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1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente trabalho tem como fundamento a identificação dos elementos que 

interferem nos processos de contratação e execução dos serviços terceirizados, de 

natureza comum, realizados pelo Estado da Bahia, bem como a proposição da 

unificação dos procedimentos licitatórios e a criação de um roteiro de 

acompanhamento de execução dos contratos. 

 

O Estado da Bahia realiza anualmente um número elevado de contratações desta 

natureza, que na grande maioria das vezes são acompanhados de problemas, seja 

no processo de seleção (escolha da melhor proposta) ou no acompanhamento da 

execução contratual. 

 

Esta análise visa identificar quais os elementos influenciam para que estes 

procedimentos não ocorram conforme planejado pela Administração Estadual. Duas 

situações distintas, que estão intrinsecamente relacionadas serão abordadas neste 

trabalho, uma referente ao processo licitatório e a outra à execução contratual. 

 

A licitação é o meio pelo qual a Administração se utiliza para adquirir bens e 

serviços, indispensáveis à operacionalização da máquina pública. O processo 

licitatório é o conjunto de procedimentos administrativos, legalmente estabelecidos, 

através do qual a Administração Pública cria meios de verificar, entre os 

interessados habilitados, quem oferece as melhores condições e propostas para o 

oferecimento de bens e serviços.  

 

Já a execução contratual é a fase subsequente. Definida na licitação a proposta 

mais vantajosa para a Administração, declara-se o vencedor da disputa e conclui-se 

o processo com a assinatura de um contrato que vincula as duas partes. Ambas com 

direitos e obrigações a serem cumpridas. A execução contratual é o dia-a-dia do 

contrato, são as duas partes (contratado e contratante), cumprindo as suas 

obrigações e exigindo os seus direitos. 
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A motivação para a escolha do tema foi a verificação freqüente de diversos 

problemas de diferentes naturezas, que ocorrem, tanto na seleção das empresas 

para a prestação de serviços como na execução contratual, explicitados a seguir: 

 

1. Processo licitatório - muitas vezes o Estado não consegue selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração, ocasionando que seus 

recursos financeiros não são utilizados da melhor maneira, ocasionando 

prejuízos para a sociedade; 

 

2. Execução contratual - verifica-se que, mesmo que o Estado consiga contratar 

a proposta mais vantajosa, existem diversas falhas no acompanhamento 

diário do contrato que geram prejuízos ao erário, por não cumprimento de 

condições pré-estabelecidas. 

 

Verifica-se no cotidiano, por intermédio da leitura dos relatórios de auditoria da 

Auditoria Geral do Estado (AGE) e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), 

que essa realidade é continua e homogênea, ou seja, os problemas são similares e 

difundidos em todo o Estado da Bahia. 

 

Assim, este trabalho propõe a unificação dos procedimentos licitatórios no Estado da 

Bahia para a contratação de empresas prestadoras de serviços comuns, bem como 

a criação e implementação de um roteiro para o acompanhamento dos contratos. 

 

A idéia central da proposta é a realização de uma única licitação, mais transparente, 

melhor divulgada e com menor possibilidade de ocorrência de erros. Além disto, 

propor também um roteiro para o acompanhamento de todos esses serviços.  

 

Cabe ressaltar que tanto a licitação unificada, quanto o roteiro de acompanhamento 

dos contratos, além de não demandarem gastos adicionais de implementação, irão 

reduzir os custos estatais, trazendo aumento de eficiência operacional com a 

prevenção e identificação de erros e desperdícios. 
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1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

A licitação tem o objetivo de garantir que o Estado, nas suas aquisições de bens e 

serviços, selecione a proposta mais vantajosa. Essa afirmação significa que a 

Administração tem que adquirir bens e serviços a um baixo preço, com uma 

qualidade satisfatória, a uma adequada relação custo x benefício. Atendendo a 

esses pressupostos, estaria o Estado atendendo ao princípio constitucional da 

isonomia, no qual, estando todos os concorrentes em igualdade de condições, seria 

então selecionado aquele com a melhor proposta. 

 

Verifica-se nas leituras dos relatórios de auditorias dos órgãos de controle e na 

execução diária do trabalho de auditoria que a Administração frequentemente não 

atende ao princípio da isonomia, isso faz com que muitas vezes o Estado adquira 

produtos superfaturados, de baixa qualidade, não especificados, entre outros. Esses 

fatos usualmente são divulgados na mídia jornalística e chegam ao conhecimento da 

população com o jargão de “escândalos”. 

 

É neste contexto que se justifica a realização deste trabalho. O Estado existe para 

atender as necessidades do povo, sem privilegiados ou protegidos. A Administração 

tem que buscar atender a todos os cidadãos, de maneira eficiente e racional. Porém, 

quando o Estado gasta mal os seus recursos, grande parte da população deixa de 

receber os serviços satisfatoriamente como deveriam. 

 

A atual realidade brasileira é que as unidades da Federação (União, estados e 

municípios) estão ano a ano com os orçamentos cada vez mais apertados. Uma 

solução seria elevar a carga tributária, aumentando consequentemente o volume de 

recursos disponíveis. Ocorre que, essa não é a solução mais adequada. A carga 

tributária atual não suporta mais aumentos e a sociedade brasileira já esta sufocada, 

além dos governantes não se sentirem estimulados a tomar esse tipo de medida. 

 

A outra solução, a que está sendo proposta neste trabalho, além de ser a mais 

adequada à realidade nacional, é a que é possível de ser implementada num curto 

período de tempo – A melhora na qualidade do gasto público.  Ou seja, o governo 

passar a gastar cada vez menos nas suas aquisições, porém de maneira mais 
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eficiente. Assim, com um mesmo volume de recursos, o Estado deverá adquirir um 

maior quantitativo de bens e serviços, com melhor qualidade a um preço menor. 

 

Caso este estudo não seja aplicado no âmbito da Secretaria da Fazenda e do 

Estado da Bahia, estes perderão a continuarão aplicando ineficientemente seus 

recursos, e a população continuará sofrendo os danos causados pela baixa 

eficiência gerencial na aplicação do dinheiro público.  

 

O trabalho é viável, pois ao final, existirão dois instrumentos que serão decisivos 

para a melhora da eficiência governamental, serão facilmente implementáveis e 

trarão benefícios rapidamente percebidos pela sociedade. O Estado poderá 

rapidamente melhorar o seu processo de aquisição de serviços e de 

acompanhamento de contratos, e o mais importante, isso tudo, sem custo de 

implementação, ou com um custo muito baixo. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O foco principal deste trabalho é contribuir para o aprimoramento na prestação dos 

serviços de natureza comum no Estado da Bahia, seja com a melhora nos 

processos de seleção, como na implementação de procedimentos que visem uma 

maior eficiência no controle da execução dos contratos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Propor a utilização de um novo procedimento que unifique os processos licitatórios 

para os serviços de mesma natureza, ou seja, a realização de uma única licitação 

para os mesmos serviços, porém dividida em diferentes lotes, de acordo com as 

especificidades de cada unidade governamental; 
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Aplicar em cada órgão do governo um roteiro de acompanhamento de contratos. 

Roteiro este que detalhará todas as obrigações das empresas contratadas, bem 

como todas as exigências necessárias do gestor para com as terceirizadas. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa, que buscou identificar quais 

são os principais fatores que contribuem negativamente para a contratação da 

melhor empresa para prestação de serviços de natureza comum, bem como para a 

sua consequente execução contratual. 

 

Para atingir tais objetivos foram utilizados dados e informações coletados a partir de 

documentação direta e indireta, bem como a realização de entrevistas e a aplicação 

de questionários com gestores governamentais. 

  

a) A pesquisa indireta foi realizada com o levantamento documental da 

legislação correspondente (Lei Federal de Licitações e contratos, Lei Estadual 

de Licitações e contratos, Portarias e Instruções Normativas da Saeb, entre 

outros), Pareceres da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, relatórios de 

auditoria da Auditoria Geral do Estado e relatórios de auditoria do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia. Também foi utilizada pesquisa bibliográfica em 

livros especializados e sites da internet; 

 

b) A pesquisa direta se deu com a realização de 40 entrevistas com a aplicação 

de 40 questionários. Foram entrevistados 20 envolvidos diretamente nos 

processos licitatórios (integrantes das comissões de licitação) e 20 fiscais de 

contratos e gestores das unidades. Foram aplicados questionários para todos 

os entrevistados; 

 

c) Foram verificados processos licitatórios realizados por diversos órgãos do 

Estado, para contratação de empresas para prestação de serviços comuns, 

ocorridos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, buscando identificar quais 
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são os principais problemas encontrados nos processos licitatórios e na 

execução dos contratos; 

 

d) Foi realizado um levantamento nas auditorias realizadas pela AGE, cujo foco 

tenha sido os contratos para prestação de serviços de conservação e 

limpeza, copa e cozinha e suporte operacional em prédios públicos e quais 

foram os principais problemas encontrados na execução dos mesmos. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho será inicialmente desenvolvido com a apresentação do diagnóstico da 

atual situação que se encontra o Estado da Bahia no âmbito das contratações de 

serviços terceirizados, sendo contextualizado os problemas relacionados às 

licitações e contratos. 

 

Neste tópico será abordada a realidade atual acerca do assunto tratado, o estado da 

arte, publicações legais, legislação, vantagens e desvantagens das terceirizações, 

alguns exemplos extraídos de relatórios de auditoria e os principais problemas 

encontrados. 

 

Após a demonstração do contexto atual do Estado serão apresentados os dados e 

as análises, com a apresentação de gráficos e tabelas. Em seguida serão 

demonstrados os problemas a serem resolvidos (deficiência na seleção de 

empresas e no acompanhamento da execução contratual).  

 

Na seqüência, o marco teórico apresentará os estudos relacionados ao tema bem 

como a validação coletiva relacionada ao assunto, ou seja, como os estudiosos do 

ramo visualizam os problemas da terceirização.  

 

O prognóstico apresentará soluções para sanar as inconveniências, e também 

apresentará os envolvidos para o sucesso do projeto. Além disso, irá expor as 

fragilidades do trabalho, ou seja, às limitações das recomendações.  
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2. DIAGNÓSTICO 

 

As análises dos diversos relatórios de auditorias da Auditoria Geral do Estado (AGE) 

revelam que os problemas relacionados com licitação e execução de serviços 

terceirizados são muitos, porém grande parte deles possuem características 

semelhantes.  

 

 

2.1 CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

A licitação é o procedimento administrativo formal, no qual, o Estado, dentre o 

universo de interessados em fornecer à Administração bens ou serviços, convoca, 

mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento destes bens e 

serviços. 

 

A Lei Federal de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666 de 1993), que regulamenta as 

exigências do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabeleceu normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  

Assim, a Lei de Licitações e Contratos determina que, para a celebração de 

contratos entre a Administração pública e terceiros, é condição necessária a licitação 

prévia, ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade. Os seguintes 

princípios básicos que norteiam os procedimentos licitatórios devem, sempre, serem 

observados: 

 

Princípio da Legalidade - Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os 

licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas, nas normas e princípios 

em vigor. 

 

Princípio da Isonomia - Significa dar tratamento igual a todos os interessados. É 

condição essencial em todas as fases da licitação para se garantir a aquisição mais 

vantajosa para o Estado. 
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Princípio da Impessoalidade - Esse princípio obriga a Administração a observar nas 

suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a 

discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos da licitação. 

 

Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa - A conduta dos licitantes e 

dos agentes públicos tem que ser, além de lícita, compatível com a moral, ética, os 

bons costumes e as regras da boa administração. 

 

Princípio da Publicidade - Qualquer interessado deve ter acesso às licitações 

públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos 

administradores em todas as fases da licitação. 

 

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório - Obriga a Administração e o 

licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. 

Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. 

 

Princípio do Julgamento Objetivo - Esse princípio significa que o administrador deve 

observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento das 

propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de 

critérios não previstos no ato convocatório, mesmo que em benefício da própria 

Administração. 

 

Deve-se esclarecer que o atendimento a estes princípios constitucionais não garante 

a seleção da melhor proposta para a Administração, mas é o meio mais indicado 

para este objetivo seja alcançado. 

 

Ocorre que, de acordo com a leitura de relatórios de auditoria de diversos órgãos de 

controle, verifica-se que existem diversos fatores que influenciam para que a 

Administração possa não selecionar a proposta mais vantajosa, mesmo obedecendo 

a todos os princípios fundamentais da constituição. Dentre as principais ocorrências, 

pode-se citar: 
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a) Conluio entre as empresas – as empresas licitantes, com intuito de garantir 

preços superfaturados, podem decidir dividir o mercado entre elas, assim, 

resolvem loteá-lo. Para isso, se unem e determinam anteriormente qual delas 

será a vencedora de cada uma das licitações realizadas pelos diferentes 

entes estatais, ou seja, entram em contato entre si e estipulam 

antecipadamente quais os preços serão apresentados em cada licitação e 

quais serão as vencedoras; 

 

b) Edital mal especificado – uma situação que pode trazer prejuízos irreversíveis 

para a Administração é um edital de licitação mal especificado. Dentre as 

ocorrências mais comuns estão o objeto a ser licitado mal detalhado, ou seja, 

o serviço ou bem a ser adquirido é mal definido, ocorre a inclusão de 

exigências descabidas, edital licitatório confuso ou mal escrito, entre outros; 

 

c) Pessoal técnico mal preparado – pessoas mal preparadas trabalhando em 

processos licitatórios quase sempre tem como resultado a contratação menos 

vantajosa para Administração, muitas vezes sem dolo por parte destes 

profissionais, mas por despreparo técnico. Pode citar, por exemplo, a 

deficiência na condução das diversas etapas do processo de licitação, a má 

interpretação dos documentos comprobatórios, despreparo para lidar com os 

interessados, entre outros; 

 

d) Direcionamentos – Muitas vezes os órgãos de controle encontram situações 

em que processos licitatórios são direcionados a determinados licitantes, seja 

por instâncias superiores ou internas da própria unidade. Por exemplo, 

quando define-se adquirir um determinado bem com as características 

oferecidas apenas por um fornecedor específico, ou seja, vendedor exclusivo, 

ou quando se decide adquirir bens nos quais somente uma empresa presta 

garantia ao produto, entre outros. 

 

Assim, deve-se ser ressaltado que é obrigação do Estado se organizar de tal forma, 

que sempre busque em seus processos de aquisição beneficiar o maior número 

possível de cidadãos, e para se atingir tal objetivo, é necessário que ele utilize seus 

recursos de maneira eficiente.  
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Este trabalho analisará o procedimento licitatório, mais especificamente os 

processos de contratação de empresas que prestam serviços de natureza comum, 

entre eles, os serviços de Limpeza e Conservação, Copa e Cozinha, Suporte 

Operacional e Vigilância e Segurança Patrimonial. A prestação destes serviços por 

empresas privadas dá-se o nome de terceirização.  

 

Temos a terceirização como sendo o processo pelo qual a relação de trabalho não 

mais é limitada a dois pólos, estando, de um lado, aquele que presta serviços, que 

dispõe de sua energia de trabalho, e, do outro, aquele que se beneficia desse labor, 

oferecendo-lhe, em contra partida, uma remuneração equivalente. É justamente a 

entrada, nessa relação jurídica, de um terceiro envolvido, intermediando os 

interesses dos outros dois, que caracteriza a terceirização. (NÓBREGA, 1998, p. 57) 

 

É importante se ressaltar que quando o Estado decide realizar esses serviços 

utilizando o instrumento da terceirização, ele também é obrigado a acompanhar todo 

o processo de execução desses serviços. É nesta seara que este trabalho se 

enquadra, ou seja, propor um mecanismo que vise a contratação da proposta mais 

vantajosa para o Estado, bem como uma ferramenta de acompanhamento dos 

contratos firmados. 

 

A legislação brasileira é taxativa quando determina a obrigação dos entes estatais 

de fiscalizarem seus contratos, e que existam órgãos de controle (interno ou 

externo) específicos para tal fim. A constituição brasileira determina no seu artigo 70 

que: 

 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

 

Já o artigo 74 determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

  

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

 

III- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres da União; 

 

IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

§ 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

A constituição federal também ressalta que o cabe aos estados da federação 

exercer as funções de controle interno. Esta condição é estabelecida no artigo 75, 

que determina que: 

 
As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à 

organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de 

Contas dos Municípios. 

 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de 

Contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros. 

 

O debate da necessidade de modernização da máquina pública vem sendo travado 

mais fervorosamente desde o início da segunda metade do século passado e já é 

consenso como indispensável para a melhora na prestação dos serviços públicos 

aos indivíduos.  

 

Modernizar a estrutura administrativa significar também a modernização imediata 

dos instrumentos de controle governamental, tanto dos controles externos, exercidos 
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principalmente pelos tribunais de contas, como dos órgãos de controle interno de 

cada unidade administrativa. 

 

A preocupação com a eficiência da máquina administrativa, e a conseqüente 

modernização dos sistemas de controle surgiram com a denominada Reforma 

Administrativa, introduzida pela Constituição de 1967 e designadamente através do 

Decreto-Lei nº 200, de 20 de fevereiro do mesmo ano. A cada dia o controle 

encontra-se cada vez mais avançado e estrutura-se, basicamente, sobre princípios 

de comprovada eficiência. O Decreto-lei 200/67, no § 6º de seu artigo 10, determina: 

 
Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a 

autoridade normativa e exercerão controle e fiscalização 

indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação 

dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios. 

 

Além do exposto, o Decreto determina que a Administração deverá empenhar-se 

nas suas tarefas específicas de Estado e nas outras, optar pela terceirização 

(execução indireta), o § 7º determina: 

 
Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, 

coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o 

crescimento desmesurado da máquina administrativa, a 
Administração procurará desobrigar-se da realização material de 
tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução 
indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 

privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar 

os encargos de execução. (grifo nosso) 

 

Observa-se no dispositivo citado que a legislação é clara quando afirma que para 

garantir a eficiência da máquina pública a Administração deverá concentrar seus 

esforços nas tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e 

terceirizar os demais serviços.  

 

Assim, como estes serviços terceirizados são realizados por pessoas e empresas 

alheias ao Estado, cabe a este exercer um controle efetivo destes serviços. A 
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observação dos orçamentos anuais do Estado da Bahia demonstra que o volume de 

serviços terceirizados cresce ano a ano e conseqüentemente, o montante de 

recursos necessários ao seu pagamento também.  

 

A necessidade do controle também foi ratificada na Lei Federal de Finanças 

Públicas e Orçamento (lei 4.320/76), que determinou: 

 
Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:  

 

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou 

a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 

obrigações;  

 

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis 

por bens e valores públicos;  

 

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em têrmos 

monetários e em têrmos de realização de obras e prestação de 

serviços. 

 

Apesar da legislação brasileira determinar expressamente a obrigatoriedade de 

existência de órgão de controle interno, porém, muitas vezes, estes órgãos são 

meramente formais ou trabalham de maneira ineficiente.  

 

 

2.2 RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

 

A proposta de estudar estas contratações se deu pela observação dos freqüentes 

problemas encontrados na seleção e escolha das empresas para contratar com a 

Administração. Diversos trabalhos realizados pelos órgãos de fiscalização, 

acompanhamento e auditoria do Estado da Bahia, nos contratos desta natureza 

revelam inúmeros problemas relacionados à matéria.  
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Os parágrafos a seguir demonstrarão problemas detectados em alguns dos 

relatórios da Auditoria Geral do Estado da Bahia, relacionados aos serviços 

terceirizados, especificamente, os de limpeza e conservação: 

 

O relatório de auditoria AGE no 09/08, realizado na Diretoria Geral da Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia, revelou que: 

 

a) Prestação de serviço sem cobertura contratual 

 

No período de 01/03/2001 a 31/03/2004 a continuidade da prestação de serviços 

pela empresa prestadora se deu sem o devido processo licitatório. Nesse período, 

os serviços foram prestados ora por dispensa de licitação, sem respaldo contratual, 

resultando em diversos pagamentos por meio de indenizações. 

 

b) Indícios de burla ao processo licitatório 

 

A Unidade ao proceder a licitação para os serviços de limpeza e conservação em 

apenas um lote com uma grande quantidade de unidades escolares e com a 

exigência de um patrimônio líquido elevado restringiu a competição e favoreceu a 

empresa que já estava prestando serviços nas unidades. 

 

c) Descumprimento das obrigações contratuais, ausência de controle interno e a 

inclusão na planilha de preços de tributos diretos geraram prejuízo de R$ 37,1 

milhões 

 

O descumprimento, pela empresa terceirizada, das obrigações estabelecidas em 

contrato, corroborado com a falta de controle da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia, acarretou aos cofres públicos um prejuízo aproximado de R$ 37,1 milhões. 

 

d) Descumprimento de obrigações contratuais gera prejuízo de R$ 35,2 Milhões 

 

Ocorreram no contrato pagamentos indevidos relativos a tributos extintos que 

geraram prejuízos de R$ 310 mil, inclusão na planilha de preços de tributos diretos 

que foram repassados indevidamente para a contratante com prejuízo de R$ 1,6 
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milhão e delegação indevida do controle e acompanhamento da execução do 

contrato à contratada 

 
O relatório de auditoria AGE no 22/08 realizado na diretoria geral da Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia  

 

Este relatório apontou alguns fatos relacionados à prestação de serviços de 

conservação e limpeza. De acordo com o citado documento foram encontradas 

diversas irregularidades. A seguir serão citados alguns exemplos: 

 

a) Sucessivas dispensas de licitação 

 

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realizou seguidas dispensas de 

licitação, cotando os preços com as mesmas empresas, sempre tendo o mesmo 

vencedor. Situação que infringe frontalmente a Lei de Licitações e contratos. 

 

b) Recursos contra a omissão na determinação da quantidade mínima de material 

de limpeza e higiene pessoal.  

 

O edital licitatório foi construído de maneira a beneficiar a empresa que já vinha 

prestando serviço na Secretaria da Saúde. O instrumento convocatório não exigiu 

que a licitante apresentasse na sua proposta, entre outros, os preços ou as 

quantidades mínimas para os materiais de limpeza e higiene pessoal que seriam 

utilizados para os serviços. Diversos concorrentes entraram com recursos alegando 

que a empresa que já prestava serviços na unidade seria beneficiada por já 

conhecer a natureza dos serviços, porém os mesmos foram desconsiderados. 

 

c) Recursos contra a omissão na determinação do número mínimo de profissionais.  

 

O edital licitatório não exigia um número mínimo necessário de profissionais para a 

execução dos serviços. Em função desta omissão, 09 empresas foram inabilitadas 

do certame, uma vez que os atestados apresentados foram em quantidade inferior 

ao entendimento da Procuradoria Geral do Estado. 
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d) Desistência do processo licitatório 

 

Diversas empresas solicitaram, e foram atendidas, com um pedido de desistência do 

processo licitatório, sem justificativas plausíveis, alegando que a licitação se 

encontrava ainda na fase de habilitação e poderiam então desistir do processo. 

Porém, as empresas já estavam habilitadas, e a Lei Federal nº 8.666/93 veda a 

desistência de proposta após esta fase. 

 

e) Recursos pelo reduzido tempo para as visitas às unidades 

 

Foi realizada alteração no edital, exigindo dos participantes do certame que eles 

apresentassem um atestado de vistoria técnica dos locais onde os serviços seriam 

prestados, sendo que o prazo concedido para a vistoria foi de apenas 08 dias úteis, 

e os licitantes teriam que realizar estas visitas em mais de 80 unidades, localizadas 

na Capital e em vários municípios do interior da Bahia. Várias empresas entraram 

com recursos para impugnar o edital alegando que, da forma como foi elaborado, a 

quantidade de participantes no procedimento licitatório seria ínfima, com prejuízos 

para a administração, porém não foram atendidos 

 

f) Recursos pelo elevado valor do patrimônio líquido mínimo exigido 

 

Uma das mudanças inseridas no edital foi a elevação do valor mínimo do Patrimônio 

Líquido, que passou de R$ 1.500,00 mil para R$ 2.300,00 mil. Esta situação levou a 

ocorrência de inúmeros recursos e na inabilitação de diversas empresas 

favorecendo, assim, a empresa que já prestava serviços na secretaria. 

 

g) Entrega de material em quantidade a menor gerou prejuízo de R$ 179 mil 

 

A empresa prestadora do serviço disponibilizou material de limpeza em quantidade 

menor que a prevista em contrato. Foi apurado o quantitativo de material entregue a 

menor nos exercícios de 2006 e 2007, nos meses de fevereiro a abril e julho, no total 

de R$ 179.291,84. 
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Além dos retro citados documentos, oriundos de auditorias de controle interno, 

outros também revelam as falhas nos processos licitatórios realizados pelos diversos 

órgãos do estado da Bahia. Por exemplo, a Denúncia nº 9207/CS Inquérito nº 

561/BA (2007/0119458-7) do Ministério Público Federal, relatou diversas fraudes 

contra o Estado. De acordo com o relatório: 

 
Tratava-se, na verdade, de uma sofisticada, complexa e bem estruturada 

organização criminosa, composta de empresários, empregados de 

empresas, lobistas e servidores públicos, dedicada essencialmente à 

obtenção de lucros por meio de fraudes em processos de licitação. 

 

A ação do grupo criminoso consistia, dentre outras práticas, em (1) fraudar 

os processos de licitação para dirigir os serviços públicos às empresas de 

que são proprietários; (2) impedir a realização dos processos de licitação 

para que suas empresas continuassem, mediante a celebração de contratos 

emergenciais superfaturados, a prestação dos serviços que vinham 

executando; (3) obter a contratação de suas empresas para a execução de 

serviços públicos por meio de contratos emergenciais em substituição às 

empresas que já prestavam os serviços. 

 

Foram identificadas no curso das investigações situações específicas de 

fraudes a licitações realizados pela Secretaria de Saúde do Governo do 

Estado da Bahia, pela Prefeitura Municipal de Salvador e pela Universidade 

Federal da Bahia. (p. 08) 

 

Assim, diante das falhas apresentadas anteriormente, percebe-se a necessidade e a 

importância dos órgãos de controle interno do âmbito governamental no 

acompanhamento desses processos licitatórios e no dia-a-dia da execução dos 

contratos. A auditoria governamental deve ser vista como uma ferramenta de auxílio, 

que ajuda o administrador público a tornar a sua gestão mais transparente, legítima 

e responsável. 
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2.3 EFICIÊNCIA GOVERNAMENTAL E O CONTROLE 

 

Para que possam prestar contas sem receios, os administradores devem estar bem 

informados sobre os atos e fatos de sua administração. Devem, igualmente, prover 

os meios para que a sociedade faça o acompanhamento da gestão e a tomada de 

contas, quando necessário, através dos meios institucionais (REMYRECH, 1995, p. 

1). 

 

Diante do exposto, percebe-se que o controle tem um papel fundamental na busca 

da eficiência do Estado. Ele é um dos princípios de sustentação de Administração 

Pública, de tal forma que a inexistência ou deficiência dessa função reflete 

diretamente na vida da população, visto que, os recursos serão aplicados sem a 

efetividade necessária, com a possibilidade de ocorrência de desperdícios, desvios, 

fraudes, entre outros. Pode-se afirmar que os resultados medíocres ou desastrosos 

na administração pública têm sempre como responsáveis as falhas do controle, de 

igual forma como o sucesso se sustenta na sua eficiência. 

 

O controle interno não pode ser visualizado apenas como um instrumento que, 

quando utilizado corretamente, garante a excelência operacional, mas deve sim, ser 

visto como uma ferramenta capaz de revelar quais caminhos devem ou não devem 

ser percorridos, a fim de se alcançar a melhor gestão governamental. Ou seja, o 

controle interno é mais um dos instrumentos de sucesso na gestão estatal, como 

também são fundamentais a capacitação profissional dos gestores, a qualidade dos 

materiais disponíveis, a facilidade às informações, entre outros. 

 

Assim, diante do relatado nesta seção, percebe-se que existe uma similaridade das 

falhas dos órgãos de controle, que podem ser englobadas em dois grandes 

problemas: 1) a maneira como são selecionados os prestadores de serviços 

terceirizados e 2) a precariedade na otimização dos sistemas de acompanhamento 

na execução dos contratos. 

 

Sobre a primeira dificuldade a ser superada, as deficiências no processo licitatório, 

algumas considerações são fundamentais: 
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De acordo com a leitura dos retro citados relatórios de auditoria, na grande maioria 

das vezes os serviços já vêm sendo prestados por alguma empresa, que possui 

amplo conhecimento do trabalho e da unidade. Assim, essas empresas detentoras 

do know how do serviço, para se manterem no Estado, utilizam de vários 

subterfúgios e com isso, paralisam ou direcionam para si os processos licitatórios e, 

esses procedimentos utilizados prejudicam a qualidade e o custo destes serviços 

para a população. 

 

Um procedimento frequentemente utilizado pelas empresas para barrarem o 

andamento do processo licitatório, impedirem a seleção de uma nova prestadora e a 

garantia da sua continuidade na prestação do serviço é a obtenção de liminares 

judiciais paralisando o andamento das licitações. As empresas procuram 

minuciosamente falhas nos editais licitatórios, ou até mesmo, questões que 

poderiam ensejar interpretação dúbia e utilizam dessa brecha para paralisarem as 

licitações por longos períodos de tempo, que muitas vezes perduram por anos. 

 

Com esses procedimentos as empresas mentem-se prestando o serviço por muito 

tempo, sem que a Administração consiga resolver esse impedimento judicial. 

 

Outra situação bastante utilizada pelas empresas á a divisão do mercado. Elas 

entram em comum acordo e passam a dividir o mercado, como se fossem lotes. 

Cada empresa fica responsável por uma fatia, com isso, não precisam baixar seus 

preços nas licitações. Para transparecer legal, muitas empresas participam dos 

processos licitatórios, porém já decidiram entre si antecipadamente qual empresa 

será a vencedora de cada uma das concorrências. 

 

Outra falha encontrada ocorre quando, por algum problema, o edital não é 

perfeitamente especificado. Nesta condição a licitação não consegue transcorrer 

normalmente. Frequentemente os licitantes entram com pedidos de esclarecimentos, 

que fazem com que os prazos sejam protelados, e a cada vez que surgem novos 

problemas, surgem também novos pedidos para que esses problemas sejam 

esclarecidos, e tudo isso faz com que os processos sejam prorrogados por longos 

períodos de tempo. De acordo com relatórios de auditoria dos órgãos de controle, 
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essas situações podem ser provenientes de erros e falhas, com ou sem dolo por 

parte dos gestores. 

 

A questão do acompanhamento da execução contratual também apresenta 

problemas que precisam ser parametrizados em prol da eficiência governamental. 

Os gestores e os fiscais dos contratos, na maioria significativa das vezes, por 

diversos motivos, não conseguem acompanhar de maneira eficiente o dia-a-dia do 

contrato. Qualquer contrato assinado para prestação de serviços possui cláusulas 

com obrigações do contratado e do contratante, ou seja, obrigações da empresa e 

do Estado. 

 

Em qualquer contrato toda a discriminação do serviço deve ser detalhada. É o 

instrumento legal onde se estipula o número de empregados que estão sendo 

contratados, onde se detalha os materiais a serem entregues, os locais da prestação 

dos serviços, ou seja, este instrumento formal especifica todos os elementos 

necessários a ótima prestação do serviço. Ocorre que, nem sempre esses contratos 

são minimamente detalhados, o que faz com que o gestor esteja impossibilitado de 

cobrar da empresa o cumprimento de tudo daquilo que deveria ser cumprido. 

 

Outra situação que ameaça a boa execução contratual é o desconhecimento, por 

parte dos fiscais do contrato, das obrigações das contratadas. As falhas mais 

frequentemente encontradas pelos auditores da AGE, que estão registradas nos 

relatórios anteriormente citados são: número de empregados efetivamente 

disponibilizados menor que o contratado, material entregue pela empresa diferente 

em qualidade e quantidade do que o exigido em contrato, cláusulas trabalhistas não 

cumpridas, como por exemplo, pagamento do salário dos empregados menos que o 

acordado com a convenção coletiva da categoria, encargos sociais sendo cobrados 

do Estado, porém não são recolhidos pela empresa, entre outros. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A idéia de estudar os serviços terceirizados no Estado da Bahia surgiu com a 

observação freqüente nas diversas auditorias de problemas relacionados ao 

assunto. Aliado a este fato, deve ser salientado que o grande volume de recursos 

direcionado a estes serviços desperta a real possibilidade de retorno para o Estado, 

com a melhora no controle e na fiscalização dos mesmos. 

 

3.1 DADOS E INFORMAÇÔES 

 

As tabelas a seguir foram coletadas eletronicamente no Sistema de Informações 

Contábeis e Financeiras do Estado da Bahia (SICOF), no mês de maio de 2011 e 

relativas aos exercícios financeiros de 2008 a 2010. Elas se referem aos maiores 

credores do Estado, que atuam com a prestação de serviços terceirizados de 

limpeza e conservação, copa e cozinha, administração de prédios públicos e 

segurança e vigilância patrimonial. 

 
Empresas que receberam pagamentos do Estado em 2008 Em R$ 

Organização Bahia Serviços de Limpeza Locação de Mão de Obra 37.017.383,41 

Map Serviços de Segurança Ltda 26.076.172,65 

Alternativa Serviços e Empreendimentos Ltda 15.870.775,46 

Sena Segurança Inteligente e Transporte de Valores 14.708.491,80 

Cm Conservadora Mundial Ltda 11.459.371,17 

Seviba Seguranca e Vigilância da Bahia Ltda 10.968.651,46 

Acmav Administração de Serviços Ltda 10.231.441,40 

Macrosel - Serviços de Limpeza e Gestao Empresaria 8.758.062,42 

Centaurus Vigilância e Seguranca Ltda 8.082.315,53 

Fox do Brasil Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. 7.085.103,55 

Fonte: SICOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Empresas que receberam pagamentos do Estado em 2009 Em R$ 

Map Serviços de Seguranca Ltda                                47.011.846,15 

Acmav Administração de Serviços Ltda                          27.069.200,41 

Cm Conservadora Mundial Ltda                                  26.911.634,77 

Map Sistemas de Serviços Ltda                                 15.787.156,37 

Ponteseg Seguranca Patrimonial Ltda                           13.085.136,75 

Centaurus Vigilância e Seguranca Ltda                         12.324.120,57 

Delta Locação de Serviços e Empreen Ltda              11.072.704,03 

Steel Serviços Auxiliares Ltda                                 9.722.657,55 

Alternativa Serviços e Empreendimentos Ltda                    9.555.912,91 

Dominum Terceirização Ltda                                     8.014.745,68 

Fox do Brasil Serviços de Limpeza e Conserv             7.142.808,61 

Fonte: SICOF 
 
 
 

Empresas que receberam pagamentos do Estado em 2010 Em R$ 

Map Serviços de Seguranca Ltda                                55.721.116,38 

Acmav Administração de Serviços Ltda                          35.932.793,08 

Map Sistemas de Serviços Ltda                                 23.777.668,19 

Delta Locação de Serviços e Empreend Ltda              20.383.415,04 

Steel Serviços Auxiliares Ltda                                19.107.039,62 

Centaurus Vigilância e Seguranca Ltda                         14.407.838,97 

Ponteseg Seguranca Patrimonial Ltda                           11.780.082,28 

Dominum Terceirização Ltda                                     7.090.515,70 

Fonte: SICOF 
 
 

A análise das tabelas anteriores revela a significativa quantia de recursos 

direcionados à terceirização de serviços comuns. Este trabalho foi desenvolvido 

observando-se duas vertentes, o processo licitatório e a fiscalização dos contratos 

resultantes destes processos, detalhados a seguir. 

 

 

3.1.1 A Licitação 

 

Os serviços terceirizados devem ser estudados como um processo que é iniciado 

embrionariamente na licitação. É nesta etapa que surgem os grandes problemas dos 

contratos. 
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A licitação é a fase em que a idéia do que se busca adquirir toma a forma desejada. 

Ou seja, é nesta etapa que a comissão de licitação parametriza todos os aspectos 

do bem ou serviço a ser adquirido. Na licitação se define tudo que será relacionado 

ao contrato futuro, como: o que se pretende adquirir, quais especificações, em 

quanto tempo, como será entregue, ou seja, é nessa fase que o bem ou serviço a 

ser adquirido toma a forma desejada. 

 

As análises dos relatórios de auditorias revelam que é na fase licitatória que ocorrem 

os maiores problemas relacionados ao contrato. Quando uma licitação é bem feita, 

com o objeto perfeitamente definido, as especificações bem descritas e as análises 

das propostas realizadas corretamente, dificilmente um contrato adequadamente 

fiscalizado apresentará sérios problemas. 

 

Ilustrando a situação, podem-se citar as Concorrências Públicas realizadas em 1996 

e 1997 pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para a contratação de 

empresas para prestação de serviços de conservação e limpeza, copa e cozinha e 

suporte de prédios públicos que foram auditadas pela Auditoria Geral do Estado. 

Dentre as principais irregularidades encontradas destaca-se que existiam vínculos 

entre as empresas licitantes, desistência de empresas com preços inferiores para 

beneficiar a vencedora, sucessivas dispensas para beneficiar a empresa que já 

prestava serviços, entre outros problemas. 

 

Ocorre que em 2003, quase 7 anos mais tarde, ocorreram mais 12 processos 

licitatórios nas mesmas unidades da Secretaria da Fazenda, para os mesmos 

serviços. O relatório de auditoria da AGE de 2010 detectou os mesmos problemas 

ocorridos em 1996 e 1997, incluindo que a empresa vencedora possuía laços com a 

antiga prestadora. Deve-se salientar que uma só empresa foi vencedora de 12 lotes 

diferentes, que abrangiam todas as unidades da Sefaz do Estado. 

Assim como foi relatado com a Sefaz, em outras unidades ocorrem os mesmos 

problemas. Por exemplo, o relatório da AGE de 2008 na Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia identificou irregularidades da mesma natureza, como relação de 

sócios na licitação, desistência de empresas para beneficiar outras com preços 

superiores, etc. 
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Percebe-se, de acordo com a leitura de diversos relatórios, bem como do dia-a-dia 

do trabalho de auditoria, que, mesmo estando os gestores das unidades precavidos 

e preocupados com as diversas possibilidades das empresas licitantes se 

organizarem para se beneficiar com os processos licitatórios, as secretarias não tem 

condições reais de evitar tal situação.  

 

Para verificar a profundidade e extensão dos problemas dessa natureza, foram 

realizadas 20 entrevistas com a aplicação de 20 questionários com membros de 

comissões de licitação. Os gráficos a seguir apresentam os resultados encontrados: 

 

Os membros das comissões conhecem a natureza dos serviços? 

Conhece profundamente a natureza dos serviços 
licitados?

60%

40%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos membros das comissões de licitação 

 

Este gráfico revela que 40% dos entrevistados apesar de trabalharem com licitação 

de serviços terceirizados, não conhecem em profundidade a natureza dos mesmos. 

Essa situação pode trazer sérios prejuízos ao Estado, ela não deveria acontecer, 

visto que, quem realiza a licitação precisa conhecer todas as particularidades do 

serviço a ser adquirido.  

 

Caso as licitações fossem realizadas unificadamente pela Saeb, esse problema 

seria extinto, visto que, esta secretaria é especialista na aquisição deste tipo de 

serviço. 
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Acredita que o setor que está ligado não é o mais indicado a realizar este tipo de 

licitação? 

Acredita que o setor que está ligado não é o mais 
indicado a realizar este tipo de licitação?

16%

84%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos membros das comissões de licitação 

 

Mais uma verificação que só vem a confirmar que a Saeb é o órgão mais indicado a 

realizar a licitação unificada, 84% dos entrevistados afirmaram que a unidade a qual 

pertencem não é a mais indicada a licitar.  

 

Ocorre da empresa contratada não ser a que ofereceu as melhores condições para 

o Estado? 

Ocorre da empresa contratada não ser a que 
ofereceu as melhores condições para o Estado?

64%

36%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos membros das comissões de licitação 
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Esse gráfico revela que os 64% dos entrevistados afirmaram que a empresa 

contratada nem sempre oferece as melhores condições para o Estado. Isso pode ser 

explicado pela existência de falhas nos editais que favorecem essas empresas.  

 

A fragilidade dos editais pode ser oriunda de diversos motivos, mas se os membros 

da comissão nas unidades conhecessem profundamente os serviços e fossem 

especialistas em licitações, dificilmente essas situações ocorreriam. É nesse aspecto 

que a concepção deste toma força, os membros das comissão de licitação da Saeb 

são especialistas no assunto, só trabalham com isso e são mais capacitados a 

identificar e sanar falhas no editais licitatórios. 

 

Empresas que não oferecem melhores condições vencem licitações graças a editais 

mal formulados? 

Verifica que empresas que não ofereceram as 
melhores condições são vitoriosas graças a editais 

mal formulados?

60%

40%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos membros das comissões de licitação 

 

Esse gráfico é a ratificação da afirmação anterior e indica que a unidade mais 

preparada tecnicamente deve ser a responsável por licitações tão vultosas como 

essas de serviços terceirizados comuns. 
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Percebe que nos editais existem falhas que poderiam ser sanadas, mas não são? 

Percebe que nos editais licitatórios existem falhas 
que poderiam ser sanadas mas não são?

44%

56%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos membros das comissões de licitação 

 

O gráfico anterior revela que 56% dos entrevistados acreditam que falhas nos editais 

poderiam ser sanadas e não as são. Situação que não pode ser aceita como normal 

num Estado que busca eficiência administrativa.  

 

Mais uma afirmação que ratifica que os membros das comissões de licitação das 

unidades não possuem a mesma condição técnica dos membros da Saeb. 

 

Dispensas emergenciais ocorrem por deficiência da comissão de licitação? 

Os contratos por dispensas emergenciais 
sucessivas por não conclusão do processo 

licitatório ocorrem por deficiência da comissão de 
licitação?

36%

64%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos membros das comissões de licitação 
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Os 64% de entrevistados afirmaram que as dispensas sucessivas não são por 

deficiência da comissão, resposta que revela que as unidades não, possuem 

ferramentas capazes de sanar tais problemas. Deste modo, também fica confirmado 

que a Saeb, o órgão mais preparado do Estado para comprar, e é quem deve 

realizar estas aquisições. 

 
 

3.1.2 A fiscalização dos contratos 

 

Assim como ocorre com os processos licitatórios, a fiscalização dos contratos é uma 

área que merece destaque e preocupação por parte dos gestores do Estado. Se a 

licitação for bem realizada e o contrato é corretamente fiscalizado, dificilmente 

ocorrerão sérios prejuízos com os contratos. 

 

O problema é que na maioria das unidades a fiscalização dos contratos é deficiente. 

De acordo com a maior parte dos relatórios da AGE existem problemas que se 

repetem e que poderiam ser mais facilmente detectados e evitados. 

 

O relatório de auditoria AGE no 09 de 2008 da Secretaria de Educação identificou 

que a empresa prestadora lesou o Estado em mais de 35 milhões por 

descumprimento de obrigações que poderiam ser  evitadas, como por exemplo a 

não substituição do pessoal em férias, a não realização de exames médicos 

periódicos, o não fornecimento de fardamento em quantitativo contratado, o 

descumprimento de jornada de trabalho, o fornecimento de material de limpeza em 

desacordo com o contratado, entre outros. 

 

O relatório da AGE que auditou a Sefaz em 2008 também identificou problemas da 

mesma natureza, como a não disponibilização de vale transporte conforme 

especificado em edital, número de prestadores inferior ao contratado, não 

disponibilização de material conforme pactuado, entre outros. 

 

Estas situações encontradas só demonstram as deficiências nos controles do 

Estado. Todas essas obrigações estão detalhadas no edital e no contrato, cabendo 

então ao fiscal somente exigir o seu cumprimento.  
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São diversos os motivos que levam às empresas a não atenderem ao que se 

propuseram quando da licitação, porém o gestor não deve se escusar de exigir o 

cumprimento de tudo aquilo que foi pactuado. De acordo com as entrevistas 

realizadas, percebe-se que os gestores muitas vezes não conhecem todas as 

obrigações da contratada. Essa questão é de fundamental importância para a boa 

execução contratual. 

 

Os fiscais dos contratos são sempre nomeados? 

O fiscal do contrato foi nomeado para exercer tal obrigação?

44%

56%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos fiscais dos contratos e gestores 

 

Todo o fiscal deve ser nomeado para cumprir a obrigação de fiscalizar os contratos, 

se esta formalidade não é cumprida, a responsabilidade também não pode ser 

exigida. 
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Os fiscais dos contratos possuem cópias dos mesmos? 

Possui cópia de todos os contratos no local de trabalho?

60%

40%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos fiscais dos contratos e gestores 

 

Este gráfico demonstra a fragilidade dos atuais controles das unidades. Não pode 

ser aceita a ocorrência de fiscais sem as cópias dos contratos. Se o contrato é o 

local onde todas as obrigações estão discriminadas, como podem estas serem 

exigidas se o fiscal nem ao menos tem a cópia do contrato em mãos? 

 

Os quantitativos contratados são realmente disponibilizados? 

Verifica se o quantitativo de pessoal está condizente com o 
contratado?

64%

36%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos fiscais dos contratos e gestores 
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Esse gráfico revela que a grande preocupação dos fiscais é a verificação dos 

quantitativos de empregados presentes nos locais de trabalho, porém descuidam-se 

de verificar outras exigências tão importantes quanto esta. 

 

Os serviços são eficientemente realizados? 

Os serviços são eficientemente realizados ?

92%

8%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos fiscais dos contratos e gestores 

 

 

Esse gráfico só retifica a informação anterior, que a grande preocupação dos fiscais 

é a verificação do cumprimento dos serviços, mas deve-se atentar que no contrato 

existem outras obrigações que devem ser verificadas, como salários dos 

empregados em dia e atualizado de acordo com as convenções coletivas de 

trabalho, distribuição de vales transportes e vale alimentação, quantitativo de 

material de limpeza disponibilizado, entre outras obrigações que não são 

normalmente atendidas satisfatoriamente pelas empresas. 
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Os valores cobrados estão corretos? 

Verifica se os valores cobrados pela empresa nas faturas tem 
correspondente prestação de serviço?

72%

28%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos fiscais dos contratos e gestores 

O gráfico anterior revela que 28% dos fiscais entrevistados não verificam se os 

valores e as quantidades registradas nas faturas refletem os serviços prestados. 

Essa situação não pode ser aceita, tudo que estiver explicitado na fatura deve ter 

correspondente contraprestação nas unidades. 

 

As empresas atendem as obrigações trabalhistas? 

Verifica junto aos empregados se as empresas estão 
atendendo as obrigações trabalhistas em dia (salários, 

fardamento, FGTS, etc)?

36%

64%

Sim Não
 

Fonte: Questionários juntos aos fiscais dos contratos e gestores 

 

A situação explicitada no gráfico anterior talvez seja o que reflita de maneira mais 

clara os problemas dos contratos. Muitas vezes, as empresas ganham processos 
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licitatórios apresentando preços inferiores aos concorrentes, porém burlam os 

contratos não cumprindo diversas obrigações. 

 

Ou seja, a empresa apresenta um preço menor na licitação, e pra manter sua 

margem de lucro, deixa de cumprir várias obrigações contratuais, como salários 

defasados, descumprem obrigações trabalhistas, sonegação fiscal, entre outros. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A licitação tem o objetivo primordial de buscar a proposta mais vantajosa para a 

Administração, e para isso, visa garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e 

possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de 

concorrentes. 

 

Ocorre que, de acordo com os relatórios dos órgãos de controle, verifica-se que as 

licitações para prestação de serviços comuns (terceirização) apresentam inúmeros 

problemas que impedem a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

 

Além disso, quanto à execução dos contratos, verifica-se que existem falhas no 

acompanhamento dos mesmos, falhas estas que implicam em sérios prejuízos aos 

cofres públicos e à população. 

 

Considerando o exposto, o presente trabalho visa identificar os elementos que: 

 influenciam para que não seja selecionada a proposta mais vantajosa para a 

Administração  

 impedem o acompanhamento eficiente na execução contratual 

 

O trabalho tem o intuito de propor novas soluções, para garantir uma maior 

transparência ao processo licitatório, buscando a contratação da empresa com a 

proposta mais vantajosa à Administração. O trabalho também visa identificar as 

falhas e propor mudanças nas rotinas de acompanhamento da execução dos 

contratos.  
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O fiscal do contrato é o responsável pelo controle da execução contratual. Ele não 

pode se comportar como um mero instrumento autenticador de faturas. Este 

profissional tem que exigir da empresa que as condições estabelecidas em contrato 

sejam atendidas, ou seja, ele tem que zelar pelo perfeito andamento da máquina 

pública. 

 

Assim, o intuito deste trabalho é fornecer ao Estado um ferramental capaz de 

minimizar os problemas relacionados aos contratos de serviços terceirizados no 

âmbito estadual, seja na redução dos problemas nos processos licitatórios, como na 

melhora da qualidade da fiscalização dos contratos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

A consolidação dos serviços terceirizados no Brasil e no mundo se verificou a partir 

de um momento histórico específico do capitalismo contemporâneo, no qual, a 

reestruturação produtiva que se processou no seu interior conduziu e propiciou o 

surgimento de novas formas e relações de trabalho, pautadas exclusivamente pela 

flexibilização da produção e do uso da força de trabalho (PADOVANI, 2009, p. 3). 

 

A terceirização dos serviços comuns, além de ter como resultado o aumento da 

eficiência estatal, traz no seu bojo uma substancial redução do custo. Quanto mais 

simples a natureza do serviço, mais fácil e conveniente a terceirização se torna.  

 

Entre as vantagens da terceirização pode-se citar: o aumento da qualidade dos 

serviços, transferências de tecnologias, revisão estrutural e cultural, simplificação da 

estrutura organizacional, maior agilidade nas decisões, eficiência administrativa e 

contribuição para o fim de uma situação deficitária, etc. Em contrapartida pode-se 

citar também algumas desvantagens do processo, verificadas na dificuldade em 

encontrar parceiros ideais, em efetivar um contrato de parceria, o baixo nível 

gerencial dos fornecedores e seu pouco empreendedorismo, e a falta de formação 

de seus empregados, etc. (PADOVANI, 2009, p. 6). 

 

A terceirização surge, no contexto, como instrumento de que pode se valer o Estado 

para a melhoria da gestão do interesse público. A terceirização costuma ser definida 

como processo de gestão empresarial que consiste na transferência para terceiros 

de serviços que, originalmente, seriam executados dentro da própria unidade. 

(FORTINI, 2007, p. 2). 

 

A constituição de 1988 trouxe no seu bojo a obrigação da eficiência no serviço 

público. A partir daí surge o processo de terceirização no Estado brasileiro em busca 

desse objetivo. Porém, a terceirização dos serviços, além das reconhecidas 

vantagens, pode trazer para o Estado grandes prejuízos quando são eles 

contratados por firmas inidôneas, sem qualquer estrutura financeira, interessadas 

que estão, tão somente, no lucro fácil obtido com o contrato celebrado. 
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A terceirização ampara-se na idéia de eficiência, permitindo, ainda, em tese, a 

redução de custos Assim, mesmo que a terceirização possa traduzir instrumento 

compatível coma busca da flexibilidade, ajustando-se ao Direito Administrativo da 

Parceria, devem ser observadas condições, a fim de que não se utilize o contrato 

ilimitadamente. Não se pode celebrar o contrato para a delegação de atividades 

tipicamente estatais e mesmo para as, tarefas acessórias seu uso deve ser 

analisado para se identificar se produz vantagens reais e, sobretudo, para que se 

apure se há ou não contrariedade ao princípio da eficiência e da impessoalidade. 

(FORTINI, 2007, p. 3). 

 

A preocupação com a contratação e execução dos contratos de serviços comuns 

terceirizados é uma questão que já vem sendo discutida a algumas décadas no 

âmbito estadual. Alguns estudos foram realizados pela Administração Estadual, mas 

até o presente momento, nenhum conseguiu trazer de maneira mais objetiva e 

ampla uma maior eficiência, e consequentemente, a melhora significativa na 

prestação do serviço, que resultaria numa maior economia para o Estado. 

 

A Auditoria Geral do Estado (AGE), estrutura pertencente à Secretaria da Fazenda 

do Estado, é a unidade responsável pela auditoria interna governamental do Estado 

da Bahia. Ela, que tem como foco a auditoria nas diversas unidades estaduais, já 

realizou levantamentos e construiu alguns roteiros específicos de auditoria que 

buscam padronizar as técnicas de auditoria nos contratos desta natureza. 

 

Ocorre que, apesar da AGE ter confeccionado estes roteiros, não conseguiu 

implementar de forma eficiente a cultura do acompanhamento mais de perto nos 

contratos. Assim, os gestores e fiscais ainda são carentes de um instrumento capaz 

de padronizar os procedimentos de acompanhamento dos contratos. 

 

É importante se ressaltar que os serviços de limpeza e conservação, copa e 

cozinha, suporte operacional em prédios públicos e segurança e vigilância 

patrimonial são denominados de serviços comuns. Nos contratos desta natureza, 

não se exige uma profundidade de conhecimento, vasta experiência ou 

especialização, porém, cabe ressaltar que sempre nos contratos para prestação 

destes serviços, se trabalha com uma volumosa quantia de recursos e um grande 
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número de empregados terceirizados. Estas especificidades fazem com que 

empresas sejam criadas a qualquer momento, e possam participar de licitações 

livremente. 

 

Assim, é necessário se realizar um estudo mais aprofundado das verdadeiras raízes 

destes problemas e propor a criação de ferramentas capazes de identificar 

empresas não capacitadas a contratar com o Estado. 

 

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB) é o órgão que 

regulamenta as contratações no Estado. Ela vem confeccionando um manual de 

fiscalização de contratos, porém não existe ainda previsão de implementá-lo nas 

unidades estaduais. 

 

A AGE em todas as suas auditorias recomenda aos órgãos auditados mais critério 

na fiscalização dos contratos de terceirização, porém os órgãos não possuem um 

modelo padrão de acompanhamento. Logo, o roteiro que está sendo proposto neste 

estudo preencherá esta lacuna. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



41 
 

5. PROGNÓSTICO 

 

A leitura de processos licitatórios para contratação de empresas prestadoras de 

serviços de conservação e limpeza, copa e cozinha, suporte operacional e vigilância 

e segurança patrimonial revelam a existência de problemas na construção da fase 

interna da licitação, que além de não proporcionarem a seleção da empresa mais 

adequada à prestação do serviço, influenciam diretamente na execução dos 

contratos. 

 

A solução para tais problemas será a criação de um novo processo de trabalho, 

dividido em dois procedimentos: 

 

1º – unificação dos processos licitatórios da mesma natureza, com a realização 

de uma única licitação para todo o Estado, dividido em lotes; 
 
2º – criação de um roteiro simples, básico e amplo para o acompanhamento da 
execução contratual. 

 

A intervenção se daria da seguinte forma: 

 

Unificação dos processos licitatórios  
 

A primeira etapa da intervenção será a unificação dos processos licitatórios. Este 

procedimento fará com que todas as licitações, para os serviços de mesma natureza 

sejam realizadas juntas, ou seja, será a realização de uma só licitação para todo o 

Estado da Bahia, contudo, dividida em diferentes lotes. Com isso, inúmeros 

problemas se extinguirão.  

 

A prática atual é cada unidade proceder com sua licitação. Em cada licitação é 

realizado todo um estudo preliminar, de viabilidade, que é encaminhado a vários 

setores dentro da própria unidade.  

 

Depois de aprovado na unidade, o processo tem que seguir para a Secretaria de 

Administração do Estado da Bahia (Saeb) e para Procuradoria Jurídica do Estado 
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(PGE). Nestes órgãos os editais são avaliados e aprovados ou não. Ocorre que na 

grande maioria das vezes os editais não são aprovados imediatamente. Com isso, 

voltam às unidades e são revistos, tendo que retornar pra Saeb e PGE em cada 

revisão. Esta situação de ir e vir para serem analisados pode perdurar por meses ou 

anos.  

 

Assim, a divulgação dos editais licitatórios em tempo hábil dificilmente se efetiva. A 

verificação das auditorias realizadas pela AGE nos processos licitatórios nas 

diferentes áreas do Estado revela que, do início do procedimento, com a autorização 

para a abertura dos processos licitatórios até a divulgação do edital para os 

interessados, geralmente perdura-se por meses, acarretando frequentemente no 

adiamento das licitações. 

 

Além disso, os contratos, depois de assinados, precisam ser frequentemente 

corrigidos monetariamente, e cada uma dessas atualizações precisa ser novamente 

avaliada pelas unidades sistêmicas (PGE e Saeb). Cada contrato tem 

necessariamente dois reajuste de preços por ano, um após um ano da apresentação 

da proposta inicial, representando a correção da inflação e outro quando da 

efetivação das novas convenções coletivas de trabalho das categorias. A Saeb é o 

órgão que realiza os cálculos de reajustes, de acordo com cada data de cada 

contrato. 

 

Como no estado existem dezenas de unidades, e cada unidade possui vários 

contratos, centenas de contratos precisam ser reavaliados todos os anos. A prática 

atual resulta numa sobrecarga de trabalho nos órgãos sistêmicos do Estado (Saeb e 

PGE), que precisam verificar uma grande quantidade de contratos, realizando 

cálculos e levantamentos de legislação. 

 

Com a implementação desta proposta de intervenção, este trabalho será reduzido 

significativamente. A Saeb por ser o órgão especialista em contratações seria o 

responsável em realizar o processo licitatório unificado, como já faz para diversas 

aquisições. 
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Será estipulada uma data e a partir deste momento, as unidades, à medida que seus 

contratos forem finalizando, irão passando a responsabilidade de realizar a licitação 

para a Saeb, dentre as vantagens, pode-se destacar: 

 

 Como a Saeb é o órgão especialista em contratar, as unidades que não tem 

essa especialização, e que frequentemente tem suas licitações paralisadas 

por erros, liminares judiciais, atrasos e outros, não terão mais esse problema. 

A Secretaria de Administração como é o órgão central, tem mais condições de 

realizar um processo licitatório mais correto, com mais embasamento técnico 

e jurídico. Assim, as licitações ocorreriam com menos interferências das 

empresas e do judiciário; 

 

 Na realidade atual, cada processo licitatório trafega entre as unidades de 

origem e os órgãos sistêmicos (Saeb, PGE, Casa Civil...) por meses, e até por 

anos, seja por erros formais, falhas técnicas ou impedimentos legais. Como 

são dezenas de unidades no Estado que contratam serviços comuns 

terceirizados, consequentemente, o volume de processos que circulam por 

este motivo é muito grande. Com a licitação unificada na Saeb, essa 

problemática não mais existirá, ou se existir, será bastante reduzida. 

 

 Cada contrato assinado, ao menos tem que ser atualizado monetariamente 

duas vezes por ano, uma após uma a cada aniversário da proposta inicial de 

preço da empresa e outra na data base das categorias de trabalho. Cada um 

desses reajustes gera um aditivo de preço que precisa necessariamente 

transitar em diversos órgãos sistêmicos do Estado. Com a licitação unificada 

na Saeb também esse volume de documentos circulando seria novamente 

reduzido. 

 

 Outro ponto positivo a ser considerado é que a Saeb já realiza diversas 

aquisições coletivas para todo o Estado. Em muitas delas, além do processo 

ser ter sido agilizado, o preço final dos produtos foram reduzidos. Essa é mais 

uma vantagem de realizar o processo licitatório unificado para aquisição dos 

serviços terceirizados. 

 



44 
 

Assim, com esse procedimento de aquisição unificado, o órgão que tem a maior 

expertise em compras do Estado assumiria esse papel e as unidades estariam mais 

livres para realizar os seus serviços para que foram criadas. 

 

Criação e utilização de um roteiro de acompanhamento de contratos 

 

O segundo procedimento no projeto de intervenção é a criação e implementação de 

um roteiro para acompanhamento dos contratos. Esse roteiro detalharia todas as 

obrigações da contratada.  

 

A proposta não é a utilização de um manual cheio de detalhes e exigências. A idéia 

básica é a criação de um roteiro simples e que busque identificar as situações 

criticas e que mais interferem e prejudicam a boa execução contratual.  

 

Como a licitação única será realizada pela Saeb, todas as empresas teriam que 

fornecer os insumos na mesma data, prestar as mesmas contas no mesmo período, 

ou seja, a idéia é a padronização na fiscalização dos contratos e na prestação de 

contas das empresas para com a Administração. 

 

Além disso, algumas exigências contratuais que hoje não são normalmente 

verificadas passariam a ser, como por exemplo, a comprovação da entrega de 

fardamento, do número correto de empregados, pagamento dos encargos sociais, 

entre outras. Tudo isso, numa planilha de fácil assimilação e preenchimento. 

 

Envolvidos 

 

Os principais envolvidos neste trabalho são: 

 

a) As unidades executoras dos contratos (secretarias e órgãos do Estado, 

empresas públicas e as unidades da Administração Indireta) - São essas 

pessoas jurídicas o principal alvo deste trabalho. São nestas unidades que 

são realizados os processos licitatórios e executados os contratos. Com a 

aplicação de um roteiro único de acompanhamento da execução contratual, 
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estas unidades estarão mais capacitadas a exigir das prestadoras o 

cumprimento de todas as suas obrigações; 

 

b) Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) - Este será o órgão 

responsável pela realização da licitação unificada para a seleção das 

empresas prestadoras de serviços comuns.  

 

c) As comissões de licitação, criadas pela Administração com a função de 

receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 

cadastramento de licitantes e licitações; 

 

d) Os agentes públicos designados pela autoridade competentes, mediante ato 

administrativo próprio, que são designados como fiscais dos contratos. Estes 

tem a obrigação de acompanhar toda a execução contratual. 

 

 
Limitação das recomendações 

 

O trabalho aqui exposto apresenta duas recomendações que são possíveis e viáveis 

de serem implementadas. O ponto positivo neste trabalho é que as idéias poderão 

ser aplicadas sem grandes investimentos. 

 

Como a idéia do trabalho consiste na mudança de práticas administrativas, não 

necessitando de custos adicionais ao processo atual, tem-se uma grande vantagem, 

que é poder ser implantado sem incrementos nos orçamentos das unidades. Porém, 

existe uma grande limitação às recomendações, que é o desvio proposital de 

recursos. 

 

O trabalho aqui exposto visa a redução do gasto público pela melhoria na qualidade 

de aplicação dos recursos. Ocorre que, os problemas relacionados aos desvios de 

verbas, à corrupção ativa e passiva, os favorecimentos, os direcionamentos, as 

vantagens pessoais, entre outros, não poderão ser evitados com esta nova 

ferramenta. O Projeto de intervenção prevê a melhora da gestão, partindo do 
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princípio que os servidores estão motivados e interessados nesta melhora, caso 

contrário, ela não se efetivará.  

 

Casos de corrupção, desvios de verbas, favorecimentos e outros não são objeto 

deste trabalho ou de qualquer outro instrumento de auditoria, esses casos devem 

ser corrigidos pelos órgãos competentes, como polícia e ministério público. 

 

Cronograma de implantação 

 

O Projeto de Intervenção Organizacional deverá ser implantado de acordo com o 

seguinte cronograma 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

MESES 

2011 2012 3 

J 
U
L 

A
G
O

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V

D
E
Z 

J
A
Z 

F
E
V

M
A
R

A
B
R

M
A
I 

J
U
N

J
U
L 

A
G
O

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V

D
E
Z 

J
A
Z 

Explanação detalhada do Projeto de Intervenção 

Organizacional aos gestores da Sefaz. 

                   

Multiplicação da concepção do Projeto aos gestores 

das demais secretarias do Estado. 

                   

Escolha da equipe de trabalho que irá encabeçar os 

trabalhos 

                   

Levantamento e construção do conceitual teórico 

que embasará a unificação dos processos 

licitatórios 

                   

Levantamento de informações nas unidades 

estaduais das particularidades de cada contrato 

terceirizado de serviço comum (quantidade de 

postos de trabalho, características, localização, 

estruturas necessárias, controles, etc) 

                   

Definição dos critérios a serem adotados para 

englobar a licitação unificada (parâmetros, 

especificações, quantidades, distribuição, etc) 

                   

Disseminação para todas as unidades e servidores 

do Estado da mudança nos procedimentos 

licitatórios da Bahia (licitação unificada) 

Criação do primeiro edital licitatório unificado e o 

seu envio para as demais unidades para análises e 

                   



47 
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contribuições 

Retorno com as análises dos editais                    

Avaliação das contribuições das unidades e 

reconstrução do edital 

                   

Publicação do primeiro edital para a licitação 

unificada com o consequente início do processo 

licitatório 

                   

Definição dos vencedores                    

Início da prestação dos serviços nas diferentes 

unidades do Estado 

                   

 
 

Orçamento para implantação 
 

Este projeto de intervenção se sustenta na real possibilidade de melhorar a 

qualidade do gasto público, aumentando a eficiência do Estado sem a assunção de 

novos custos. 

 

Na prática, o projeto consiste na transferência da responsabilidade das unidades de 

realizarem as licitações de serviços terceirizados para a Secretaria de 

Administração, com isso, o Estado não irá incorrer em grandes custos adicionais. 

Todo o ferramental necessário para essa mudança se encontra no próprio corpo 

técnico de servidores estaduais. 

 

Com isso, este trabalho se torna ainda mais viável, ele será um instrumento de 

gestão governamental, que irá melhorar a qualidade do gasto público, com a 

redução das despesas sem ocorrer um custos adicionais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de elaboração deste trabalho foi enriquecedor, pois, foi possível conciliar 

de maneira pragmática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos anos de 

trabalho na Secretaria da Fazenda, com os novos horizontes abertos durante o 

período de estudo na UFBA. 

 

A construção de um trabalho com a possibilidade real de aplicação é bastante 

estimuladora, visto que, no dia-a-dia da organização, percebem-se grandes 

deficiências de gestão, que deveriam ser sanadas, porém, ocorre que as 

oportunidades existem e não são aproveitadas. 

 

Assim, caso este Projeto de Intervenção seja implantado, além do ganho para o 

Estado com a melhora na qualidade do gasto público, o retorno pessoal de ter 

idealizado este estudo será significativo. 

 

Ocorre que, um possível obstáculo para a implantação do projeto é a necessidade 

de convencimento do governo estadual na aplicabilidade do mesmo. Assim, para 

que o projeto seja efetivado na sua totalidade, deve abranger todo o Estado da 

Bahia, e para que isso seja possível, é necessário primeiro o convencimento dos 

gestores da Secretaria da Fazenda da viabilidade do mesmo, para em seguida, se 

buscar o convencimento dos demais gestores do Estado, entre eles, os Secretários, 

principalmente, o da Administração. 

 

A segunda limitação à implementação do trabalho é a resistência por parte dos 

fiscais dos contratos da viabilidade do projeto. É necessário que os fiscais absorvam 

toda a ideologia do estudo e entendam que, para se alcançar o sucesso, é 

necessária a contribuição de todos, principalmente daqueles que trabalham 

diretamente na fiscalização dos contratos. 
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