretaria 

encarregada das contratações. A medida foi implementada com o intuito de minorar o acúmulo 

de atividades distribuídas em poucos setores. Com o passar dos anos os setores foram 

absorvendo atividades e ações advindas de novas legislações ou demandas dos trabalhos, sem 

a estrutura tenha equipado os departamentos e as competências para atender às novas demandas.  

A modalidade Pregão e o gerenciamento das Atas de Registro de Preços, por exemplo, foram 

duas atividades incorporadas aos processos licitatórios desde 2002, com o advento da Lei 

Nacional nº 10.520/2002 e do Decreto Nacional nº 7.892/2013. 

4.3.3. PERSPECTIVAS DE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES 

A Constituição de 1988 e a Lei Orgânica do Distrito Federal apresentam como 

princípio basilar da Administração Pública a eficiência. Portanto, há necessidade de 

implementação de instrumentos para alcance dos resultados esperados.  

O entendimento de eficiência congrega várias interpretações. Essa medida 

pode ser entendida como: a) fazer certo as coisas; ou b) minimizar a relação entre insumos 

e produtos, na geração de um produto final ou na realização de um serviço final. Para Peña 

(2008), um método de produção é eficiente quando se emprega o menor nível de insumos 

possível para produzir um nível dado de produção, ou quando se obtém o maior nível de 

produção possível com um dado nível de insumo. 

Em vista disso, e independentemente das ações implementadas no TCDF, há 

de haver novos instrumentos para incorporar à gestão estratégica. Um desses instrumentos 

é a estruturação das atividades do Tribunal segundo uma cadeia de valor, a fim de se 

visualizar as atividades organizacionais de destaque e modificá-las para trazer vantagem 

competitiva nos serviços públicos prestados. Esse modelo pode ser implementado em 

conjunto com atividades do planejamento estratégico da organização, cabendo, apenas, as 

adaptações ao modelo das demandas existentes na organização.  

Segundo a consultoria realizada pelo TCDF, as organizações possuem 

características e denominações variadas, segundo a natureza privada ou pública. Todavia, os 

conceitos subjacentes não se alteram ou modificam. Nesse entendimento, tomando o TCDF 

como um sistema organizacional, pode-se dizer que a unidade de análise se organiza e funciona 

com base em uma lógica tríplice:  
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a) negócio ou fins institucionais: conforme a natureza jurídica da organização; 

b) gestão: sistema constituído de partes; e  

c) suporte: apoio às operações gerais do sistema, em diversos níveis.  

Os ganhos de eficiência com a implementação de um departamento especializado 

no projeto da contratação são de fácil observação, porque ocorreram uma melhor definição das 

atividades, a designação de setores para provimento das atividades específicas e o 

aprimoramento da estrutura organizacional, alcançando aprimoramento da estrutura e dos 

processos organizacionais. Trouxeram ainda uma cadeia especializada dos processos internos 

com impactos na estrutura organizacional. 

4.3.4. OS IMPACTOS, RESULTADOS E EXPECTATIVAS NO TCDF 

Esta seção apresenta os impactos da mudança organizacional, os resultados 

alcançados e as expectativas no processo de modernização, no contexto estudado na 

unidade de análise. Em vista do que foi apresentado anteriormente, cabem alguns 

apontamentos pormenorizados, análises e críticas sobre o estudo em questão, direcionados 

para essas perspectivas.  

IMPACTOS NO TCDF 

Para estabelecer novos objetivos organizacionais são necessárias algumas 

transformações. Essas refletem, geralmente, nos sistemas de manufatura, mercados, 

estoques, estruturas organizacionais, entre outros. O TCDF houve por bem promover essa 

transformação na estrutura organizacional e nos processos de trabalho, em vista da 

necessidade de modernização organizacional. Esse procedimento passou por adaptação da 

estrutura, ampliação do quadro de recursos humanos, empoderamento dos setores, 

elaboração de Manuais de Procedimentos Administrativos, implantação do Sistema de 

Controle Interno, entre outras medidas. 

Desenvolvimento organizacional sobrevém nas organizações quando são 

necessárias a ampliação dos resultados esperados ou mesmo alcançados. Em que pesem as 

organizações públicas não fazerem frente à competição que os mercados impõem, ainda sim 

devem resposta da aplicação dos recursos financeiros e dos resultados alcançados para a 

sociedade.  
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Segundo Hoffman & Kaplinsky (apud AMATO NETO, 1995), para promover o 

aperfeiçoamento da competitividade organizacional faz-se necessário adaptar a estrutura como 

centro de atenção. Dessa forma, os objetivos pretendidos serão atingidos, buscando obter 

vantagens na diferenciação estrutural. 

Para os desafios impostos na atualidade faz-se necessário um processo de 

mudança constante. É inegável a necessidade de realização de adaptações do modelo de 

qualquer estrutura organizacional, seja adaptação nos trabalhos, seja readequação dos 

profissionais, seja por quaisquer flexibilizações impostas pelos campos externos e 

internos da organização. Nesse contexto, faz-se imprescindível a realização de 

transformações com maior periodicidade. Para tanto, na utilização de instrumentos 

estratégicos, o gestor precisa realizar emendas e flexibilizar-se para se adaptar ao contexto e às 

particularidades das organizações públicas. 

Destaca-se que a sociedade e as organizações estão em transformação constante. 

Em vista dessas mudanças, as adaptações nos processos de trabalho e das equipes de produção 

se fazem necessárias. Para isso, deve-se entender que a flexibilidade é algo a ser considerado. 

Segundo Motta (1998), as inovações tecnológicas e as transformações sociais prevalecem 

na presente sociedade atual, mudando profundamente a produção de bens e a vida das 

pessoas. Dessa maneira, não se pode ignorar esse importante ambiente em que as 

organizações estão inseridas. 

A concretização desse modelo de planejamento da contratação na cadeia de valor 

da contratação pública se fez efetiva por contemplar a participação da Alta Administração. Com 

a não participação da cúpula estratégica na participação da implementação de mudanças pouco 

ou nada seria realizado. Tal como nas organizações privadas, no contexto das instituições 

públicas não é diferente, e os processos de mudança e transformação, na grande maioria das 

vezes, têm maior sucesso e efetividade quando implantados pelo processo top-down, ou seja, 

de cima para baixo, partindo da alta administração para o campo operacional da corporação. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

A cadeia de valor da contratação pública na unidade de análise ficou mais 

especializada, seguindo os conceitos e princípios de produtividade. Essa análise é proveniente 

da Administração Clássica, por Henry Ford, que consiste em aumentar a capacidade de 

produtividade no mesmo período, por meio da especialização da linha de montagem.  
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Além disso, constata-se uma divisão equânime do trabalho, seguindo o preceito da 

Organização Racional do Trabalho (ORT), conceito difundido por Frederick Winslow Taylor, 

já no século passado. Nada espanta quando organizações, públicas e privadas, não alcançam 

resultados efetivos na condução das organizações, pois não implementaram conceitos e 

princípios já consolidados na Teoria Geral de Administração, embora a difusão e aplicação de 

conceitos de Administração na condução de organizações sejam algo novo, como é a própria 

carreira de Administração, que completou, recentemente, apenas 50 anos de regulamentação no 

Brasil, com o advento da Lei Federal nº 4.769/1965. 

É inegável que a unidade de análise se utilizou de uma estruturação matricial para 

aperfeiçoamento dos trabalhos de contratação. Para neto e Escrivão Filho (2000), nessa 

estruturação cruzam-se, nas linhas verticais, as necessidades dos produtos e, nas linhas 

horizontais, as habilidades funcionais, o que se verifica quando se impõe um setor com 

interação com outro, independentemente de posição hierárquica, para alcance dos resultados de 

contratações públicas. Isso foi alcançado, com o departamento especializado interagindo com 

outros departamentos da estrutura com o fim de alcançar uma contratação efetiva e que traga 

resultados organizacionais. 

EXPECTATIVAS PARA GESTÃO 

A execução de novos instrumentos de Administração acende expectativas, pois o 

processo de planejamento traz mudanças na instituição. O grande dilema no processo está na 

implementação e institucionalização dessas transformações. Por isso, há necessidade de que os 

objetivos organizacionais estejam claramente previstos no Plano de Metas, uma vez que os 

agentes para supervisionar essas metas e transformações podem se deparar com dificuldades na 

condução dessas ações. Esses são dilemas levantados na temática do Planejamento e Gestão e 

que não podem ser desconsiderados, pois políticas e resistências podem atrapalhar os resultados 

esperados.  

A utilização desse processo de aprimoramento da gestão contempla constante 

atualização por parte da organização em estudo. Segundo a Informação nº 408/2013 - DRH, 

essa atividade deve ser vista com certa periodicidade, para evitar o que ocorreu na atual 

estrutura, em que passou quase trinta anos sem atualização de competências, atividades e 

atribuições. Isso pode ser feito com base na normatização do Plano Estratégico do órgão, em 

que poderá contemplar as devidas alterações necessárias. 
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Os modelos de gestão pública apresentados nesse processo requereram maior 

integração com as políticas internas do órgão. Esse modelo iniciou-se por iniciativa da 

autoridade investida temporariamente. Como as estruturas organizacionais públicas são 

elaboradas por normativos internos, há de haver, a institucionalização do processo de 

atualização da estrutura para dar cumprimento aos objetivos esperados da organização.  

As organizações públicas são conduzidas por servidores públicos, os quais devem 

obedecer às normas e leis. As competências e atribuições também são fixadas por normativos 

legais. Dessa forma, esses normativos precisam ser revistos com periodicidade. A partir do 

comando normativo legal, o caminho da atuação do agente público na inovação e na 

reengenharia dos processos organizacionais poderiam ser mais presentes. A institucionalização 

dessa atividade oportuniza a possibilidade de incorporar melhores instrumentos associadas à 

gestão estratégica e operacional nos órgãos públicos. 

Por fim, destacamos que a implementação desse processo de inovação poderia ser 

ampliada aos demais setores da unidade de análise. Faz-se urgente uma instrumentalização das 

atividades segundo uma Cadeia de Valor, em conjunto ao Planejamento Estratégico. Num 

contexto organizacional isso é possível e desejável. Segundo Abrúcio (2007), na Administração 

Pública fazem-se necessárias a profissionalização e a realização de avaliações periódicas, como 

implementação de metas, construção de atividades por projetos, constituição de indicadores, 

formação de gestores e aferição de resultados operacionais, já que são instrumentos dessa ordem 

que proporcionariam a minimização de interferências políticas nos processos internos.  

4.4. A PERSPECTIVA DOS GESTORES NA UNIDADE DE ANÁLISE 

Este tópico apresenta a percepção dos gestores vinculados às atividades de 

contratações da unidade de análise, obtida por intermédio de entrevistas.  Esses setores realizam 

as ações de contratações públicas, sendo necessário entender e conhecer a percepção a respeito 

do planejamento e da contratação no âmbito institucional. 

Ao todo foram realizadas sete entrevistas, e pode-se entender comparando-as com 

o Anexo IV, que apresenta o atual organograma da unidade de análise pesquisada. Foram quatro 

entrevistas com chefias da Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio-Selip e duas com 

chefias da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio-Sesap. Essas Secretarias estão 

vinculadas à Secretaria-Geral de Administração-Segedam. Os setores subordinados à Selip são 

o Serviço de Licitações-Selic, o Serviço de Contratos-Serco, o Serviço de Material-Semat e o 
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Serviço de Patrimônio-Sepat. Os setores subordinados à Sesap são a chefia do Serviço de 

Segurança e Suporte Operacional e o Serviço de Projetos. Foi realizada, ainda, uma entrevista 

com a Diretora da Divisão de Programas da Saúde (Disaude), departamento que está vinculado 

à Segedam. Esses setores foram escolhidos por tratar-se dos maiores demandantes de 

contratações, por comporem departamentos da área-meio da unidade de análise.  Não faria 

sentido, por exemplo, realizar entrevistas com profissionais da Secretaria-Geral de Controle 

Externo-Segex, que não demanda contratações, realizando apenas atividades de auditoria e 

fiscalização – atividade-fim da unidade de análise. As atividades ora em estudo são de 

almoxarifado, contratos e licitações, atividades operacionais e, portanto, ligadas com os 

processos administrativos de contratações. 

Realizaram-se entrevistas com todas as chefias vinculadas à Selip, enquanto as 

entrevistas referentes à Sesap foram em apenas 22% das chefias, as quais se encontram 

vinculadas às contratações públicas.  

Dos entrevistados ocupando funções de direção e chefia, 71% são do sexo 

masculino e 29% são do sexo feminino, demandando contratações e liderando o corpo de 

colaboradores nos departamentos pesquisados.  

A grande maioria dos servidores pesquisados encontra-se com idade entre 41 a 60 

anos, faixa representada por 86% dos entrevistados. São, dessa maneira, um público experiente 

para realização das atividades de chefia e coordenação dos trabalhos. Não se trata de jovens 

com pouca experiência profissional, ou recém-chegados no serviço público. 

A formação profissional dos entrevistados é um diferencial, pois 71% possuem pós-

graduação, e apenas um profissional tem somente o nível médio. A unidade de análise 

caracteriza-se por profissionais capacitados. Essa maturidade acadêmica se destacaem 

atividades de cunho intelectual, que demandam análises e críticas. Isso os diferencia dos 

profissionais operacionais, que meramente executam ações. A exigência de atividades 

especializadas dos profissionais implica a existência de profissionais do campo intelectual, 

capazes de realizar conjecturas e pensar sobre os atos e fatos envolvidos no processo. 

Mais de 70% dos entrevistados atuam na unidade de análise há mais de 16 anos. 

Esse dado evidencia o conhecimento prévio que os profissionais entrevistados têm sobre a 

instituição. Não são novatos ao respeito dos trabalhos e dos processos internos da unidade de 

análise, o que reforça o conhecimento da cultura organizacional e os valores compartilhados 
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sobre o andamento dos trabalhos e atividades organizacionais. 

Pôde-se verificar que 60% dos entrevistados atuam na área de contratações 

governamentais há mais de 10 anos. Isso reflete a competência dos profissionais nessa área da 

Administração Pública, no contexto da unidade de análise. São, portanto, profissionais atuantes 

em Contratações Públicas, e, ainda que a grande maioria esteja apenas no órgão, são alinhadas 

as determinações na legislação aplicável, pois os procedimentos contratuais ali realizados o são 

também em todas as esferas da Federação, seja em órgãos e entidades. 

A entrevista contou com uma pergunta aberta a qual permite observar a opinião dos 

gestores públicos em relação ao planejamento das contratações públicas. Apenas 28% dos 

entrevistados entendem que melhorou o procedimento de planejamento da contratação no 

ambiente organizacional da unidade de análise.  

Essa percepção reafirma que a Administração Pública precisa se aperfeiçoar 

quantos aos princípios e conceitos fundamentais previstos para o setor público. Desde a segunda 

reforma administrativa no século XIX, implementada pelo Decreto-Lei nº 200/1967, evidencia-

se a necessidade de prover no ambiente da Administração Pública meios para alcançar melhores 

resultados, como planejamento, coordenação e organização.  

Foi consenso entre os entrevistados a necessidade de planejamento para eficiência 

na contratação pública. O planejamento é algo realizado dentro de um processo amplo e 

integrado nos órgãos e entidades do setor público. Entretanto, constatam-se, nas ações 

governamentais, amadorismos pelas constantes falhas nos procedimentos de contratações 

públicas. O setor público precisa aprimorar técnicas de trabalho como preceito essencial para 

obter mais resultados e não pode olvidar desta premissa: PLANEJAMENTO. Para Sobral e 

Peci (2008), as organizações precisam planejar para enfrentar as mudanças que ocorrem na 

economia, na política, na cultura, nos estilos de vida. A sociedade está mudando e quer mais 

resultados das organizações públicas.  

Contratação pública é, também, algo essencial e precisa ser remodelado no setor 

público para atender às necessidades da organização, para, assim, alcançar o interesse público 

e o fim social do Estado. Se as atividades internas não são realizadas, os programas de 

atendimento ao público, por consequência, também não o serão. Em vista disso, incorre-se em 

uma sucessão de fracassos, pois, não havendo meios para realizar bons trabalhos, os 

profissionais poderão não se sentir dispostos e motivados para responder aos programas e 
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serviços atribuídos ao órgão. 

Para Cavalcante (2013), o planejamento da contratação envolve a realização de 

estudos técnicos preliminares, bem como o processo de elaboração de projeto básico, de edital, 

de minuta de contrato, que permitam identificar o objeto a ser contratado, selecionar o 

fornecedor e conduzir a execução contratual, tudo com qualidade.  Essa previsão envolve 

aspectos legais, jurídicos e técnicos, como o levantamento das reais necessidades do órgão 

naquele dado momento. Envolve, além disso, o conhecimento sobre se a contratação ocorrerá 

dentro organização, seguindo as prioridades que foram postas no planejamento estratégico. Não 

se pode deixar de mencionar que um planejamento inadequado ou inexistente é a causa dos 

principais problemas observados em contratações. 

Há necessidade de estudar a função e a aplicação do produto a que se destina, para 

atender ao interesse público. Planejamento nas contratações requer um estudo analítico 

preliminar, com perguntas simples: Como? Para quê? Onde? Possibilitando uma atuação 

sistêmica e integrada na organização. 

Quanto ao processo, enquanto cadeia de atividades, identifica-se uma não 

uniformidade, que pode ser atribuída ao desconhecimento sobre a cadeia de atividades que 

pertence aos processos de contratações. A nosso ver, as chefias deveriam ter internalizado como 

rotinas de trabalho os passos a serem realizados no processo de contratações públicas. Ainda 

que normatizado, caberiam compartilhamento desse entendimento. Em que pese a 

modernização ter acontecido entre 2013 e 2014, as chefias envolvidas com as contratações 

deveriam conhecer os ritos e processos de contratações na Unidade de Análise. 

Para Oliveira (2013b), a Administração de Processos é o conjunto estruturado e 

intuitivo das funções de planejamento, organização, direção e avaliação das atividades 

sequenciais, com relação lógica entre si, com o fim de atender e superar, com minimização dos 

conflitos interpessoais, as necessidades e expectativas dos clientes externos e internos das 

empresas.  

Os fatores de sucesso na contratação pública dependem de equipes qualificadas para 

a realização das atividades. Quase 60% dos entrevistados entendem essa realidade, pois se os 

procedimentos são realizados pelo corpo de servidores, nada mais justo que estejam 

devidamente bem-treinados e qualificados nessa atividade. 
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O planejamento da contratação pública requer bons profissionais. Deve haver 

preparação técnica e constante das equipes técnicas. Quase a metade dos entrevistados apontou 

a necessidade de profissionais preparados na execução de planejamento da contratação. Não 

obstante, a existência de tempo adequado, detalhamento do projeto e economicidade para 

realização dos projetos obteve 14% de importância como elemento no planejamento da 

contratação pública.  

Há a necessidade de contemplar boas equipes de trabalho para realização de 

atividades de planejamento interno nas organizações públicas. Segundo Costa (1976), a 

experiência de planejamento governamental brasileiro exigia condições ambientais reforçadas, 

em que primeiro havia a necessidade de estruturar uma equipe profissional para elaboração de 

projetos para solução de problemas existentes. Naquela época apenas engenheiros recebiam 

esse treinamento específico. Em segundo, incorreu na identificação de soluções técnicas 

adequadas às realidades brasileira de planejamento.  

O fracasso no planejamento das contratações públicas é decorrente do mercado 

interno e da má qualificação das especificações dos projetos constituídos. Esse entendimento 

foi firmado por quase 40% dos entrevistados no tocante às questões relacionadas ao mercado e 

28% para a qualificações dos projetos elaborados. No que se refere aos mercados internos, não 

há disponibilidade fácil em obter orçamentos e estimativas junto às empresas. Essa perspectiva 

impacta nos Estudos Preliminares da Contratação Pública, os quais exigem uma estimativa da 

despesa. Há necessidade também de informações para serem aferidas no órgão para efetividade 

da contratação. Quanto às especificações, destaca-se a ausência de informações sobre os 

produtos e serviços adequados para uma contratação eficaz. 

O sucesso no planejamento da contratação depende de vários interessados, sejam 

internos ou externos ao órgão ou entidade. Para os interessados internos, contemplam-se os 

setores demandantes e o próprio órgão. Para os interessados externos temos o mercado, a 

sociedade e o próprio cidadão. Para Rocha Neto (2003), os interessados são todos os que direta 

ou indiretamente se relacionam com os resultados do trabalho da equipe, e podem ser externos 

ou internos à organização.  

A especificação e o detalhamento das atividades realizadas pelos setores envolvidos 

podem desencadear fatores de sucesso do planejamento da contratação da organização, pois a 

estruturação organizacional divide as atividades desenvolvidas em diversos setores da 

organização. Dos entrevistados, 60% entenderam que a divisão especializada dos trabalhos no 
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planejamento da contratação pública é um fator de sucesso. Ressalta-se a necessidade de se 

criarem estruturas para alcançar os resultados estipulados no planejamento estratégico. Assim, 

se o objetivo é alcançar mais eficácia e eficiência nas contratações públicas, há de haver que 

haja melhorias na divisão das atividades e setores para concretização das metas e objetivos 

institucionais. 

O aprimoramento das atividades dos profissionais envolvidos em contratações 

públicas, a começar na descriminação das atividades, pode resultar em melhoria nas ações a 

serem realizadas pelos servidores. Entretanto, não é consenso entre os gestores organizacionais. 

Segundo Cruz (2015), as organizações nacionais e internacionais ainda não aderiram 

maciçamente à ideia de automatização dos processos, até porque o tema processos de negócio, 

sua implantação e gestão, é algo que está longe de ser consenso para grande parte dos 

empresários.  

A Alta Administração deve envolver-se no processo de planejamento da 

contratação pública. Mais de 25% dos entrevistados entenderam a necessidade de maior 

envolvimento da cúpula organizacional para alcançar bons resultados no planejamento das 

contratações públicas, seja para instituir normas internas favoráveis ao cumprimento 

intradepartamental das rotinas, seja para delimitar a ação operacional dos profissionais 

envolvidos no processo de compras governamentais. 

Os profissionais gestores das unidades estratégicas precisam envolver-se nos 

processos de gestão da organização. As atividades internas sofrem interferência de grande parte 

das decisões dessa cúpula organizacional. Não havendo apoio e sustentação da alta gerência, 

não se vislumbram resultados efetivos. Pesquisa realizada em 2000 a 2004, contemplando 

organizações nacionais e internacionais, relatada por Cruz (2015), constatou a necessidade de 

a alta gerência se envolver diuturnamente com os projetos operacionais da organização para 

obtenção de ganhos de produtividade. 

O fator humano é um diferencial positivo no alcance dos resultados das 

contratações governamentais. Pois, mais de 70% dos entrevistados entenderam necessárias 

mudanças relacionadas aos profissionais envolvidos nas contratações públicas. Destaca-se a 

necessidade de maior capacitação profissional para se obter maior eficácia.  

O fator econômico, qual seja, a remuneração pelos trabalhos realizados, é um fator 

de motivação, segundo os entrevistados, pois trata de profissional especializado e requer 
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constante atualização, fazendo-se necessária a justa remuneração. 

Além disso, a constituição de equipes de trabalho é bem-vinda para a realização dos 

projetos de contratações, além da concentração de núcleos departamentais de informações sobre 

contratações da organização. Foi observada por 57% dos entrevistados quanto a importância de 

modificações na estrutura organizacional como fator de aprimoramento no planejamento das 

contratações governamentais. 

Deixou-se uma pergunta aberta aos entrevistados, que apresentaram informações 

referentes ao planejamento, às estruturas organizacionais e aos profissionais especializados para 

suprimento das demandas de contratações. Por oportuno, houve apontamentos da necessidade 

de maior controle nas atividades das empresas contratadas, bem como de fiscalização nos 

prazos e sanção às empresas descumpridoras das avenças constituídas no processo de 

contratação. Não se observa, ao nosso entendimento, acréscimo de outras informações 

relevantes, ou mesmo algo de relevância ao tema. 

No tocante ao planejamento organizacional, constata-se tratar-se de algo a ser 

perseguido pelos integrantes da organização, seja no campo estratégico ou operacional. Para 

Sobral e Peci (2008), o planejamento é indispensável nas organizações, e em todos os níveis 

organizacionais. Sem planejamento, as organizações andariam à deriva, sem rumo.  

Assim, os gestores da Unidade de Análise entendem ser essa premissa fundamental 

para o bom trabalho no setor público. Essa base é firmada nos próprios normativos que regem 

o funcionamento do Estado brasileiro. O Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a 

organização da Administração Federal e cria diretrizes para a Reforma da Administração, 

trouxe essa base há tempos, o que reforça os motivos para os servidores bem cumprirem os 

ditames que regem a Administração Pública.  

Para Sobral e Peci (2008), a estrutura organizacional é o resultado final do processo 

de organização. De modo que, as atividades organizacionais serão ordenadas e estruturadas para 

o alcance dos objetivos. Essa estrutura especifica os papéis, as relações e os procedimentos 

organizacionais que possibilitam uma ação coordenada de seus membros. Já para Oliveira 

(2013b), estrutura organizacional é o delineamento interativo das atribuições, níveis de alçada 

e processos decisórios inerentes às unidades organizacionais da empresa, incluindo suas 

interações com os fatores não controláveis da organização.  
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Como a Administração Pública tem como base o princípio da legalidade, previsto 

inclusive na Constituição Federal de 1988, reforça-se o entendimento de trazer nas normas 

internas informações quanto aos setores, competências e responsabilidades, contemplando o 

planejamento operacional na própria estrutura. Por isso defende-se a institucionalização do 

planejamento e a definição dos setores constituídos na estrutura organizacional, com objetivo 

de obter melhores resultados.  



72 

 

 
 

5. CONCLUSÕES 

Este capítulo apresenta, com base no estudo de caso realizado, a resposta ao 

problema investigado: “Como a estruturação dos processos internos, alinhados ao 

planejamento, impacta nas contratações públicas brasileiras?”.  

O Planejamento da Contratação pode trazer resultados organizacionais. Segundo 

estudos do TCU (2012), o planejamento da contratação é fundamental para que a 

contratação agregue valor ao órgão e os riscos envolvidos sejam gerenciados; a 

contratação esteja alinhada com os planejamentos do órgão governante superior ao qual o 

órgão esteja vinculado; e os recursos envolvidos sejam bem utilizados, não só os recursos 

financeiros, mas também os humanos. Cumpridos esses preceitos, as instituições públicas 

poderão obter melhores resultados nas contratações. 

A cultura organizacional pública precisa ser adaptada aos contextos em que se 

encontra inserida. A boa Administração requer servidores cuja atuação esteja em conformidade 

aos propósitos institucionais, daí a necessidade de aprimoramento do ambiente organizacional. 

Uma cultura de amadorismo não subsiste em meio à eficiência requerida da gestão pública. 

Recomenda-se a promoção de ações para implementar uma nova ordem organizacional, de 

excelência no serviço público. Para Cruz (2015), a organização precisa conhecer-se a si mesma 

para iniciar mudanças. Sobral e Peci (2008) mencionam que, independentemente do tipo de 

organização, o ambiente é uma força poderosa, com impacto no sucesso ou no insucesso das 

organizações. 

A construção de um documento integrando objetivos e os meios necessários 

demonstra transparência. Para alcançar o alinhamento dos resultados esperados com as 

atividades desenvolvidas, deve haver o compartilhamento dessas informações. Recomenda-se 

aos órgãos e entidades governamentais a implementação de um Plano Diretor de Contratações 

devidamente integrado ao orçamento público da instituição. Isso atende aos princípios 

normativos constitucionais e infralegais: legalidade, publicidade e eficiência. Para Oliveira 

(2014), o Plano Diretor é o processo global e estruturado de delineamento e de 

operacionalização do modelo de administração e das atividades a serem consolidadas pela 

instituição pública. Dentro desse Plano Diretor, pode-se estipular os ganhos a serem obtidos 

pela organização, os resultados esperados pelas contratações, os agentes públicos envolvidos 

no processo da contratação, os quantitativos e as justificativas de fato e de direito pertinentes 

ao processo de contratação.  
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No âmbito do Governo Federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

elaborou uma Estratégia Geral de Logística - EGL, para os exercícios de 2016 e 2017, 

possibilitando a construção colaborativa de iniciativas inovadoras de governo, com vistas a 

imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração. Esse 

documento contemplou o caráter transversal das atividades de logística e a consolidação das 

unidades de logística pública como atores estratégicos na execução das políticas públicas e 

programas governamentais. O propósito da EGL é a orientação e a comunicação da estratégia, 

além de fornecer as bases para elaboração dos Planos Diretores de Logística – PDL. Essa 

documentação vai aprimorar a atuação das unidades responsáveis pela execução de atividades 

de logística pública, e estabelece um modelo de governança que contemple um direcionamento 

estratégico para a área. 

Para Oliveira (2014), há pontos positivos para a Administração Pública quando 

implementa pequenas ações, entre elas a construção de um Plano Diretor, bem como quando há 

boa vontade significativa dos colaboradores, além de propiciar um ambiente adequado para a 

realização das atividades públicas. Uma forma de atuação planejada é adaptar os recursos 

internos da organização para institucionalizar as boas práticas. Essa postura reforça a atuação e 

responsabilização dos profissionais que não alcançarem os objetivos de maneira adequada e 

tempestiva. Não se pode negar a necessidade de alcançar os melhores resultados no setor 

público como um todo, da União aos Municípios. Por isso se devem adaptar os meios de 

alcançar melhores resultados. Estão incluídos os regimentos internos, o organograma, os 

documentos, as planilhas, os editais, os fluxogramas e do mais simples manual ao mais 

complexo regulamento interno de serviços.  

A atuação governamental deve proporcionar o alinhamento entre estrategistas e a 

base operacional. Harmonizam-se as ações dos profissionais envolvidos nas contratações dos 

órgãos e entidades públicas com a simples divulgação e compartilhamento das informações 

relacionadas aos procedimentos da organização. Conduz assim para uma visão organizacional 

integrada, em conformidade com o processo de planejamento da contratação. Entende-se que, 

enquanto as organizações não implementarem esse alinhamento, não haverá meios favoráveis 

para o desenvolvimento da Gestão Pública eficiente. Segundo Paludo (2014), os órgãos, 

entidades ou unidades administrativas públicas precisam construir um planejamento verdadeiro 

para construir soluções de forma integrada, a fim de que a visão de futuro seja partilhada e todos 

lutem para alcançá-la. 
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A estrutura organizacional precisa estar de acordo com a Estratégia constituída 

pelos gestores organizacionais. Conforme mencionam Sobral e Peci (2008), o desenvolvimento 

de uma estrutura organizacional envolve a definição de regras e procedimentos internos, a 

divisão do trabalho, a descrição de funções, o estabelecimento de relações de autoridade entre 

seus membros. Dessa maneira pode-se estruturar o processo da contratação segundo a 

especialização adequada dos setores. As responsabilizações dos termos da contratação devem 

ficar a cargo dos profissionais solicitantes, das chefias e dos profissionais técnicos. Os setores 

envolvidos com o processo de licitação e compra devem ficar com essa atividade, somente. 

Portanto, deve haver um departamento especializado em oferecer suporte ao departamento 

demandante, para contemplar os preceitos licitatórios e processuais necessários aos fins 

propostos. Não se pode negar que a carga de informações, legislações e procedimentos para 

compras públicas demanda conhecimentos atualizados, dos quais os setores demandantes não 

conseguem manter-se a par. 

É relevante que as atividades-meio das organizações estejam adaptadas para 

obtenção dos fins pretendidos na organização, para que sejam alcançados os resultados 

organizacionais esperados. Os processos internos são o maior alicerce para se alcançar esses 

resultados. Pensar e repensar o processo, os procedimentos, as atividades e tarefas devem ser 

incentivados. A especialização dos procedimentos deve ser estimulada pelos setores de forma 

a se encontrar o melhor caminho, atendendo, claro, às especificidades do processo interno e à 

legislação aplicada. O processo deve ser normatizado para obter êxito, de maneira a não permitir 

a fuga à responsabilidade por cada atividade a ser realizada e pelos procedimentos documentais 

que precisam ser providos na contratação dos serviços e aquisição dos produtos. O maior 

interessado é o setor demandante, porém o suporte ao alcance desse resultado deve ser 

partilhado pelos envolvidos na produção dos documentos. 

O setor público carece de envolver os servidores públicos na missão da organização, 

assim como acontece na iniciativa privada. Promoverá, dessa maneira, um juízo aproximado 

dos fins propostos e dos trabalhos realizados pelos colaboradores. Para Paludo (2014), 

dificilmente um plano terá sucesso na área pública se não contar com o comprometimento das 

lideranças e o apoio dos servidores. A EGL estabelece valores como referenciais estratégicos 

aos profissionais da área de logística, tendo o profissionalismo como forma de fomentar as 

capacidades e habilidades dos indivíduos para a realização do seu trabalho de forma competente 

e bem-planejada e atuação com foco em resultados, gerando valor para as instituições 

governamentais e para a sociedade. 
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Em vista disso, é relevante considerar o servidor público comprometido com os 

processos internos de contratações como elemento fundamental para a eficiente gestão de 

processos e alcance dos objetivos e metas estruturados no planejamento e como disseminador 

de boas práticas de gestão. Um quadro de profissionais motivado e qualificado, além de atender 

às necessidades internas da organização, pode alcançar uma implementação efetiva de 

instrumentos de gestão.  

Não se pode olvidar que a forma organizacional dominante neste século XXI será 

orientada por processos (Hammer, 1996). As organizações públicas poderão lograr êxito na 

realização de projetos, programas e atividades quando estruturarem os processos 

organizacionais de contratações segundo uma cadeia especializada de trabalhos licitatórios. A 

presente pesquisa apresentou os caminhos percorridos com a adaptação da estrutura 

organizacional para a realização dos processos de contratações na unidade de análise. 

O foco no resultado das contratações deve persistir. Os servidores precisam 

alinhar-se aos objetivos da cúpula organizacional para obter resultados favoráveis na 

Administração Pública e para a sociedade. Esse foco terá como base na adaptação da estrutura 

organizacional para institucionalizar esse alinhamento. Os processos internos dessa nova 

estrutura que agora surge precisam ser revisados, como forma de melhor atender aos trâmites 

legais e às peculiaridades institucionais que possam surgir. A cultura organizacional dever ser 

constantemente fortalecida junto aos servidores que realizam as atividades, reforçando os 

trâmites, as legislações aplicadas e os resultados esperados pelos agentes envolvidos. Os 

profissionais de níveis estratégicos da organização devem repassar os objetivos, as metas e os 

propósitos a serem cristalizados para perdurar a inovação e modernização pretendidas.  
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APÊNDICE A - Roteiro das Entrevistas  

  
Título da Pesquisa: A INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. 
 

Coordenação: Professor Dr.Paulo Motta  

      

    Caro Participante.  

      

Solicito autorização para registrar a sua entrevista, ressaltando que a identidade de 

todos os entrevistados na presente pesquisa será preservada, no que se refere ao uso das informações 

no estudo em questão.  

O roteiro em Anexo faz parte de uma pesquisa da Escola Brasileira de Administração 

de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV, e irá subsidiar a elaboração da dissertação 

do curso de Mestrado em Administração Pública.  

Esse estudo tem por objetivo “identificar de que forma as especificidades das 

organizações públicas influenciam a implementação da Gestão de Processos em seu âmbito”.  

Desde já agradecemos imensamente a sua colaboração e nos colocamos a sua 

disposição para qualquer esclarecimento.  

Oswaldo Junqueira Vaz Júnior 

Pesquisador – EBAPE/FGV  

(61) 3314-2870  

(61) 8135-7117  

of.junqueira@gmail.com 
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1. PERFIL  
 

1.1. Qual o sexo? 

 Masculino                     Feminino 

 

1.2. Qual a idade? 

 20-30                31-40                41-50                 51-60                61-70  

  

1.3. Formação Profissional? 

 Ensino Médio               Ensino Superior                Pós-Graduado 

 

1.4. Tempo de Trabalho na Unidade de Análise? 

 0-5                 6-10                11-15                 16-20                21-30  

 

1.5. Tempo de trabalho com a área administrativa (que envolve contratação)? 

 0-5                 6-10                11-15                 16-20                21-30  

 

 

2. BLOCO DE QUESTÕES 

 

3. Na sua opinião, como você avalia a atividade e o processo de contratação no setor público? 

4. Qual a importância do planejamento para a eficiência na contratação pública? 

5. As organizações públicas possuem Regimento/Regulamento Interno que elencam as 

competências comuns e específicas. Como o senhor(a) descreveria o processo(cadeia de 

atividades) de planejamento de uma contratação?  

6. Nessa atividade DE NORMATIZAÇÃO, quais são fatores de sucesso no processo de 

planejamento da contratação pública? 

7. Dentre esses, quais são os fatores importantes e imprescindíveis no processo de 

planejamento da contratação pública? 

8. Nessa atividade DE NORMATIZAÇÃO, quais são os fatores NÃO-organizacionais e 

NÃO-normativos que desencadeiam o fracasso no processo de planejamento da contratação 

pública? 

9. Como a estruturação das atividades e da estrutura organizacional podem afetar nesses 

fatores de fracasso e de sucesso do planejamento da contratação pública? 

10. Quais as mudanças e transformações você entende necessárias no órgão público para 

aprimorar o processo de planejamento da contratação pública? 

11. Para finalizar, o que você gostaria de acrescentar de mais informações relacionada a 

contratações no setor público? 
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APENDICE B - Resumo das respostas das chefias às questões formuladas na 

pesquisa. 

 
1.1 Qual o sexo? 

 

 Masculino                     Feminino 

 

 

 

SEXO % 

MASCULINO 5 71% 

FEMININO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

  

71%

29%

SEXO DOS ENTREVISTADOS

MASCULINO FEMININO
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1.2 Qual a idade? 

 

 20-30                31-40                41-50                 51-60                61-70  

  

 

IDADE % 

20-30   0% 

31-40 1 14% 

41-50 3 43% 

51-60 3 43% 

61-70   0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

  

0%

14%

43%

43%

0%

IDADE DOS ENTREVISTADOS

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70
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1.3  Formação Profissional? 

 

 Ensino Médio               Ensino Superior                Pós-Graduado 
 

 

FORMAÇÃO % 

MÉDIO 1 14% 

SUPERIOR 1 14% 

PÓS-GRADUADO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

  

14%

14%

71%

FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS 

ENTREVISTADOS

MÉDIO SUPERIOR PÓS-GRADUADO
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1.4 Tempo de Trabalho na Unidade de Análise? 

 

 0-5                 6-10                11-15                 16-20                21-30  
 

 

TEMPO - UNIDADE % 

0 - 5 2 29% 

6 - 10   0% 

11 - 15   0% 

16 - 20 2 29% 

21 - 30 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

  

29%

0%

0%

29%

43%

TEMPO NA UNIDADE DE ANÁLISE DOS 

ENTREVISTADOS

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30
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1.5 Tempo de trabalho com a área administrativa (que envolve contratação)? 

 

 0-5                 6-10                11-15                 16-20                21-30  
 

 

TEMPO - CONTRATOS % 

0 - 5 2 29% 

6 - 10 1 14% 

11 - 15 2 29% 

16 - 20 1 14% 

21 - 30 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

  

29%

14%

29%

14%

14%

TEMPO DE TRABALHO ATUANDO COM 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q2 - Na sua opinião, como 

você avalia a atividade e o 

processo de contratação no 

setor público? 

 

1-Melhorou muito. Mais recursos para efetividade da 

contratação e capacitação dos profissionais é melhor. Há mais 

transparência e celeridade. 

 

2-Modelo atual precisa ser atualizado. Legislação não 

acompanhou a informática. As etapas atuais são necessárias 

para proteger os recursos públicos. Controles em excesso 

atrapalham. 

 

3-Melhor agora. A estrutura ideal para contratação pública. 

Os processos e as atividades é ideal. Há problemas quando 

não há estrutura para realização das atividades. 

 

4-Muito burocratizada (excesso de formalismo). Muito 

demorado. 

 

5-Pouca evolução, com exceção dos pregões eletrônicos. Não 

é o ideal para a Administração Pública, pois há falhas no 

processo. Verifica-se que a contratação pública trata de “uma 

mangueira com vários furos no processo”. Muito precário, 

ainda. Pois, há desvios, há falta de continuidade. Entretanto, 

faz parte do Ofício do gestor público. 

 

6- Há pouco planejamento. Questões são tratadas numa forma 

emergencial. Elaboração de documentos de contratação são 

fracos. Há casos de superfaturamento. 

 

7-Setor precisa de materiais. Necessários especificar e o setor 

de compras deveria descriminar os bens e produtos para 

aquisição. Deveria ter melhores especificações. Compra-se 

errado. 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q3 - Qual a importância do 

planejamento para a 

eficiência na contratação 

pública? 

1-Fundamental. 

Não pode haver dúvidas do que se pretende contratar na 

Administração Pública. Há necessidade de um ponto inicial. 

 

2-Fundamental.  

Gestor sem planejamento tem que atuar em outra área. Pois, 

gera desperdícios de tempo e dinheiro. Recai em má-gestão. 

 

3-Planejamento é o mais importante. 

Garante o objetivo final – Contratação Pública. Há 

necessidade, entretanto, de bons profissionais para realização 

das atividades (boa equipe). 

 

4- É o Cerne do processo. É o ponto mais importante. Órgãos 

de almoxarifados são exemplos de bons planejadores. 

 

5 – 80% do precisa ser feito para efetividade da Contratação 

Pública. Se não há falhas, há descontinuidade no processo. O 

que ocasiona ao não atingimento da finalidade proposta. 

 

6 – Muito importante, pois tudo deve haver um planejamento. 

Bem importante, para fins de atender FINALIDADES, com 

base nas NECESSIDADES existentes. 

 

7- NECESSÁRIA, Situação (comprou e não precisa mais); 

acontecia falhas 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q4 - Como o senhor(a) 

descreveria o 

processo(cadeia de 

atividades) de planejamento 

de uma contratação efetiva 

na Administração Pública? 

Quais os resultados devem 

estar presentes nesse 

processo? 

Etapas 

1- Receber a demanda – área técnica – Disponibilidade 

recursos. 

2- Períodos-documental – acompanhamento – 

Certificação 

3- Levantamento – Financeiro - Orçamento-

Documentação 

4- Orçamentação – Normas – Propostas – Financeiro – 

Documentação. 

5- INTERAÇÃO – PROPOSTA ($) – Especificação – 

Documentação. 

6- AVALIAÇÃO NECESSIDADE – FINANCEIRO – 

CUMPRIMENTO DE NORMAS E LEIS. 

7- ESPECIFICA – ORÇAMENTO – PROJETO 

 

 

Resultados presentes. 

1-Bom fluído nessas ações. Economicidade. Efetividade. 

Eficácia. 

 

2-Definir qualidade. Normatização. Consumos. 

Técnicos hábeis para construção documental. 

Verificar as demandas que chegam e os pedidos realizados. 

Certificar do que foi pedido foi atendido. 

 

3-Requisitos mínimos – Referência dos fornecedores-Acesso 

a informação- Acesso a legislação e padronização na 

documentação. 

 

4-Verificação anual – Antecipação, segundo normas - boa 

especificação – Existência de recursos – Documentação 

adequada. 

 

5- São fixos, não há variação. 

 

6-Antecedência; avaliação das necessidades com prazo de 6 

meses ou mais. Verificação se há disponibilidade. 

Cumprimento dos prazos, obrigações e escolha adequada do 

executor. 

 

7 – Autoriza-se e verifica a disponibilização de orçamento – 

Define-se os termos do Projeto. 

 

 

  



90 

 

 
 

Questões Síntese das respostas das chefias 

Q5 - Quais os fatores de 

sucesso no processo de 

planejamento da contratação 

pública? 

(1) 

- Viabilidade econômica 

- Alta rentabilidade (custo vs benefício); 

- Retorno para Administração. 

 

(2) 

- Satisfação (custo vs benefício) 

- Estruturar os setores da contratação 

- Etapa de especificação no setor demandante. 

 

(3) 

Equipe qualificada 

Departamento especializado nas ações 

Haja concorrência no mercado – acesso aos fornecedores 

existentes 

 

(4)  

Prazos estipulados 

Conhecimento técnico da equipe 

 

(5) 

Continuidade/Controle – Tempestividade – Especificação. 

 

(6) 

Tempestividade (antecipação) 

Padronização 

Discussão/Detalhamento do projeto. 

 

(7)  

Capacidade Técnica 

Dispobilidade de orçamento 

Prazos 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q6 - Dentre esses, quais são 

os fatores importantes e 

imprescindíveis no processo 

de planejamento da 

contratação pública? 

(1) Econômico. Pois, Administração Pública deve pautar 

pela boa contratação, sem desperdícios. 

 

(2) Etapa de especificação. Há necessidade de setores 

bem qualificados e bem estruturados para realização 

dessa etapa. 

 

(3) Equipe qualificada. Pois os resultados nesse campo 

fluem melhor quando há profissionais melhores 

preparados. 

 

(4) Conhecimento técnico sobre os trabalhos. 

 

(5) Tempestividade – Pois há necessidade de abertura dos 

processos em tempo hábil para a realização das 

contratações. 

 

(6) Detalhamento do projeto, conforme informações 

detalhadas dos produtos e serviços a serem 

contratados. 

 

(7) A Dispobilidade de recursos é fator de sucesso. 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q7 - Quais são os fatores de 

fracasso no processo de 

planejamento da contratação 

pública? 

(1) Quando há prejuízos, no intuito de não haver retorno 

efetivo para a Administração Pública.  

 

(2) Profissionais desqualificados.  

 

(3) Especificação de materiais inadequadas; Acesso 

restrito a informações (orçamentárias / 

especificações)  

 

(4) Contratações emergenciais – última hora não há 

norma que se possa atender. Prazos exíguos – Há 

necessidade de  terceiros se manifestem. 

 

(5) MERCADO – Pois há necessidade de atuação do 

mercado para elaboração da estimativa dos preços 

praticados na licitação. POLÍTICAS – Internas e 

externas, frente ao andamento dos processos, dos 

interesses da chefia imediata e da cúpula da 

organização. 

 

(6) Valores estimado (maior ou menor) previsto no 

mercado atual, principalmente quando há mudanças 

no mercado – PREPOSTOS/REPRESENTANTES 

com má-fé (em conluio com servidores e executores) 

– ACOMPANHAMENTO – Se não houver, será 

difícil realizar ações. 

 

(7) FORNECEDORES – Dispobilidade de materiais 

pelos fornecedores – QUALIDADE dos produtos 

especificados – COMUNICAÇÃO efetiva interna 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q8- Como uma estruturação 

das atividades e da estrutura 

organizacional podem afetar 

nesses fatores de fracasso e 

de sucesso do planejamento 

da contratação pública? 

Sucesso  

►Quando há encontro das atividades estipuladas com as 

práticas realizada no dia-a-dia.  Quando os setores têm que 

atender a prática do que se precisa. 

►Direção atualiza os normativos organizacionais.  Precisa-

se verificar o dia-a-dia dos setores para desenvolver um bom 

normativo relacionado às atividades. Padronização de 

excelência. 

►Ausência de comunicação efetiva (intradepartamental) 

►Baixa duplicidade – Procedimentos e Contratações. Cadeia 

de Comando  

►Segurança no processo; Minimização dos erros 

(sucessivos) e da Cadeia de compras. 

► Alta Administração se envolve nos interesses 

institucionais e públicos; Especialização profissional. 

► Especialidade departamental – Distribuição eficaz das 

atribuições. 

 

Fracasso 

►Não se adquire o necessário para a Administração. 

►Não cumprimento do previsto nos normativos. 

►AVALIAÇÃO das contratações – visando a sinergia 

►A estruturação não prevê o exercício de bloqueio de 

contratações que são necessários. TEMPO muito grande para 

ações e atividades pelos setores.  

►Ausência de questionamentos sobre o que está sendo 

realizado; da forma como está sendo realizado. Muita 

Automatização, sem reflexos do que se propõe a fazer e dos 

resultados que esperam alcançar. 

►Interesses da Autoridade máxima, em desacordo com o 

interesse da Administração Pública; Desconhecimento 

Técnico sobre as demandas (contratações em geral); Clima 

organizacional desalinhado. 

► Ausência de comunicação intradepartamental. 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q9 - Quais as mudanças e 

transformações você 

entende necessárias no 

órgão público para 

aprimorar o processo de 

planejamento da contratação 

pública? 

(1) Capacitação Profissional; os profissionais devem 

atuar com profissionalismo, para fazer acontecer. 

(2) Recursos Humanos – Qualificação nos profissionais, 

com motivação financeira para realizar as atividades 

(justo). Meios – Ferramentas e instrumentos para 

realizar as atividades 

(3) Central de apoio – (departamento técnica) obras e 

contratações. Planejamento integrado (antes / durante 

/ depois) 

(4) Designação de pessoal capacitado; Aprimoramento 

das normas existentes, com as devidas aplicações. 

(5) Reengenharia; Informatização; Agentes competentes 

para assessoramento e suporte ao processo. Metas 

organizacionais de contratações (plano estratégico); 

Direcionamento dos recursos gastos ao objetivo; 

necessidade de responsabilização mais severa aos 

erros e desvios; Accontability. 

(6) Equipes especializadas para realização do processo de 

logística (formação específica); Desenvolvimento de 

um Centro de Informações Logísticas (Triagem das 

contratações); Painéis de contratações; 

Aprimoramento Técnico do parque tecnológico. 

(7) Pesquisas e Entendimentos intradepartamental; 

Acompanhamento. 
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Questões Síntese das respostas das chefias 

Q10 - Para finalizar, o que 

você gostaria de acrescentar 

de mais informações 

relacionada a contratações 

no setor público? 

(1) No processo de contratação deve haver maior controle 

das atividades frente as empresas que são contratadas 

para prestação de serviços ou fornecimento de 

matérias, com maior rigor com problemas pretéritos. 

(2) Houve ganhos com a renovação da estruturação 

organizacional – Órgão deve ter resultados, para não  

ter prejuízos com os trabalhos e serviços realizados – 

Direção Geral deve estar aberta as mudanças e 

inovações – Chefias devem ser bem qualificadas – 

Gestor preocupado com os recursos e ferramentas.  

(3) Nada 

(4) Agentes públicos precisam planejar melhor; 

Capacitação é fundamental na área de Contratações. 

Os agentes precisam de coragem para implementar 

mudanças nesta área. 

(5) Propostas de preços é algo difícil de realizar, por ser 

necessário a participação do mercado; Banco de 

preços nem sempre é solução para saneamento do 

preço mínimo estimado. 

(6) Padronização – importante; Banco de Preços 

auxiliarias com as informações mais específicas e 

detalhadas.  

(7) Há necessidade de fiscalização dos prazos de 

contratações públicas; necessidade de punição dos 

maus executores. 
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APENDICE C – Comparativo das competências e dos setores transformados após a 

reestruturação organizacional. 

 

 

ANTIGA ESTRUTURA 

(Resolução nº 10/1986) 
NOVA ESTRUTURA 

(Resolução nº 273/2014) 

SUBSEÇÃO II 

DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO, 

MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

Art. 25. À Divisão de Licitação, Material e 

Patrimônio compete planejar, coordenar, 

supervisionar, orientar, executar e controlar as 

atividades inerentes à administração de bens 

permanentes e de consumo e à aquisição ou 

contratação de fornecimento de bens e de 

prestação de serviços.  

 

SUBSEÇÃO VII 

DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, 

MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

Art. 44. À Secretaria de Licitação, Material e 

Patrimônio incumbe: 

I – Planejar, gerenciar e controlar a aquisição, 

a guarda e a distribuição de bens patrimoniais 

e de consumo no âmbito do Tribunal, bem 

como realizar inventário e promover 

desfazimento de bens; 

II – Gerenciar e executar atividades inerentes 

à aquisição e administração de bens 

patrimoniais e de consumo, à contratação de 

obras e serviços em geral e à gestão e ao apoio 

à fiscalização de contratos; 

III – Realizar procedimentos licitatórios 

visando à contratação de bens e serviços; 

IV – Formalizar, acompanhar, providenciar a 

publicação e orientar a execução dos contratos 

firmados pelo Tribunal; 

V – Apoiar a atividade de fiscalização de 

contratos administrativos firmados pelo 

Tribunal; 

VI – Manter sob sua guarda e responsabilidade 

os documentos, os títulos, os processos e as 

escrituras relativos ao registro de bens imóveis 

de propriedade do Tribunal; 

VII – Atualizar os atos normativos referentes 

às áreas de licitação, contratos, material e 

patrimônio, bem como informar e orientar as 

demais unidades do Tribunal quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas; 

VIII – Gerenciar e assegurar a atualização das 

bases de informação necessárias ao 

desempenho de sua competência, em especial, 

as relativas a bens patrimoniais e de consumo, 

a registro e acompanhamento de licitações 

realizadas e contratos firmados pelo Tribunal; 

IX – Desenvolver outras atividades inerentes 

à sua finalidade. 
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ANTIGA ESTRUTURA 

(Resolução nº 10/1986) 
NOVA ESTRUTURA 

(Resolução nº 273/2014) 

§ 1º À Seção de Licitação e Contrato 

compete:  

I – Organizar e manter atualizado o cadastro 

de fornecedores de bens permanentes e de 

consumo e prestadores de serviços, de acordo 

com a legislação em vigor. 

II – organizar ou elaborar calendário de 

compras de materiais de consumo e 

permanentes e o catálogo de móveis;  

III – compatibilizar as solicitações de compras 

com o catálogo de móveis, com as 

especificações constantes do Sistema de 

Material e com as especificações dos materiais 

disponíveis no mercado;  

IV – estudar e propor aperfeiçoamentos 

relativos à especificação de móveis;  

V – realizar aquisições de materiais 

permanentes e de consumo e contratações de 

serviços e obras autorizadas, instruindo os 

processos correspondentes à luz da legislação 

pertinente;  

VI – planejar, organizar e realizar 

procedimentos licitatórios ou propor a 

designação de comissão especial de licitação;  

VII – elaborar minutas de cartasconvite, 

editais de licitação, contratos, convênios, 

termos aditivos e outros ajustes;  

VIII – divulgar na página do Tribunal na 

Internet as informações relativas aos 

processos de aquisição e contratação de 

serviços, com vistas a aumentar a 

transparência, a competitividade e facilitar o 

fornecimento de informações ao público; 

IX – acompanhar e controlar os prazos de 

vigência dos contratos, convênios, termos 

aditivos, demais ajustes firmados e 

SUBSEÇÃO VIII 

DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO 

Art. 55. Ao Serviço de Licitação compete: 

I – coordenar e orientar a aquisição de bens e 

serviços, no âmbito do Tribunal; 

II – receber pedidos de aquisição de bens e 

contratação de serviços; 

III – organizar e manter atualizado o cadastro 

de fornecedores de bens e prestadores de 

serviços, de acordo com a legislação em vigor; 

IV – elaborar minutas de cartas-convite e de 

editais de licitação, em todas as modalidades 

previstas na legislação; 

V – submeter à Consultoria Jurídica as 

minutas de instrumentos convocatórios de 

licitação; 

VI – divulgar na página do TCDF na internet 

as informações relativas aos processos de 

aquisição e contratação de serviços, com 

vistas a aumentar a transparência, a 

competitividade e facilitar o fornecimento de 

informações ao público; 

VII – fazer publicar os avisos de licitação na 

imprensa oficial, ou em jornais de grande 

circulação, de forma a assegurar a publicidade 

exigida pelo vulto do certame; 

VIII – receber as impugnações contra os 

instrumentos convocatórios de licitação e 

sugerir sobre a procedência das mesmas, com 

o posterior encaminhamento à autoridade 

competente para decidir; 

IX – receber e responder os pedidos de 

esclarecimento dos instrumentos 

convocatórios de licitação; 

X – realizar Sessões Públicas das licitações, 

mantendo amplo acesso à participação; 

XI – credenciar representantes dos 

interessados em participar de licitações; 

XII – receber e examinar a documentação 

exigida para a habilitação dos interessados em 

participar de licitações e julgá-los habilitados 

ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

XIII – receber e examinar as propostas dos 

interessados em participar da licitação e julgá-

las aceitáveis ou não, à luz dos requisitos 
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ANTIGA ESTRUTURA 

(Resolução nº 10/1986) 
NOVA ESTRUTURA 

(Resolução nº 273/2014) 

estabelecidos no instrumento convocatório; 

XIV – realizar as diligências que entender 

necessárias ao esclarecimento de dúvidas, em 

especial, quanto cadastramento de 

fornecedores, aceitabilidade de propostas e 

habilitação de licitantes; 

XV – receber os recursos interpostos contra 

suas decisões, reconsiderando-as, quando 

couber, e fazendo-os subir, devidamente 

informados, à autoridade competente; 

XVI – dar ciência aos interessados de todas as 

decisões tomadas nos respectivos 

procedimentos; 

XVII – fazer publicar, quando necessário, na 

imprensa oficial, os resultados dos 

julgamentos quanto à aceitabilidade e 

classificação das propostas e quanto à 

habilitação ou inabilitação de licitantes; 

XVIII – propor, quando for o caso, aplicação 

de sanção a licitantes; 

XIX – realizar o julgamento do certame e 

encaminhar os autos de licitação à autoridade 

competente para adjudicação do objeto, 

quando for o caso, e para homologação do 

certame; 

XX – propor à autoridade competente a 

revogação ou a anulação do procedimento 

licitatório; 

XXI – propor a designação de pregoeiros, bem 

como, se conveniente, a constituição de 

comissão especial de licitação; 

XXII – adotar as providências para 

contratação direta por dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, quando for o 

caso; 

XXIII – adotar as providências necessárias à 

adesão a ata de registro de preço de outro 

órgão ou entidade da administração pública, 

quando for o caso; 

XXV – contatar fornecedores e prestadores de 

serviços, com vistas à consecução de suas 

atividades; 

XXVI – desenvolver outras atividades 

inerentes à sua competência e finalidade. 
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ANTIGA ESTRUTURA 

(Resolução nº 10/1986) 
NOVA ESTRUTURA 

(Resolução nº 273/2014) 

NÃO EXISTIA SETOR DE CONTRATOS 
 

SUBSEÇÃO IX 

DO SERVIÇO DE CONTRATOS 

Art. 56. Ao Serviço de Contratos compete: 

I – coordenar e orientar as atividades de 

elaboração e apoio à gestão e à fiscalização de 

contratos; 

II – receber e instruir pedidos de alteração 

contratual; 

III – propor a aplicação de penalidades a 

licitantes vencedores quando não atenderem à 

convocação para assinatura dos contratos ou 

quando deixarem de entregar a garantia no 

prazo previsto nos contratos; 

IV – revisar, quando solicitado, as minutas de 

contratos constantes dos editais de licitação e 

sugerir as alterações cabíveis, previamente à 

análise da Consultoria Jurídica; 

V – orientar, quando necessário, as Unidades 

Fiscalizadoras de Contratos quanto à 

aplicação de penalidades a fornecedores e 

contratados; 

VI – incluir, nos sistemas pertinentes, os 

registros de penalidades aplicadas a 

contratados do Tribunal; 

VII – formalizar as atas de registro de preços 

e os termos de contrato, de acordo com o 

edital, o termo de referência e a proposta do 

contratado; 

VIII – adotar, nas contratações diretas com 

formalização de termo contratual, todos os 

procedimentos necessários à formalização do 

respectivo termo; 

IX – adotar, nas solicitações de alteração 

contratual, todos os procedimentos 

necessários à formalização do respectivo 

termo aditivo, quando cabíveis; 

X – contatar os licitantes vencedores de 

certames organizados pelo Tribunal e, ainda, 

os fornecedores escolhidos por adesão a ata de 

registro de preços e contratações diretas, para 

formalização de termos contratuais; 

XI – adotar, nas rescisões contratuais, as 

medidas necessárias para a formalização dos 

respectivos termos, quando cabíveis; 

XII – encaminhar os autos aos fiscais dos 
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ANTIGA ESTRUTURA 

(Resolução nº 10/1986) 
NOVA ESTRUTURA 

(Resolução nº 273/2014) 

contratos, após as providências a cargo do 

setor, para conhecimento e extração de cópias 

dos documentos e informações necessárias à 

execução de suas atividades; 

XIII – controlar a vigência dos contratos, 

convênios, ajustes, e demais acordos, 

adotando os procedimentos necessários de 

prorrogação desses instrumentos; 

XIV – elaborar certidões e atestados de 

capacidade técnica e de desempenho 

requeridos por fornecedores de bens e 

prestadores de serviços; 

XV – atualizar o Sistema de Contratos com 

informações sobre os termos contratuais de 

sua competência, firmados pelo TCDF; 

XVI – manter atualizado os bancos de dados 

de contratos, nos seus assuntos, 

disponibilizando no Portal informações sobre 

os termos contratuais firmados pelo TCDF; 

XVII – adotar os procedimentos necessários à 

elaboração e publicação dos extratos dos 

termos contratuais de sua competência; 

XVIII – receber, guardar, liberar e controlar o 

vencimento das garantias contratuais; 

XIX – instruir os processos de repactuação, 

reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, 

adotando todas as medidas necessárias à 

formalização dos termos aditivos ou 

apostilamentos, quando cabíveis. 

NÃO EXISTIA SETOR DE 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

SUBSEÇÃO XII 

DA SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 59. À Supervisão de Planejamento da 

Contratação compete: 

 

I – elaborar termo de referência relativo a bens e 

serviços, em conjunto com a unidade 

requisitante; 

 

II – conferir o orçamento apresentado pela 

unidade requisitante, utilizando-se, quando 

necessário, de pesquisa de preços praticados no 

mercado em contratações similares ou por meio 

da adoção de valores constantes de indicadores 

setoriais, convenções coletivas de trabalho 

valores oficiais de referência, ou outros 

equivalentes; 
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ANTIGA ESTRUTURA 

(Resolução nº 10/1986) 
NOVA ESTRUTURA 

(Resolução nº 273/2014) 

 

III – examinar as planilhas de estimativa de 

custos das licitantes classificadas 

provisoriamente em primeiro lugar nos 

respectivos certames, quando solicitado; 

 

IV – adotar outras providências necessárias à 

adequada instrução dos respectivos processos 

para fins de atendimento à legislação em vigor e 

à prestação dos serviços que lhe são correlatos.  

 

NÃO EXISTIA COMPETÊNCIAS 

COMUNS NA ESTRUTURA ANTIGA 

TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE 

NATUREZA ESPECIAL, DOS CARGOS 

EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE 

CONFIANÇA DE DIREÇÃO, CHEFIA E 

SUPERVISÃO 

 

CAPÍTULO I 

DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS E 

UNIDADES DA PRESIDÊNCIA 

 

Seção I 

Das Atribuições Comuns aos Cargos e Funções 

de Chefia, Direção e Supervisão 

 

Art. 77. Aos ocupantes de cargos de natureza 

especial, de cargos em comissão e de funções de 

confiança de direção, chefia e supervisão, 

incumbem as seguintes atribuições inerentes ao 

papel gerencial e de caráter geral: 

 

[...] 

X – explicitar a necessidade, a motivação, os 

resultados a serem alcançados, a especificação 

técnica, as quantidades e o orçamento de 

contratação de bens e serviços pertinentes a sua 

área de atuação; 

 

Parágrafo único. Somente poderá ser nomeado 

para cargo em comissão ou função de confiança 

de chefia e direção quem, a par de satisfazer os 

requisitos gerais para investidura em função 

pública, possuir conhecimento e experiência nas 

atividades a serem desempenhadas.  
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APÊNDICE D - Síntese das legislações da criação e da organização do TCDF. 
 

LEGISLAÇÃO EMENTA ÓRGÃO 

Lei Federal nº 

3.751/1960 

Dispõe sobre a organização 

administrativa do Distrito 

Federal. 

Criou o Tribunal de Contas do 

Distrito Federal 

Lei Federal nº 

5.538/1968 

Dispõe sobre a organização do 

Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, e dá outras 

providências. 

Dispôs sobre a organização do 

TCDF, como órgão auxiliar do 

Senado Federal. 

Lei Distrital nº 

91/1990 

Dispõe sobre a organização do 

Tribunal de Contas do Distrito 

Federal e dá outras 

providências. 

Os Serviços Auxiliares 

incumbem a prestação de apoio 

técnico e a execução dos 

serviços administrativos do 

Tribunal, sendo que a 

organização, atribuições e 

normas serão estabelecidos em 

ato próprio. 

Lei Orgânica do 

Distrito Federal 

1993 

Constitui a Lei Fundamental do 

Distrito Federal, com o objetivo 

de organizar o exercício do 

poder, fortalecer as instituições 

democráticas e os direitos da 

pessoa humana. 

O TCDF passa a integrar os 

quadros do Distrito Federal 

Lei Complementar 

Distrital nº 1/1994 

Dispõe sobre a Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal e dá outras 

providências. 

Os Serviços Auxiliares incumbem 

a prestação de apoio técnico e a 

execução dos serviços 

administrativos do Tribunal de 

Contas, sendo que a organização, 

atribuições e normas de 

funcionamento dos Serviços 

Auxiliares são estabelecidas no 

Regimento Interno. 
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APÊNDICE E - Histórico normativo da estrutura e das competências. 

 

LEGISLAÇÃO EMENTA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Resolução 

nº38/1990 

Dispõe sobre o 

Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do 

Distrito Federal e dá 

outras providências. 

Aos Serviços Auxiliares incumbe a 

prestação de apoio técnico e a execução 

dos serviços administrativos do Tribunal. 

Integram os serviços auxiliares: 

-Secretaria-Geral de Controle Externo 

-Diretoria-Geral de Administração 

-Secretaria das Sessões 

-Consultoria Jurídica 

-Gabinete da Presidência 

-Gabinete da Conselheiros 

-Gabinete do Procurador-Geral 

Emenda 

Regimental nº 

33/2011 

Altera os arts. 86, 103, 

173, 199, 202 e 209 

do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal. 

 Incluiu na estrutura dos Serviços 

Auxiliares as seguintes unidades orgânicas: 

 

-Divisão de Planejamento e Modernização 

Administrativa 

-Divisão de Controle Interno 

-Divisão de Tecnologia da Informação 

 

 Alterou a nomenclatura das Inspetorias 

para Secretarias.  

Emenda 

Regimental nº 

39/2013 

Altera os arts. 84, 86, 

103, 122, 125 e 202-A 

do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal. 

Alterou a nomenclatura de Diretoria-Geral 

de Administração para Secretaria-Geral de 

Administração. 

Resolução nº 

263/2013 

Dispõe sobre o 

Regulamento dos 

Serviços Auxiliares do 

Tribunal de Contas do 

Distrito Federal. 

Inicia-se o trabalho de modernização da 

Estrutura Organizacional do TCDF, 

contemplando inicialmente a Supervisão 

do Planejamento da Contratação. 

Resolução nº 

273/2014 

Dispõe sobre o 

Regulamento dos 

Serviços Auxiliares do 

Tribunal de Contas do 

Distrito Federal. 

Finalização dos trabalhos de modernização 

da Estrutura Organizacional do TCDF e 

implantação da Escola de Contas Públicas. 
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ANEXO I – PESQUISA DE OPINIÃO PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

  

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLAN  

Agosto/2015  
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Questão nº 1 - Tenho motivação para trabalhar no TCDF (335 respostas) 

Opção  
Não, discordo 

completamente  
Não, discordo 

em parte  
Não corcordo 
nem discordo  

Sim, concordo 
em parte  

Sim, concordo 
completamente  

Quantidade 
de respostas  

4  19  9  91  212  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente ,  1 % 

Não, discordo em  
parte ,  6 % 

Não concordo nem  
discordo ,  3 % 

Sim, concordo em  
parte ,  27 % 

Sim, concordo  
completamente ,  63 % 

Tenho motivação para trabalhar no TCDF 
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Questão nº 2 área meio (nº 4 p/ área fim) - O TCDF oferece respostas rápidas às demandas 

apresentadas pela sociedade (331 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  
Não, discordo 

em parte  
Não corcordo 
nem discordo  

Sim, concordo em 
parte  

Sim, concordo 
completamente  

Quantidade 
de respostas  

44  70  54  117  46  

  

 

  

  

  

Não, discordo  
completamente 

13 % 

Não, discordo em  
parte 
21 % 

Não concordo nem  
discordo 

16 % 

Sim, concordo em  
parte 
36 % 

Sim, concordo  
completamente 

14 % 

O TCDF oferece respostas rápidas às demandas apresentadas  
pela sociedade 
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Questão nº 3 área meio (nº 5 p/ área fim) - O TCDF deve mensurar o custo de seus processos de 

trabalho (329 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
2  5  21  83  218  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

1 % 

Não, discordo em  
parte 

2 % 
Não concordo nem  

discordo 
6 % 

Sim, concordo em  
parte 
25 % 

Sim, concordo  
completamente 

66 % 

O TCDF deve mensurar o custo de seus processos de trabalho 
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Questão nº 4 área meio (nº 9 p/ área fim) - Recebo treinamento na qualidade de que necessito para 

o desempenho de minhas atividades no TCDF (329 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
2  5  21  83  218  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

8 % 

Não, discordo em  
parte 
22 % 

Não concordo nem  
discordo 

7 % 

Sim, concordo em  
parte 
39 % 

Sim, concordo  
completamente 

24 % 

Recebo treinamento na qualidade de que necessito para o  
desempenho de minhas atividades no TCDF 
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Questão nº 5 área meio (nº 10 p/ área fim) - A quantidade de treinamento que recebo é compatível 

com a minha necessidade (327 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  
Não, discordo 

em parte  
Não corcordo 
nem discordo  

Sim, concordo em 
parte  

Sim, concordo 
completamente  

Quantidade 
de respostas  

29  78  39  132  49  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

9 % 

Não, discordo em  
parte 
24 % 

Não concordo nem  
discordo 

12 % 

Sim, concordo em  
parte 
40 % 

Sim, concordo  
completamente 

15 % 

A quantidade de treinamento que recebo é compatível com a  
minha necessidade 
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Questão nº 6 área meio (nº 11 p/ área fim) - Recebo orientações sobre treinamentos que devo 

realizar para desenvolver as competências que o meu trabalho exige (330 respostas)  

Opção 
Não, discordo 

completamente 
Não, discordo 

em parte 
Não corcordo 
nem discordo 

Sim, concordo em 
parte 

Sim, concordo 
completamente 

Quantidade 
de respostas 

45 59 45 129 52 

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

13 % 

Não, discordo em  
parte 
18 % 

Não concordo nem  
discordo 

14 % 

Sim, concordo em  
parte 
39 % 

Sim, concordo  
completamente 

16 % 

Recebo orientações sobre treinamentos que devo realizar  
para desenvolver as competências que o meu trabalho exige 
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Questão nº 7 área meio (nº 12 p/ área fim) - Conheço o Plano Estratégico do TCDF (326 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
91  62  47  99  27  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

28 % 

Não, discordo em  
parte 
19 % 

Não concordo nem  
discordo 

15 % 

Sim, concordo em  
parte 
30 % 

Sim, concordo  
completamente 

8 % 

Conheço o Plano Estratégico do TCDF 
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Questão nº 8 área meio (nº 13 p/ área fim) - Quando exerço as minhas atribuições eu tenho 

compreensão da minha contribuição para o cumprimento da missão institucional prevista no Plano 

Estratégico do TCDF (326 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
28  26  36  113  123  

   

  

Não, discordo  
completamente 

8 % 
Não, discordo em  

parte 
8 % 

Não concordo nem  
discordo 

11 % 

Sim, concordo em  
parte 
35 % 

Sim, concordo  
completamente 

38 % 

Quando exerço as minhas atribuições eu tenho compreensão da minha  
contribuição para o cumprimento da missão institucional prevista no  

Plano Estratégico do TCDF 
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Questão nº 9 área meio (nº 14 p/ área fim) - Conheço o Marco de Medição do Desempenho dos 

Tribunais de Contas, desenvolvido pela Atricon, em aplicação no TCDF (324 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
183  50  34  42  15  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

56 % 

Não, discordo em  
parte 
15 % 

Não concordo nem  
discordo 

11 % 

Sim, concordo em  
parte 
13 % 

Sim, concordo  
completamente 

5 % 

Conheço o Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de  
Contas, desenvolvido pela Atricon, em aplicação no TCDF 
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Questão nº 10 área meio (nº 15 p/ área fim) - O TCDF deve estimular o controle social das suas 

decisões por cidadãos, associações, fundações, sindicatos ou outras organizações da sociedade civil 

(324 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
5  10  16  79  214  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

2 % 

Não, discordo em  
parte 

3 % 
Não concordo nem  

discordo 
5 % 

Sim, concordo em  
parte 
24 % 

Sim, concordo  
completamente 

66 % 

O TCDF deve estimular o controle social das suas decisões por cidadãos,  
associações, fundações, sindicatos ou outras organizações da sociedade  

civil 
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Questão nº 14 área meio (nº 19 p/ área fim) - O Sistema de Processo Eletrônico (e-TCDF) facilita o 

meu trabalho de pesquisa (323 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
25  56  32  114  96  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

8 % 
Não, discordo em  

parte 
17 % 

Não concordo nem  
discordo 

10 % 
Sim, concordo em  

parte 
35 % 

Sim, concordo  
completamente 

30 % 

O Sistema de Processo Eletrônico (e - TCDF) facilita o meu trabalho de  
pesquisa 
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Questão nº 15 área meio (nº 20 p/ área fim) - Na atividade de instrução de processos tenho 

independência para expressar a minha opinião (321 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
14  30  65  106  106  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

5 % Não, discordo em  
parte 

9 % 

Não concordo nem  
discordo 

20 % 

Sim, concordo em  
parte 
33 % 

Sim, concordo  
completamente 

33 % 

Na atividade de instrução de processos tenho independência para  
expressar a minha opinião 
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Questão nº 16 área meio (21 p/ área fim) - O TCDF deve investir em publicidade e propaganda para 

informar à sociedade o resultado de suas ações (322 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
29  23  21  103  146  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

9 % Não, discordo em  
parte 

7 % 

Não concordo nem  
discordo 

7 % 

Sim, concordo em  
parte 
32 % 

Sim, concordo  
completamente 

45 % 

O TCDF deve investir em publicidade e propaganda para informar à  
sociedade o resultado de suas ações 
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Questão nº 17 área meio (nº 22 p/ área fim) - Os cidadãos são informados adequadamente sobre as 

atividades do Tribunal (323 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
106  107  37  52  21  

  

 

  

  

  

Não, discordo  
completamente 

33 % 

Não, discordo em  
parte 
33 % 

Não concordo nem  
discordo 

11 % 

Sim, concordo em  
parte 
16 % 

Sim, concordo  
completamente 

7 % 

Os cidadãos são informados adequadamente sobre as atividades  
do Tribunal 
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Questão nº 18 área meio (23 p/ área fim) - O TCDF deve dar mais transparência à sociedade das suas 

decisões de controle externo (323 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
2  2  17  64  238  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

1 % 

Não, discordo em  
parte 

1 % 
Não concordo nem  

discordo 
5 % 

Sim, concordo em  
parte 
20 % 

Sim, concordo  
completamente 

73 % 

O TCDF deve dar mais transparência à sociedade das suas decisões  
de controle externo 
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Questão nº 19 área meio (nº 24 p/ área fim) - O TCDF deve estimular que o servidor apresente 

sugestões que venham a contribuir para a melhoria dos processos de trabalho desta Corte (320 

respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
0  2  8  48  262  

  

 

  

  

  

Não, discordo em  
parte 

1 % 
Não concordo nem  

discordo 
2 % 

Sim, concordo em  
parte 
15 % 

Sim, concordo  
completamente 

82 % 

O TCDF deve estimular que o servidor apresente sugestões que  
venham a contribuir para a melhoria dos processos de trabalho desta  

Corte 
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Questão nº 20 área meio (25 p/ área fim) - Recebo do meu superior imediato as orientações 

necessárias para a realização do meu trabalho (323 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
8  11  13  84  207  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

3 % 

Não, discordo em  
parte 

3 % 
Não concordo nem  

discordo 
4 % 

Sim, concordo em  
parte 
26 % 

Sim, concordo  
completamente 

64 % 

Recebo do meu superior imediato as orientações necessárias para a  
realização do meu trabalho 
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Questão nº 21 área meio (nº 26 p/ área fim) - A sistemática adotada pelo Tribunal para definir a 

lotação do servidor nas unidades do TCDF é adequada (322 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
42  52  110  84  34  

  

 

Questão nº 22 área meio (nº 27 p/ área fim) - O TCDF deve instituir uma política de gestão do 

desempenho menos focada em indicadores quantitativos (319 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
7  25  74  128  85  

  

  

Não, discordo  
completamente 

13 % 
Não, discordo em  

parte 
16 % 

Não concordo nem  
discordo 

34 % 

Sim, concordo em  
parte 
26 % 

Sim, concordo  
completamente 

11 % 

A sistemática adotada pelo Tribunal para definir a lotação do  
servidor nas unidades do TCDF é adequada 
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Não, discordo  
completamente 

2 % 

Não, discordo em  
parte 

8 % 

Não concordo nem  
discordo 

23 % 

Sim, concordo em  
parte 
40 % 

Sim, concordo  
completamente 

27 % 

O TCDF deve instituir uma política de gestão do desempenho  
menos focada em indicadores quantitativos 
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Questão nº 23 área meio (nº 28 p/ área fim) - A estrutura física do Tribunal é adequada para o 

desenvolvimento do meu trabalho (322 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
4  19  16  111  172  

  

 

  
  

Não, discordo  
completamente 

1 % 

Não, discordo em  
parte 

6 % 
Não concordo nem  

discordo 
5 % 

Sim, concordo em  
parte 
35 % 

Sim, concordo  
completamente 

53 % 

A estrutura física do Tribunal é adequada para o desenvolvimento  
do meu trabalho 



125 

 

 
 

Questão nº 24 área meio (nº 29 p/ área fim) - As necessidades de informatização da minha unidade 

são atendidas pelo Tribunal (320 respostas)  

Opção  
Não, discordo 

completamente  

Não, discordo 

em parte  

Não corcordo 

nem discordo  

Sim, concordo em 

parte  

Sim, concordo 

completamente  

Quantidade 

de respostas  
20  40  26  129  105  

  

 

  

  

Não, discordo  
completamente 

6 % 
Não, discordo em  

parte 
13 % 

Não concordo nem  
discordo 

8 % 

Sim, concordo em  
parte 
40 % 

Sim, concordo  
completamente 

33 % 

As necessidades de informatização da minha unidade são  
atendidas pelo Tribunal 
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ANEXO II – RELAÇÃO DE MACROPROCESSOS, PROCESSOS E ROTINAS DA 

CONTRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

RELAÇÃO DE MACROPROCESSOS, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS (ROTINAS)  

 

9 MACROPROCESSO: GESTÃO DE SUPRIMENTOS 

PROCESSOS PROCEDIMENTOS (ROTINAS) 

9.1. Solicitação de Contratação de Bens e Serviço  SA.SPC.01 

9.2. Contratações pelas Modalidades CV, TP e CP SA.SELIC.04; SA.SELIC.02; SA.SPC.01  

9.3. Contratações por Dispensa de Licitação SA.SELIC.02 

9.4. Contratações pela Modalidade de Pregão  SA.SELIC.03; SA.SELIC.02; SA.SPC.01 

9.5. Contratações por Inexigibilidade de Licitação SA.SELIC.05 

9.6. Elaboração de Contratos de Aquisições SA.SERCO.01 

9.7. Administração de Materiais SA.SEMAT.01 

9.8. Incorporação de Bens Patrimoniais Móveis SA.SEPAT.01 
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ANEXO III- DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE 

Unidade Requisitante 
 

Data  

Projeto 
 

Especificação da demanda 
 

Responsável pela Demanda  Matrícula  

E-mail do Responsável  Ramal  

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Perfil Integrante Nome e-mail Mat. Ramal 

Requisitante     

Integrante Administrativo     

 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Necessidade 

 

 

Motivação / Justificativa 

Razões de direito 

 

Razões de fato 

 

Resultados a serem alcançados 

 

ENCAMINHAMENTO 
Encaminha-se os presente autos ao Secretário Geral de Administração, para aprovação da presente 

demanda, com posterior envio à Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, com vistas à 

continuidade do processo de contratação. 

Perfil Integrante Nome Matr. Assinatura 

Requisitante   
 

Administrativo   
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APROVAÇÃO 

 Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação às 

necessidades da Área Requisitante e, finalmente, designo como membros da Equipe de Planejamento 

da Contratação os técnicos apontados no tópico 2 deste artefato. 

 

Brasília-DF, ___ / ___ / ____ 

 

Autoridade competente  

ASSINADO DIGITALMENTE 

 

 

Secretário-Geral de Administração 
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ANEXO IV- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

ANEXO I 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

TERMO DE REFERÊNCIA N.º ___ / ______ 

OBJETO Contratação de empresa para aquisição de __________________. 

PROCESSO ______ / 201__-e 

ESTIMATIVA R$ __________ 

REGIME  

TIPO  

RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA: 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO: 

  
TELEFONE:   

EMAIL:   

EQUIPE TÉCNICA: 

 

TELEFONE:   

EMAIL:  
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para aquisição de ______ . 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

1.1.1. ( informar a necessidade da contratação, respondendo a pergunta Por quê? ao objeto a 

ser contratado ) 

1.2. MOTIVAÇÃO 

1.2.1. Razões de direito:  

1.2.1.1. ( informar a base legal da contratação, com citação do Regimento Interno, 

norma administrativa ou outras que o caso requer ) 

1.2.2. Razões de fato:  

1.2.2.1. O setor demandante deve informar às razões que permeiam o pedido do serviço. 

Poderá ser feito questionando o por que da necessidade. 

2.3 Resultados a serem alcançados 

1.2.3. Setor demandante deverá informar o que se pretende alcançar com a efetivação da 

contratação.  

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Este item para aquisição de materiais deverá seguir o previsto no art. 15 da Lei 8.666/93. 

3.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

3.1.1. Aquisição de _____________ 

3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.2.1. O setor demandante deverá informar as qualificações técnicas dos produtos, em sendo 

mais de um item deverá apresentar uma tabela (conforme modelo), contemplando número de 

ordem (Nr), quantidade, unidade de fornecimento e especificação do produto. 

I 
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3.3. DA ESTIMATIVA  

3.3.1. O Setor demandante deverá apresentar, se possível, a forma elaborada pelo setor de 

estimativa do produto, conforme determina o art. 15 da Lei nº 8.666/93. 

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 

consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 

mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. DO MODELO DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

4.1.1. No fornecimento dos produtos deverão ser observados: as especificações técnicas aqui 

estabelecidas, a aplicação uniforme de materiais, as tecnologias e os padrões de qualidade. 

4.2. DO INSTRUMENTO DE AJUSTE 

4.2.1. Sem prejuízo do Capítulo III da Lei nº 8.666/93, o presente instrumento, Anexo(s) e a 

proposta do(s) adjudicatário(s) serão partes integrantes da Nota de Empenho de despesa, a qual 

substituirá o instrumento de contrato. 

4.2.2. A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a Nota de Empenho (NE) no prazo de 

05 (cinco) dias úteis após seu envio caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-

o às penalidades legalmente estabelecidas e faculta ao TCDF convocar os licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação. 

4.2.3. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

na forma do disposto no §1º do art. 64 da Lei no 8.666/1993. 

4.2.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste 

Edital. 

4.3. DO LOCAL DA ENTREGA 

4.3.1. Os materiais deverão ser entregues na Seção de Material do TCDF (Semat), localizada 

na Praça do Buriti, Edifício Anexo do TCDF, 2º Andar, Brasília-DF, CEP: 70.075-901, telefone: 

(61) _____-____ ou ____-____, fax: _____, e-mail: ____________, no prazo de até 30 (trinta) 

dias contados da data de recebimento do empenho, no horário regimental do Tribunal de Contas 

do DF (TCDF) das 11:00h às 19:00h. 

4.3.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança pela entrega dos bens, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

mailto:dlmp.semat@tc.df.gov.br
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5. MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL  

5.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADE 

5.1.1. Para a execução do contrato será adotado o método de trabalho baseado no conceito de 

delegação de responsabilidades. Esse conceito define a CONTRATANTE como responsável 

pela gestão do contrato e pela verificação de conformidade dos produtos aos padrões de 

qualidade exigidos; e a CONTRATADA como responsável pela entrega dos produtos de 

acordo com as especificações constantes do item 3. 

5.1.2. A execução do objeto contratado pressupõe a existência dos seguintes papéis e 

responsabilidades: 

5.1.2.1. Executor ou Comissão de Fiscalização do Contrato: é o servidor ou comissão 

de servidores designados pela contratante, responsável pelo acompanhamento e pela 

fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela verificação dos resultados 

pretendidos e pelo recebimento definitivo dos materiais; 

5.1.2.2. Preposto: funcionário representante da empresa contratada, responsável por 

acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal com a 

contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais 

questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual. 

5.2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

5.2.1. Acompanhar e fiscalizar o objeto contratado; 

5.2.2. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura; 

5.2.3. Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal 

devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências no instrumento 

contratual; 

5.2.4. Informar à CONTRATADA, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do instrumento de ajuste; 

5.2.5. Permitir, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da contratada às suas 

dependências, para a execução dos serviços; 

5.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser solicitados 

pelos empregados da contratada ou por seu preposto; 

5.2.7. Designar executor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o ajuste, assim como para 

atestar a execução do objeto. 
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5.3. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

5.3.1. Fornecer os bens adquiridos com eficiência e presteza, dentro das quantidades e padrões 

exigidos pela CONTRATANTE. 

5.3.2. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 

notificação, os produtos recusados na fase de recebimento. 

5.3.3. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam 

ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais, bem como pelo custo de frete na 

entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento dos produtos vendidos. 

5.3.4. Manter, durante toda a execução do contrato ou instrumento equivalente, as mesmas 

condições da habilitação. 

5.3.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias na contratação objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do contratado. 

5.3.6. Não transferir a outrem, na forma do inciso VI, do art.78, da Lei 8.666/93, no todo ou 

em parte, o objeto da o objeto da presente contratação. 

5.3.7. Não utilizar o nome do TCDF ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 

atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e 

impressos, sem prévia e expressa anuência deste TCDF. 

5.3.8. Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multas que lhe 

sejam aplicadas por meio de procedimentos administrativos, decorrentes de descumprimento 

das obrigações contratuais. 

5.3.9. Ressarcir a CONTRATANTE quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nos termos do art. 70 

da Lei no 8.666/1993. 

5.3.10. Respeitar as normas e regulamentos previstos para cumprimento dos serviços no âmbito 

do TCDF. 

5.3.11. Assumir a responsabilidade pelo transporte do material adquirido. 

5.4. DA FISCALIZAÇÃO 

5.4.1. A fiscalização e controle do objeto desse Instrumento serão exercidos por comissão ou 

servidor do TCDF, legalmente habilitado e designado para desempenhar esta função, com 
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poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos da Contratante, além 

das atribuições elencadas no art. 2º da Instrução TCDF nº 03, de 22.12.1997. 

5.4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes. 

5.4.3. Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a fiscalização da CONTRATANTE: 

5.4.3.1. Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução do 

objeto contratado, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou 

irregularidades constatadas; e 

5.4.3.2. Sustar quaisquer serviços ou fornecimentos que estejam sendo realizados em 

desacordo com o especificado neste instrumento, ou ainda que possa atentar 

contra o sigilo de informações, a segurança de pessoas ou bens da Contratante. 

5.4.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do objeto 

deverão ser autorizadas pela autoridade competente desse Tribunal em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

5.4.5. O fornecimento rejeitado, seja devido ao uso de materiais e insumos, seja por ter sido 

considerado de má qualidade, não será pago pelo Contratante, arcando a Contratada com os 

ônus decorrentes do fato. 

5.5. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES 

5.5.1. O prazo de entrega dos produtos e de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados 

do recebimento da Nota de Empenho. 

5.5.2. O prazo de vigência do ajuste fica adstrito ao seu exercício financeiro, podendo ser 

prorrogado desde que as despesas a ele referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de 

dezembro, permitindo-se a inscrição em restos a pagar. 

5.5.3. Nos termos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a mantença de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

5.5.4. Os serviços deverão ser realizados de forma que não atrapalhe ou cause transtorno aos 

servidores no desempenho de suas atividades. 

5.6. DA GARANTIA DO OBJETO 



135 

 

 
 

5.6.1. Todos os materiais especificados no item 3 devem possuir garantias de troca, no prazo 

mínimo de 12 meses, em caso de defeitos de fabricação. 

5.7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.7.1. O objeto contratado será recebido pelo executor ou por comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, observado o disposto no art. 69 da Lei 

8.666/1993, da seguinte forma: 

5.7.1.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratado com a especificação; 

5.7.1.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade 

do objeto contratado e consequente aceitação. 

5.7.2. Em caso de conformidade, o servidor ou comissão liberará o pagamento e emitirá o 

aceite definitivo do objeto em termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, também assinado por 

representante da CONTRATADA, que receberá uma via do referido termo. 

5.7.3. Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou 

comissão, acarretará o não recebimento. O servidor ou comissão discriminará em termo 

circunstanciado, em 02 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA 

com o recebimento de uma das vias para as devidas providências, até o prazo previsto para o 

adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível das penalidades cabíveis. 

5.7.4. À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o 

prazo previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo o objeto impugnado à nova 

verificação, ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem 

prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis previstas no item 8. 

5.7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança com relação ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

5.8. DO PAGAMENTO 

5.8.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal que, 

após a devida atestação e regular liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo 

de até 15 (quinze) dias úteis, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada 

pela CONTRATADA. 

5.8.2. Nos termos do art. 3º, §4º da Portaria nº 403/09 da Secretaria de Estado da Fazenda do 

Distrito Federal (SEF/DF), com redação dada pela Portaria SEF/DF nº 259/13, a obrigatoriedade 

de emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em substituição à Nota Fiscal modelo 03 aplica-
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se, também, às prestações de serviços sujeitos ao ISS para a Administração Pública direta ou 

indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fatos geradores ocorridos a partir 

de 1º de abril de 2014. 

5.8.3. O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da emissão da NF-e. 

5.8.4. Para que seja efetivado o pagamento deverá ser verificada a regularidade da empresa 

perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF), a Secretaria da Receita Federal 

(Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros), a 

Caixa Econômica Federal quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/CEF), a 

Fazenda Pública Federal e a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 

CNDT). Nesse sentido, é necessária a apresentação das Certidões Negativas de Débitos, 

emitidas pelos respectivos órgãos, em plena validade, caso as apresentadas na habilitação 

estejam vencidas. 

5.8.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por 

parte da Contratante. 

5.8.6. O documento de cobrança referente à obrigação contratual cumprida deverá 

corresponder ao mês comercial e será protocolizada a partir do 1º dia útil do mês subsequente 

ao que se refere. 

5.8.7. Caso a Contratante não cumpra o prazo estipulado no item 5.8.1, pagará à Contratada 

atualização financeira de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, 

proporcionalmente aos dias de atraso. 

5.8.8. Sendo a Contratada for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser 

informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a 

operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006. 

5.8.9. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, caso o(s) fornecimento(s) seja(m) 

rejeitado(s) pela fiscalização do contrato, devendo esse(s) ser(em) substituído(s) ou corrigido(s) 

pela CONTRATADA de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.  

5.8.10. Nos termos da Lei Distrital nº 5.319/14, o contribuinte do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISS, ainda que imune ou isento, cuja sede ou matriz econômica seja 

estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito Federal, mas que, por força 

de contrato, convênio ou termo, vise à prestação de serviços no Distrito Federal, em caráter 
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permanente ou temporário, fica obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - 

CF/DF. 

5.9. DO REAJUSTE 

5.9.1. O valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável. 

5.10. DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.10.1. Não será exigida a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/1993. 

5.11. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

5.11.1. Para informar o descumprimento de alguma norma pela Contratada será utilizado o 

envio de ofícios escritos, para ciência e providências. 

5.11.2. O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também pode ser utilizado para agilizar a 

comunicação entre as partes. 

6. ESTIMATIVA DE PREÇO 

1.1. Para a presente contratação estima-se um custo, anual no montante de R$ _______ 

(__________________), tendo como base a _______________.  

O setor demandante deverá apresentar o valor estimado da contratação, com base em preços 

alcançados no mercado (propostas), valores atuais contratados, bem como licitações realizadas na 

Administração Pública. 

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto neste Instrumento correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).  

7.2. O Serviço de Orçamento do TCDF indicará o Programa de Trabalho, a fonte, a natureza de 

despesa, o código de subatividade e outras informações atinentes à classificação orçamentária 

do serviço. 

8. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 

8.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
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garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Distrito 

Federal pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento, no 

instrumento de ajuste e disposições legais. 

8.2. A Contratante poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei 

n.º 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente. 

8.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal 

poderão ser aplicadas à Contratada, juntamente com a multa administrativa. 

8.4. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Instrumento, poderá ser aplicada à 

Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% por dia de atraso sobre o custo do 

fornecimento, não ultrapassando o limite de 10% (dez por cento) sobre este valor. 

8.5. As multas previstas neste item serão calculadas considerando-se os dias consecutivos a partir 

do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento. 

8.6. Pela inexecução parcial ou total do ajuste, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA multa de 10% (dez por cento) ou 15% (quinze por cento), 

respectivamente, sobre o valor total da contratação. 

8.7. No caso de aplicação de multa, será observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) para 

sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida multa, a aplicação de uma das 

penalidades prevista neste Capítulo. 

8.8. As multas tratadas neste item serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela 

Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante 

depósito em conta corrente da Contratante ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

8.9. A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a Nota de Empenho (NE) no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após seu envio caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o 

às penalidades legalmente estabelecidas e faculta ao TCDF convocar os licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação. 

9. CRITÉRIOS DE SELECÃO DO FORNECEDOR 

9.1. Propõe-se que seja adotado o critério de menor preço por item para julgamento e classificação 

das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Instrumento. 
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9.2. Os objetos a serem adquiridos, enquadram-se na categoria de bem comum, nos termos da Lei 

10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características 

gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, serem licitados por 

meio de Pregão Eletrônico. 

9.3. No preço cotado deverão ser incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel 

cumprimento do objeto desta licitação, inclusive despesas com transportes de qualquer natureza, 

administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do objeto. 

9.4. HABILITAÇÃO 

1.2.4. Além da habilitação parcial, por meio do SICAF, a licitante deverá apresentar a seguinte 

documentação de habilitação complementar: 

I. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS-CNDT; 

II. DECLARAÇÃO DE _________ 

III. ATESTADO DE ________. 

9.5. DAS AMOSTRAS: 

9.5.1. Poderá ser exigida apresentação de amostra, do licitante classificado provisoriamente 

em primeiro lugar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da solicitação do Pregoeiro, 

com o objetivo de conferência da especificação, qualidade e resistência, bem como ausência de 

falhas no funcionamento do material: 

9.5.1.1. O descumprimento do prazo estipulado enseja a desclassificação do 

licitante.  

9.5.2. A embalagem externa e interna deverá apresentar texto claro em português (serão 

aceitas etiquetas, afixadas na própria caixa, com a tradução do que estiver escrito em outra 

língua na embalagem) informando nitidamente a data de validade, se for o caso, identificação 

do fabricante, o lote e a referencia do material. 

9.5.3. A avaliação da amostra será realizada pela Seção de Material cujo resultado será 

reproduzido em Laudo, acessível aos Licitantes, consignando as razões que levaram à aceitação 

ou rejeição da amostra, nos termos do ANEXO III. 

9.5.4. Em caso de reprovação da amostra o Laudo previsto será acompanhado de fotografias 

digitais, sempre que possível, que servirão como meio de provas e suporte das razões de 

reprovação da amostra. 
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9.5.5. A análise da amostra poderá ser acompanhada pelos licitantes ou seus representantes 

legais, quando prévia e formalmente requerida pelo interessado.  

9.5.6. O ônus do envio da amostra e de sua retirada nas dependências do TCDF, caso ocorra a 

reprovação, será de total responsabilidade da licitante.  

9.5.7. A amostra aprovada ficará retida até a entrega do material pela adjudicatária para 

verificação de conformidade do lote entregue com a amostra apresentada. 

9.5.8. O material apresentado como amostra, caso aprovado, será considerado para fins 

dedução do quantitativo de recebimento. 

10. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

10.1. As disposições constantes neste instrumento foram elaboradas com base nos seguintes 

normativos: 

10.1.1. Lei nº 8.666/1993; 

10.1.2. Lei Complementar nº 123/06; 

10.1.3. Lei nº 10.520/02; 

10.1.4.  

11. ANEXOS 

11.1. ANEXO II - XXXXXXXXXXX 

11.2. ANEXO III – XXXXXXXXXXXX 

12. DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO  

12.1. São responsáveis pelo projeto o Chefe da ______ (____) e o Supervisor de Planejamento da 

Contratação (SPC). 
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ANEXO V – ORGANOGRAMA, PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 10/1986 
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ANEXO VI – ORGANOGRAMA, PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 273/2014 
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ANEXO VII – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCDF 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO 2011 – 2015 

 

Brasília 

Maio – 2011 
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1. APRESENTAÇÃO  

Ao término do exercício de 2010, ano do cinquentenário do TCDF, foram iniciadas atividades 

com vistas à revisão do modelo de gestão estratégica deste Tribunal, com a implantação do 

método balanced scorecard – BSC, que culminou na elaboração deste Plano Estratégico, com 

vigência para o período 2011-2015.  

O projeto de revisão da metodologia de gestão da estratégia foi realizado no âmbito do 

PROMOEX, programa que tem sido fundamental para a integração dos tribunais de contas do 

Brasil, permitindo intercâmbio de conhecimentos e experiências que propiciam a 

modernização e o desenvolvimento dos órgãos participantes.  

O Plano que ora se apresenta, cumpre no gerenciamento estratégico da Instituição a importante 

função de explicitar o direcionamento perseguido pelo TCDF, dando forma ao pensamento e 

aos anseios de seus integrantes. Nessa linha, cabe ao método aplicado a tarefa de facilitar a 

tradução, em forma de documento, da estratégia de atuação do órgão.  

Um plano pode ser apenas um documento. Para que isso não ocorra, a organização deve 

trabalhar para colocar em prática tudo aquilo que foi concebido e estruturado de forma 

participativa.  

Nesse aspecto, a vantagem do método BSC é permitir o gerenciamento sistemático da estratégia 

definida no Plano, traduzindo e comunicando a estratégia para todos os níveis de atuação da 

Casa, com vistas a facilitar o alinhamento estratégico.  

Assim, esta 5ª edição do Plano Estratégico materializa o novo modelo de gestão estratégica que 

orienta o Tribunal no cumprimento da nobre missão que lhe é atribuída pela sua Lei Orgânica, 

possibilitando, dessa forma, seja concretizada a Visão de Futuro para ele estabelecida.  

Brasília – DF, 6 de maio de 2011  

Conselheira MARLI VINHADELI – Presidente 

2. METODOLOGIA  

A concepção deste documento teve como base o Plano Estratégico do Tribunal para o período 

2008 – 2011, elaborado ainda sob bases do método do Gerenciamento pelas Diretrizes - GPD.  

A filosofia do Tribunal de atuação focada em resultados permanece, o que se modificou foi o 

modelo de gestão da estratégia, onde o método BSC tem se mostrado uma ferramenta de 

comprovado sucesso em organizações públicas e privadas, notadamente em alguns aspectos 

que serão adiante explicitados.  

Em fase preparatória à elaboração deste Plano, foi promovida revisão na análise ambiental, 

tendo como suporte o monitoramento e o registro, pela área de planejamento, de fatos e ações 

efetivadas no período, e de inventário de realizações ocorridas na vigência do Plano anterior. 

Com vistas à garantia da visão estruturante e aglutinadora do Plano Estratégico, foram 

promovidas reuniões de integração entre os responsáveis pelos principais trabalhos em 

andamento na Casa, para conhecimento das ações realizadas e análise dos produtos gerados, 

principalmente nos projetos de gestão de pessoas e de redesenho dos processos de trabalho.  



146 

 

 
 

Mediante processo participativo com a utilização de entrevistas e oficinas de trabalho, foi 

revisto e validado o referencial estratégico do TCDF, consubstanciado na Visão de Futuro, 

Missão e Objetivos Estratégicos.  

Dessa forma, a principal inovação nesta edição do Plano Estratégico é a implantação do método 

BSC de gestão da estratégia, que a partir do referencial estratégico validado foi utilizado para 

a elaboração do Mapa Estratégico, construção de indicadores e metas para os objetivos 

estratégicos do Mapa, e para a elaboração da Matriz de Iniciativas Estratégicas.  

 

2.1. O MÉTODO BSC  

O BSC é um método de gestão estratégica, criado nos anos 90 pelos norte-americanos Robert 

KAPLAN e David NORTON, que mede o desempenho organizacional em perspectivas, 

dispostas em um mapa estratégico com os seus respectivos objetivos estratégicos, evidenciando 

a rede de causalidade existente entre eles.  

Conforme asseveram os criadores do método, um dos grandes diferenciais do BSC é que 

objetivos estratégicos são agrupados em perspectivas que ultrapassam o mero enfoque 

financeiro dos métodos tradicionais de gestão.  

Para perspectivas de RESULTADO, FINANCEIRA, PROCESSOS INTERNOS e 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO, são agrupados objetivos estratégicos, com iniciativas a 

eles associadas, indicadores de desempenho e metas que permitirão acompanhar o grau de 

alcance de cada objetivo.  

 

Dessa forma, o BSC permite, de modo sistemático e transparente, que a tomada de decisão e a 

execução das ações das organizações estejam amparadas em medição e análise de desempenho 

fundada em indicadores de gestão.  

Além das vantagens já mencionadas, para que uma organização seja orientada para a estratégia 

o BSC dá ênfase aos seguintes enfoques:  

• construção participativa da estratégia;  

• tradução da estratégia em forma de mapa;  

• comunicação da estratégia;  

• mobilização e alinhamento da organização;  divisão e atribuição de 

responsabilidades;  definição de agenda de acompanhamento.  

De forma semelhante a outros métodos de gestão da estratégia, o BSC tem como característica 

a sua adaptabilidade às condições peculiares de cada organização, mantidas as premissas que o 

tornaram reconhecido pela comprovada eficácia na gestão da estratégia. 
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3. REFERENCIAL ESTRATÉGICO  

O referencial estratégico compreende a Missão, Visão de Futuro e os Objetivos Estratégicos do 

TCDF. Os elementos que constituem o referencial estratégico fazem parte do Mapa Estratégico 

do TCDF apresentado na página 12.  

3.1. MISSÃO  

O papel das instituições é atender às necessidades e expectativas da sociedade em que se insere, 

vale dizer, sua sobrevivência condiciona-se à capacidade de bem cumprir sua missão 

institucional.  

A declaração da Missão estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o seu 

propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.  

A Missão do Tribunal tem amparo na Constituição Federal e nos arts. 77 e 78 da Lei Orgânica 

do Distrito Federal – LODF. A declaração da Missão do TCDF sintetiza o importante papel 

social desempenhado por esta Corte de  

Contas, conforme o extenso rol de competências do art. 78 da LODF.  

Dessa forma, assim se expressa a Missão institucional do TCDF:  

“GERAR BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE POR MEIO DO 

APERFEIÇOAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 

DO DF” 

3.2. VISÃO DE FUTURO  

É a situação prevista para o futuro da organização.  

Identifica e determina os limites desejados para o progresso que os principais responsáveis pela 

organização idealizam e projetam para o período de tempo do Plano.  

A Visão de Futuro do TCDF é assim definida:  

“SER RECONHECIDO POR SUA ATUAÇÃO TEMPESTIVA, PREVENTIVA, 

ORIENTADORA E TRANSPARENTE NO EXERCÍCIO DO CONTROLE 

EXTERNO, COM ÊNFASE NA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO 

PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E FOMENTO DO CONTROLE SOCIAL” 

 

3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Os objetivos estratégicos são desafios a serem perseguidos para que o TCDF cumpra sua Missão 

Institucional e atinja sua Visão de Futuro.  

Declarada a Missão e definida a Visão de Futuro, complementam o referencial estratégico os 

objetivos estratégicos. Tais objetivos são dispostos no Mapa em suas perspectivas e agrupados 

por temas estratégicos. As perspectivas e os temas do Mapa foram definidos a partir das 

entrevistas e oficinas com os gestores. Para o TCDF foram estabelecidas as perspectivas de 

RESULTADOS, PROCESSOS INTERNOS e APRENDIZADO E CRESCIMENTO.  

A Figura 1 abaixo apresenta os objetivos das perspectivas de RESULTADOS e de 

PROCESSOS INTERNOS, os quais são relacionados logo em seguida.  

Figura 1: Objetivos de Resultados e de Processos Internos  
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“Ser reconhecido por sua atuação tempestiva, preventiva, orientadora e transparente no 

exercício do controle externo, com ênfase na avaliação  dos resultados da  

  

RESULTADOS – reúne os Objetivos Estratégicos que contribuem de forma direta para a 

realização da Missão e para o alcance da Visão de Futuro. A estes objetivos não são relacionadas 

diretamente nenhuma iniciativa (Projeto) estratégica. Isto se deve ao fato de serem objetivos de 

resultado, ou seja, os esforços empreendidos nas demais perspectivas geram resultados que são 

necessariamente carreados a eles. Os objetivos de resultado são:  

1. APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCDF À SOCIEDADE  

2. CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS 

FISCALIZADOS  

 

Ao Objetivo Estratégico nº 1 foram vinculados no Mapa Estratégico os denominados 

ATRIBUTOS DE VALOR, que são qualidades agregadas pelo TCDF nos serviços prestados à 

sociedade do Distrito Federal.  

PROCESSOS INTERNOS – consolida os Objetivos Estratégicos vinculados à EFETIVIDADE 

DA ATUAÇÃO, à  

VISIBILIDADE INSTITUCIONAL, à GESTÃO FINANCEIRA e ao RELACIONAMENTO. 

Contribuem de forma direta para a melhoria dos processos de trabalho do Tribunal e 

possibilitam o alcance dos Objetivos Estratégicos de RESULTADOS.  

No tema EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO estão relacionados o maior número de objetivos, 

pois diz respeito ao modo como o Tribunal conduz as ações de fiscalização e controle e os 

resultados esperados. No curso das oficinas realizadas entendeu-se que a estratégia traçada para 

os processos de trabalho da Casa deveria primar pela ação preventiva e orientadora, controle 

sistêmico, relevância do tema fiscalizado, agilidade do ciclo processual, pela garantia da 

efetividade dos instrumentos de controle e pelo monitoramento e garantia do cumprimento das 

suas decisões. Tais objetivos são:  

3. PRIORIZAR E ORIENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO POR RELEVÂNCIA  

4. ENFATIZAR O CONTROLE SISTÊMICO  

5. GARANTIR MAIOR AGILIDADE AO  CICLO PROCESSUAL  

6. INTENSIFICAR MEDIDAS PREVENTIVAS E ORIENTADORAS  

7. GARANTIR EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE  

8. MONITORAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES  

  

O tema VISIBILIDADE INSTITUCIONAL congrega os objetivos que serão alcançados por 

meio de projetos que visem fortalecer a comunicação social do TCDF e aprimorar os 

mecanismos e produtos dessa área estratégica, de modo que seja possível apresentar à sociedade 

os benefícios advindos da atuação institucional desta Casa, além de desenvolver no seio da 

sociedade distrital o conceito e as práticas relativas ao controle social. Seus objetivos 

estratégicos são:  

9. APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

10. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL  
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RELACIONAMENTO é um tema que visa integrar o TCDF com órgãos de competências 

similares e outros organismos públicos e instituições, a fim de que se possa compartilhar 

melhores práticas e informações. Os objetivos do Relacionamento são:  

 

11. INTENSIFICAR O INTERCÂMBIO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE  

12. FORTALECER A RELAÇÃO COM O LEGISLATIVO, JURISDICIONADO E OUTRAS 

INSTITUIÇÕES  

 

GESTÃO FINANCEIRA agrupa as ações necessárias à boa condução da gestão orçamentária 

e financeira, cujo objetivo estratégico é:  

 

13. OTIMIZAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

 

A Figura 2 apresenta os objetivos da perspectiva de APRENDIZADO E CRESCIMENTO.  

  

APRENDIZADO E CRESCIMENTO – agrupa Objetivos Estratégicos relacionados à 

GESTÃO DE PESSOAS, AMBIENTE ORGANIZACIONAL e GESTÃO DE TI. À medida 

que vão sendo concretizados dão suporte à melhoria dos processos internos do Tribunal.  

O tema GESTÃO DE PESSOAS também é bastante elucidativo e compreende todas as ações 

relacionadas às Políticas de Recursos Humanos do Tribunal.  

 

14. DESENVOLVER, ALINHAR E CAPTAR COMPETÊNCIAS PARA 

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

15. FORTALECER A MOTIVAÇÃO E O COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES 

COM FOCO NA ESTRATÉGIA  

AMBIENTE ORGANIZACIONAL representa condições físicas e ambientais necessárias ao 

cumprimento da Missão do Tribunal e engloba os três objetivos a seguir:  

16. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA RESULTADOS  

17. GARANTIR ESTRUTURA ADEQUADA À ESTRATÉGIA  

18. APRIMORAR A COMUNICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO E GERIR O CONHECIMENTO  

O tema GESTÃO DE TI compreende as ações na área de tecnologia da informação que darão 

suporte às demais áreas do Tribunal, notadamente às unidades de controle externo. A unidade 

de TI possui um plano diretor, que deve estar alinhado ao plano estratégico institucional. Conta 

com o seguinte objetivo:  

19. APERFEIÇOAR OS SISTEMAS DE TI PARA ATENDER ÀS DEMANDAS 

ESTRATÉGICAS 
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3.4 . MAPA ESTRATÉGICO  

 

4. INDICADORES E METAS  

4.1. INDICADOR DE DESEMPENHO  

No modelo de gestão da estratégia do TCDF, indicador de desempenho é um número absoluto 

ou percentual destinado a informar o grau de alcance de um Objetivo Estratégico.  

Assim, para que a evolução de um Objetivo do Mapa Estratégico possa ser acompanhada, são 

elaborados um ou mais indicadores com a finalidade de medir a performance do Objetivo ao 

qual cada indicador está associado.  

No caso do TCDF, os indicadores que monitoram a evolução dos Objetivos do Mapa foram 

construídos a partir de indicadores existentes no Tribunal, de benchmarking com outros 

tribunais e órgãos assemelhados, ou de sugestões dos gestores e técnicos da Casa. 

Posteriormente foram validados mediante processo participativo.  

Cada indicador descrito possui uma fórmula e a ele são associadas metas a serem perseguidas.  

4.2. METAS  

Meta é uma projeção de resultado a ser atingida por um indicador em período de tempo 

previamente determinado.  

Assim, no prazo estabelecido ou em períodos intermediários, são feitas medições para se 

certificar se os resultados dos indicadores atingiram as metas estabelecidas para ele, o que 

permite avaliar se o Objetivo pertinente está sendo atingido.  
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No Plano Estratégico do TCDF foram fixadas metas anuais para cada indicador, 

compreendendo o período de vigência do Plano.  

É importante enfatizar que a fixação das metas para os indicadores está estritamente relacionada 

com as iniciativas estratégicas associadas ao Objetivo que se pretende alcançar.  

No Capítulo 5 abordaremos com mais profundidade essa correlação.  

Outro aspecto a ser observado diz respeito a alguns novos indicadores que não possuem 

históricos e por isso não foram estabelecidas metas. Na maioria dos casos a ausência de histórico 

ocorreu porque o indicador concebido depende de uma iniciativa estratégica, que somente após 

concluída permitirá seu levantamento.  

Assim, ante o desconhecimento do comportamento do indicador, duas soluções foram adotadas: 

aguardar um ano para se obter a linha de base (LB) com a medição do indicador e somente 

depois definir um valor de metas e definir  

 

5. INICIATIVAS E MATRIZ  

  

5.1. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS  

As iniciativas estratégicas são ações necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos 

institucionais. A execução das iniciativas possibilita à organização passar do patamar que ela 

se encontra para aquele idealizado em sua Visão de Futuro.  

Consoante o modelo de gerenciamento em implantação na Casa, o sucesso da estratégia 

depende diretamente de um efetivo gerenciamento das iniciativas estratégicas.  

As iniciativas estratégicas do Tribunal, consolidadas na Matriz de Iniciativas, são os projetos 

que impactam de forma positiva um objetivo estratégico do TCDF.  

Tais iniciativas são decorrentes de inventário de projetos, onde se relacionou aqueles já 

existentes no Tribunal e outros projetos que foram sugeridos para dar suporte aos objetivos 

estratégicos que não possuíam projetos associados, ou, possuindo, foram avaliados insuficientes 

para o alcance do objetivo.  

Com vistas à integração dos trabalhos realizados no Tribunal, é importante enfatizar que o 

inventário de projetos que culminou na Matriz de Iniciativas contemplou recomendações e 

orientações decorrentes dos Projetos de Redesenho, Políticas de Recursos Humanos e Gestão 

do Conhecimento.  

 

A Matriz é decorrente de um processo de priorização, efetuado em oficinas com o corpo 

gerencial e depois validado pela Alta Administração da Casa, segundo o qual os 45 projetos 

listados foram associados aos objetivos estratégicos e pontuados conforme o grau de impacto 

(Forte 5 pontos, Médio 3 pontos, Fraco 1 ponto). Estes, por sua vez, foram priorizados de acordo 

com a urgência e o desafio de implementação.  
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São consideradas estratégicas, e por isso monitoradas de forma diferenciada, as iniciativas que 

atingiram no mínimo 5 pontos de impacto relativo na Matriz.  

Por fim, as iniciativas foram agrupadas em três ondas de implementação, quais sejam, na 1ª 

onda as de curto prazo, na 2ª onda as de médio prazo e na 3ª onda as de longo prazo. Por 

definição, o curto prazo reúne as iniciativas que deverão ser iniciadas em prazo de até um ano 

da edição do Plano. As de médio prazo devem ser iniciadas em tempo de 2 a 3 anos e as de 

longo prazo em tempo de 4 a 5 anos.  

5.2. MATRIZ DE INICIATIVAS  

No Anexo, as iniciativas integrantes da Matriz, priorizadas consoante os critérios explanados 

nos parágrafos precedentes, são apresentadas de forma agrupada de acordo com impacto nos 

objetivos e das respectivas ondas de implementação.  

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO  

No novo modelo de gestão estratégica do Tribunal o alinhamento estratégico é facilitado e 

comunicado por meio da elaboração de painéis de contribuição para aquelas unidades que 

participam diretamente para a consecução dos objetivos estratégicos.  

Assim, foram elaborados painéis de contribuição para as cinco Inspetorias de Controle Externo, 

para a Divisão de Recursos Humanos e para a Divisão de Tecnologia da Informação, os quais 

sofrerão revisões anuais para ajustá-los à medida que os objetivos estratégicos são 

implementados.  

É por meio dos painéis que as unidades definem a contribuição de cada área para o alcance das 

metas institucionais.  

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  

Segundo os criadores do método BSC, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelas 

organizações é colocar em prática a estratégia formulada no Plano. Em decorrência deste fato, 

no método BSC é dispensada atenção especial ao acompanhamento da execução da estratégia.  

Para isso, os gerentes devem dedicar parte do seu tempo para avaliar se a organização e suas 

unidades estão colocando em prática a estratégia.  

Dessa forma, O Tribunal disporá de um modelo de gestão da estratégia em que periodicamente 

os gestores deverão se reunir, em níveis decisórios previamente determinados, para 

monitoramento das iniciativas estratégicas, dos painéis de contribuição das unidades e do BSC 

corporativo.  

Trimestralmente, na Reunião de Acompanhamento da Estratégia – RAE, após prévia definição 

de pauta, os Inspetores, O Diretor de Tecnologia da Informação e o Diretor-Geral de 

Administração, em conjunto com a Divisão de Planejamento deverão se reunir com o(a) 
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Presidente do Tribunal para avaliar o BSC corporativo e, na ocorrência de desvios em relação 

ao Plano Estratégico, elaborarem propostas de medidas corretivas.   

 

8. ANEXOS  

Anexo 1A: INICIATIVAS COM ALTO IMPACTO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

IMPLEMENTAÇÃO NO CURTO PRAZO  

Anexo 1B: INICIATIVAS COM ALTO IMPACTO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

IMPLEMENTAÇÃO A MÉDIO PRAZO  

Anexo 1C: INICIATIVAS COM ALTO IMPACTO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

IMPLEMENTAÇÃO A LONGO PRAZO  

Anexo 2A: INICIATIVAS COM BAIXO IMPACTO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

IMPLEMENTAÇÃO A CURTO PRAZO  

Anexo 2B: INICIATIVAS COM BAIXO IMPACTO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

IMPLEMENTAÇÃO A MÉDIO PRAZO  

Anexo 2C: INICIATIVAS COM BAIXO IMPACTO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

IMPLEMENTAÇÃO A LONGO PRAZO  
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