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Resumo 

Esta pesquisa nasceu da observação do contexto econômico e político do país. 
Sistematicamente, são revelados esquemas e subterfúgios para desviar recursos 
públicos por meio das licitações públicas. Apesar da regulamentação das compras 
e contratações por órgãos e empresas públicas e da atuação dos órgãos de 
fiscalização e controle, verifica-se que o problema tomou gravíssima proporção. A 
cultura da troca de favores entre empresários e agentes públicos compromete os 
cofres públicos, reduzindo os investimentos em infraestrutura, imprescindíveis para 
o desenvolvimento econômico, e a oferta de serviços públicos essenciais como 
segurança, saúde, educação e transporte que já se inserem em um quadro de 
limitação dos recursos públicos. Assim, considerando a relevância e gravidade da 
situação, esta pesquisa tem como objetivo identificar as causas que permitem os 
desvios de recursos via licitações públicas e propõe soluções práticas para 
minimizar ou extinguir o problema. Optou-se por desenvolver a pesquisa descritiva, 
com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. A unidade de análise é a 
gerência responsável por licitações de um banco público, no âmbito dos estados 
de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em relação à coleta de dados, aplicou-se a 
triangulação dos seguintes métodos: entrevistas, observação participante e análise 
de dados colhidos interna e externamente ao banco público. Por fim, avaliou-se o 
Sistema de Controles Internos do banco público quanto à sua efetividade para 
assegurar a conformidade legal e normativa (compliance) das licitações. Ressalta-
se que os bancos de dados não foram produzidos pelo autor e estão disponíveis 
no portal da internet do banco público e do Tribunal de Contas da União, 
responsável pelo controle externo da administração pública federal, incluindo as 
empresas públicas. Dessa forma, as conclusões deste estudo apoiam-se na 
interconexão dos resultados das análises de informações obtidas pela triangulação 
de métodos e de abordagens, conferindo mais confiabilidade à pesquisa.  

Palavras-chave: Licitações públicas. Administração pública. Sistema de Controles. 
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Abstract 

This research was born from the observation of the economic and political context 
of the country. Systematically, schemas and subterfuges are revealed to divert 
public resources through public bids. Despite the regulation of procurement and 
contracting by public bodies and companies and the performance of the supervisory 
and control bodies, it is verified that the problem has taken a very serious 
proportions. The culture of the exchange of favors between entrepreneurs and 
public agents compromises the public coffers, reducing the investments in 
infrastructure essential for economic development, and the provision of essential 
public services such as security, health, education and transportation, which are 
already part of a framework Limiting public resources. Thus, considering the 
relevance and gravity of the situation, this research aims to identify the causes that 
allows the diversion of resources through public bids and proposes practical 
solutions to minimize or extinguish the problem. It was decided to develop the 
research, the qualitative approach, of the type of case study analyzing a public bank. 
The unit of analysis is the management area responsible for bidding of the public 
bank, in the scope of the States of Minas Gerais and Espírito Santo. With regard to 
data collection, triangulation of the following methods was applied: interviews, 
participant observation and analysis of data collected internally and externally to the 
public bank. Finally, the Internal Control System of the public bank was evaluated 
for its effectiveness in ensuring legal and regulatory compliance (compliance) of the 
bids. It should be noted that the databases were not produced for the author and 
are available on the internet portal of the public bank and the Court of Auditors of 
the Union, responsible for the external control of public administration, including 
public enterprises. Thus, the conclusions of this study are based on the 
interconnection of the results of the analysis of information obtained by the 
triangulation of methods and approaches, giving greater reliability to the research. 

Keywords: Public tenders. Public administration. Control System.
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1 Introdução 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o sistema de controles internos de um banco 

público no que se refere às licitações destinadas à contratação de serviços 

terceirizados de limpeza e vigilância e ao acompanhamento da execução. A 

utilização das licitações públicas como mecanismo de desvios de recursos públicos, 

amplamente noticiadas, despertou o interesse do autor em aprofundar os estudos 

sobre este tema, cuja solução é de grande interesse nacional. As fraudes em 

procedimentos licitatórios apresentam resultados negativos para toda a sociedade, 

pois comprometem os recursos públicos que poderiam ser destinados para obras 

de infraestrutura, saneamento, habitação, escolas, hospitais, etc.  

Apesar da relevância e da gravidade do problema que se infiltrou no ambiente 

político-corporativo, o meio acadêmico padece da escassez de estudos que 

apresentem, de forma prática, a interconexão dos procedimentos operacionais 

licitatórios e as atividades de controles internos das organizações como forma de 

combate aos desvios de recursos públicos. A maioria das pesquisas acadêmicas 

limita-se aos aspectos teóricos da legislação, dos controles e das penalidades, 

passando ao longe de uma abordagem prática do assunto.  

Este autor tem experiência de 27 anos no ambiente corporativo de empresa pública, 

12 deles dedicados à atuação no sistema de controles internos, avaliando, entre 

outros, o processo “licitação”, desde a publicação do edital, formalização do 

contrato, acompanhamento do fornecedor, pagamento e aplicação de penalidade 

contratual, quando for o caso. Busca-se nesta pesquisa apresentar uma visão da 

realidade corporativa sobre as licitações e, principalmente, a atuação do sistema 

de controles internos de empresa pública. 

Para o entendimento do atual contexto econômico, financeiro, ético e social, 

buscou-se na bibliografia a evolução histórica da administração pública, desde a 

Era Colonial até o governo da frente popular-nacional, que chegou ao poder em 

2003, e seus reflexos na legislação e nos procedimentos licitatórios. Em seguida, 

pesquisou-se sobre o sistema de controles da administração pública e seus 

desdobramentos, desde a Constituição Federal, com o detalhamento dos controles 
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externos, sob a responsabilidade do Tribunal de Contas da União (TCU) e do 

Congresso Nacional, até a estruturação e o funcionamento do sistema de controles 

internos de uma empresa pública. 

Antes da Constituição Federal de 1988, as compras e contratações da 

administração pública não estavam devidamente regulamentadas e não havia 

sequer obrigatoriedade de cotação de preços. Essa lacuna na legislação favorecia 

o clientelismo e o patrimonialismo, que ainda é um desafio a ser superado pelo 

país. Como efeito da Carta Magna de 1988, foi promulgada a Lei nº 8.666, de 1993 

– Lei das Licitações Públicas, que passou a exigir de toda a administração pública 

direta e indireta, inclusive das empresas estatais, a realização de licitações para 

suas compras e contratações (Brasil, 1993). Todavia, com o passar dos anos essa 

lei mostrou-se extremamente burocrática, morosa e dispendiosa, levando o 

legislador a aperfeiçoar os seus procedimentos – assunto que também será objeto 

desta pesquisa. Os resultados do estudo sobre a evolução histórica da 

administração pública e dos procedimentos das licitações são interessantes no 

sentido de evidenciar o aprimoramento recíproco desses institutos, embora não 

tenham alcançado os resultados esperados. Portanto, o tema é instigador e 

relevante.  

A missão dos controles da administração pública, de forma resumida, é assegurar 

a conformidade operacional, normativa e legal dos atos praticados pelos agentes 

públicos. No meio corporativo as atividades de conformidade são conhecidas como 

compliance (Boynton, Johnson & Kell, 2002). 

Nossa dissertação parte da seguinte pergunta norteadora: “como o sistema de 

controles internos do Banco Público Alfa garantiu compliance nas licitações e no 

acompanhamento da prestação de serviços terceirizados de limpeza e de vigilância 

contratados nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo no período de 2006 

a meados de 2017?”. 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar como o sistema de controles internos do 

Banco Público Alfa garantiu compliance nas licitações e no acompanhamento da 
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prestação de serviços terceirizados contratados no período e na área indicada na 

questão geradora. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

a) Descrever a evolução histórica da administração pública brasileira e da 

legislação das licitações públicas. 

b) Relatar a estrutura e o funcionamento do sistema de controles da administração 

pública federal. 

c) Explicar a estrutura e o funcionamento do sistema de controles internos do 

Banco Público Alfa. 

d) Identificar a percepção dos funcionários2 do Banco Público Alfa sobre os 

controles internos aplicados às licitações e ao acompanhamento de contratos. 

Foram várias as razões que estimularam à realização deste estudo. Pela primeira, 

visou-se demonstrar à academia a aplicação prática dos procedimentos licitatórios 

da Lei nº 8.666/1993 com suas alterações posteriores, além dos respectivos 

controles internos em um banco público. Pela segunda, pretendeu-se contribuir 

para melhor funcionamento do Banco Público Alfa, fornecendo subsídios para 

avaliação do sistema de controles internos, principalmente os relacionados às 

licitações públicas. Pela terceira, objetivou-se contribuir para as organizações com 

exemplos e sugestões para o aprimoramento da gestão e dos controles sobre 

compras e contratações. Por fim, buscou-se o desenvolvimento do autor pela 

obtenção de conhecimentos e de habilidades profissionais, acadêmicas e 

pedagógicas. 

Para dar conta deste objeto, optou-se por desenvolver pesquisa de natureza 

descritiva na modalidade estudo de caso (Yin, 2010). A unidade de análise é a 

Gerência de Logística de Belo Horizonte, do Banco Público Alfa, responsável pelas 

licitações nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Aplicou-se a 

triangulação de metodologia e de coleta de dados – as análises de dados do Banco 

���������������������������������������� �������������������

2 Para efeitos desta pesquisa, os empregados do Banco Público Alfa serão denominados 
funcionários.�
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Público Alfa e do TCU são complementadas por entrevistas e por observação 

participante.  

A introdução busca fornecer uma visão geral do tema a ser desenvolvido, delinear 

o contexto político, legal e corporativo do qual se originou a pergunta norteadora, 

bem como indicar os resultados pretendidos para o autor, para a academia, para 

as empresas e para a administração pública. Na segunda parte, intitulada “Gestão 

e Licitações Públicas no Brasil”, aprofunda-se o estudo da evolução histórica da 

administração pública, desde a monarquia até o presente, dando-se destaque às 

mudanças na legislação e à descrição e ao funcionamento dos sistemas de 

controles da administração pública federal e do Banco Público Alfa. Na terceira 

parte, descrevem-se os procedimentos metodológicos da pesquisa e as fontes de 

informações. A quarta parte dedica-se à análise dos dados e à apresentação dos 

resultados, além de uma reflexão sobre as causa de desvios de recursos 

financeiros nas licitações públicas. Como quinta e última parte apresentam-se as 

considerações finais, fazendo-se um balanço dos principais aspectos revelados 

pela pesquisa.  
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2 Gestão e Licitações Públicas no Brasil 

Para responder à pergunta de partida desta pesquisa – como o sistema de 

controles internos do Banco Público Alfa garantiu compliance nas licitações e no 

acompanhamento da prestação de serviços terceirizados de limpeza e de 

vigilância, contratados nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo no período 

de 2006 a meados de 2017 –, busca-se, neste capítulo, descrever os principais 

instrumentos de controle desenvolvidos pela administração pública e pela 

legislação brasileira aplicáveis às licitações públicas. 

Observa-se que o desenvolvimento econômico e social atraem no mesmo sentido 

a administração pública e o ordenamento jurídico. A análise do modelo econômico 

extrativista vigente no colonialismo revela que o modelo administrativo adequado 

para a época era o patrimonialismo, representado pelo monarca e suas políticas 

clientelistas. O ciclo econômico na década de 30, caracterizado pela incipiente 

industrialização brasileira, resultou na adoção do modelo administrativo weberiano, 

visando fortalecer o Estado, a impessoalidade e o profissionalismo no serviço 

público. Na década de 80 iniciou-se a globalização, com a abertura dos mercados 

e o acirramento da concorrência comercial, levando o Estado a buscar eficiência e 

agilidade para responder às demandas dos cidadãos cada vez mais esclarecidos e 

exigentes.  

Nesse cenário, surgiu no Brasil, em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Estado, 

inspirado nas experiências britânica e estadunidense das décadas de 70 e 80, que 

propugnou pela adoção da administração pública gerencial. A frente social-

democrática ascendeu ao poder em 2003 buscou aprimorar o modelo gerencial 

mediante a participação efetiva dos cidadãos nas políticas públicas - meta que não 

foi plenamente alcançada no Brasil. Portanto, concluiu-se que as dimensões 

econômica, social, administrativa e jurídica desenvolvem-se concomitantemente, 

visando atender aos anseios da sociedade. 

Neste capítulo inicia-se a análise do referencial teórico usado nesta pesquisa por 

um breve histórico da evolução da administração pública no Brasil. Em seguida, 

examinam-se a legislação pertinente às licitações com seus controles interno e 
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externo e as mudanças nessa legislação introduzidas pela Constituição de 1988, o 

sistema de controles internos adotado pelo Banco analisado e, for fim, um 

mapeamento das principais fraudes corporativas. 

2.1 Breve histórico da administração pública  

O desenvolvimento da administração pública não é um processo homogêneo e 

linear. Sua evolução está sujeita a reveses, à alteração de orientações e a períodos 

de adormecimento. Como exemplo, cita-se o modelo burocrático, iniciado na era 

Vargas, mas que ainda não foi plenamente adotado porque não foram 

implementados os princípios de impessoalidade, publicidade, especialização e 

profissionalismo no serviço público. A troca de favores entre o setor privado e 

agentes públicos é notório. Além disso, a concentração de recursos financeiros na 

União dificulta que outros entes federativos desenvolvam projetos de modernização 

de suas respectivas administrações (Torres, 2004). 

À medida que os direitos sociais são reconhecidos, a administração pública é mais 

exigida no sentido de se organizar para responder satisfatoriamente às demandas 

da população. O objetivo da administração pública é o resultado útil para a 

sociedade. O interesse público tem supremacia sobre os interesses individuais (Di 

Pietro, 2012). 

Segundo Neves (2015), o desenvolvimento da administração pública é reflexo de 

novas necessidades de caráter social, econômico e cultural. A máquina estatal 

deve se reinventar. Nesse sentido, os autores Cançado, Pereira e Tenório (2013) 

complementam que a exigência dos cidadãos por mais proteção e justiça levou à 

expansão do estado.  

Portanto, não se pode aceitar o paternalismo e a ineficiência na administração 

pública. São necessárias ações que superem o anacronismo e quebrem antigos 

paradigmas do Estado, de forma a valorizar a cidadania (Sobreira, 2007). 
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2.1.1 Administração patrimonialista 

Durante a colonização, ocorreu a transferência paulatina do aparato administrativo 

português para o território brasileiro. Com a vinda da família real em 1808, esse 

processo consolidou-se com a centralização do poder e com a prática 

patrimonialista que garantia privilégios à elite (Torres, 2004). Também nesse 

sentido, Pereira (1998) registra que o patrimonialismo brasileiro possui suas raízes 

em Portugal. 

Desde a descoberta da Brasil, em 1500, até a Revolução de 1930, o Estado 

brasileiro pode ser descrito como uma instituição garantidora de vantagens para 

uma elite rural, aristocrática e parasita. Essa classe obtinha diversos privilégios, 

desde empréstimos financeiros a juros baixos até políticas públicas 

escandalosamente mais vantajosas. O patrimonialismo explica a relação 

incestuosa e predatória da elite agrária brasileira com a administração pública: 

Por essas análises, podemos constatar que a sociedade brasileira foi criada 
e desenvolvida sob o controle atento de um Estado centralizador, onipotente 
e espoliado por uma elite patrimonial que persiste por séculos. Por essa 
herança ibérica forte e pesada, a administração pública brasileira é 
caracterizada por um viés patrimonial profundo, que tem resistido, com 
intensidade variável, até nossos dias. Como podemos constatar, uma das 
características mais fundamentais do Estado brasileiro é o fato de ele ser 
capturado e espoliado por uma elite burocrática que enriquece e garante 
privilégios através de exclusão da maior parte da sociedade (Torres, 2004, 
p. 145) 

O nepotismo e o empreguismo eram a regra e a corrupção a norma. Nesse sentido, 

Pereira (2005) esclarece que os princípios de igualdade, impessoalidade, 

imparcialidade e o do bem comum não combinam com o patrimonialismo. A partir 

do primeiro governo Vargas, esse modelo passou a conviver e a ser substituído 

pelo modelo burocrático de administração (Torres, 2004). 

2.1.2 Administração burocrática 

Como consequência do processo de industrialização e do êxodo rural, a incipiente 

burguesia urbana buscava influenciar o governo. Um Estado mais racional e 



�

�

21

eficiente era necessário para o sucesso do intervencionismo, que tinha como 

objetivos o desenvolvimento econômico e a incorporação sociopolítica da 

burguesia e setores do operariado urbano. Nesse ambiente, Getúlio Vargas atuava 

com mão de ferro para reformular o Estado e ampliar o acesso ao poder por outras 

classes sociais, antes restrito à classe ruralista. Em 1937, ocorreu o fechamento do 

Congresso Nacional e Getúlio Vargas outorgou nova Constituição, suprimindo os 

direitos políticos. Foi o início de autoritário período de modernização social e 

industrial (Torres, 2004). 

Segundo Pereira (1998), a reforma administrativa iniciada em 1936 foi chamada 

reforma burocrática ou reforma do serviço público, visando principalmente à 

profissionalização dos servidores públicos. Para Abrucio (1997), o modelo 

burocrático tem como objetivos principais a impessoalidade e a racionalidade do 

aparato governamental, tendo o citado modelo se originado do consenso de que o 

papel do Estado era garantir a prosperidade econômica e o bem-estar social. 

Kaufman (1998) registra que os principais objetivos do modelo burocrático foram 

implementar o desenvolvimento econômico, a prestação de serviços sociais e a 

manutenção da ordem pública. 

Para Torres (2004), no início da década de 1930, antes da substituição efetiva da 

administração patrimonialista pelo burocratismo weberiano, o governo iniciava a 

regulamentação de áreas estratégicas do serviço público, como, por exemplo, a 

criação do Estatuto de Compras Governamentais. Posteriormente, foram 

publicados outros estatutos, entre os quais se citam o Estatuto de Gestão de 

Pessoas, de 1936, e o Estatuto de Execução Financeira, de 1940. 

As transformações administrativas patrocinadas por Vargas resultaram na criação 

do Conselho Federal do Serviço Público, em 1936, e do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), em 1938, este último extinto em 1986. 

O DASP servia como aparelhamento para a vigilância e a cooptação de apoio 

político. A composição das filiais do DASP era definida pelo Presidente da 

República e seus membros tinham poder, inclusive, de revogar decisões políticas 

locais tomadas pelos interventores federais, que também eram designados por 
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Vargas. Outro exemplo da influência do poder central foi a utilização do então 

Ministério do Trabalho e da Justiça Trabalhista para angariar apoio político do 

incipiente movimento sindical. Dessa forma, a administração da era Vargas 

apresentava disfunções burocráticas, uma vez que possuía fortes traços do modelo 

patrimonialista (Torres, 2004). De acordo com Pereira (1998), a criação do DASP 

representou a centralização dos princípios e da hierarquia do poder varguista. 

Importante destacar que a administração varguista caracterizou-se por um padrão 

duplo de profissionalismo dos servidores: os altos escalões foram privilegiados com 

intensos treinamentos, bons salários e garantias legais. Por outro lado, os 

servidores que atuavam diretamente com a população recebiam baixa 

remuneração, além de trabalharem com práticas patrimonialistas ineficientes 

(Torres, 2004). 

Após a era varguista e durante a vigência do regime democrático, até 1964, não se 

verificam avanços significativos na modernização administrativa. A forma como 

Juscelino Kubitschek implementou as políticas desenvolvimentistas demonstra que 

preferiu utilizar órgãos da administração indireta, representada por empresas 

públicas. Apenas 5,2% dos recursos aplicados na economia foram gerenciados 

pela administração direta. A maior parte ficou sob a gestão da administração 

indireta, supervisionada por comissões nomeadas diretamente por JK, ficando a 

modernização administrativa em segundo plano (Torres, 2004). 

2.1.3 A reforma militar de 1967 

Durante os períodos autoritários é que foram implementadas transformações 

administrativas mais profundas, como, por exemplo, as reformas de 1936 e de 

1964. Um dos pontos alegados pelos militares para justificar o golpe foi que o povo 

não estava pronto para a democracia. Na visão dos militares, somente com o 

desenvolvimento do capitalismo seria possível a melhoria das condições sociais e 

econômicas, fatores considerados essenciais para efetivar a democracia. O 

governo militar posicionou-se como indutor do desenvolvimento econômico. Para 

atingir os objetivos do regime militar era imprescindível uma administração pública 

profissional, ágil e eficiente. Nesse ambiente, foi editado o Decreto-Lei nº 200, de 
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25 de fevereiro de 1967, que buscou adotar rotinas de planejamento na 

administração pública (Torres, 2004). 

De acordo com Pereira (1998), na década de 60 estava claro para o governo que 

as disfunções burocráticas do modelo administrativo anterior transformaram-se em 

mais um empecilho para o desenvolvimento brasileiro. O Decreto-Lei nº 200 

reconheceu esse problema e buscou aperfeiçoar-se com a “administração para o 

desenvolvimento”, definindo claramente as funções das autarquias e das empresas 

estatais, agora com mais autonomia administrativa, visando à modernização, à 

agilidade e à eficiência da administração indireta. Também nesse sentido Azevedo 

(1998) afirma que o Decreto-Lei nº 200 ampliou e possibilitou mais eficiência na 

administração indireta, em bases empresariais.  

Beltrão e Peixoto, idealizadores do Decreto-Lei nº 200, buscaram modernizar a 

administração pública. O decreto estabeleceu cinco princípios a serem observados 

pela administração: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de 

competências e controle. Verifica-se a influência da cultura empresarial no Decreto-

Lei nº 200: os cinco princípios citados refletem os conceitos do modelo de gestão 

norte-americano “PDCA”, difundido por William Edwards Deming. O modelo 

“PDCA” é um acrônimo do inglês Plan, Do, Check e Action – em tradução livre: 

planejar, fazer, conferir e ação corretiva (Torres, 2004). 

A atenção do governo mirou a administração indireta, descentralizada, composta 

de empresas públicas e autarquias, tendo em vista a agilidade com que respondia 

às demandas do governo, sempre sob a supervisão de um Ministério de vinculação. 

Foram criadas as estatais: Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), 

Petróleo do Brasil (PETROBRÁS), FURNAS, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 

S/A. (USIMINAS) e Telecomunicações de Minas Gerais (TELEMIG), esta última, 

estadual. O intervencionismo econômico foi intenso. No período de 1966 a 1976, o 

Estado brasileiro criou 571 instituições nos três níveis de governo, entre as quais, 

no plano federal, foram 267 empresas e 68 agências na administração indireta. 

Segundo Torres (2004), com o passar do tempo, frustrou-se o objetivo do governo 

militar de introduzir conceitos e práticas de gestão empresarial na administração 
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pública em geral. A administração direta foi sucateada, relegada a segundo ou a 

terceiro plano com servidores desmotivados e mal pagos.  

Para garantirem o apoio político ao regime autoritário, os militares repetiram as 

práticas da administração patrimonialista: a partir de indicações políticas, 

distribuíram cargos de direção na administração indireta. O controle propalado pelo 

Decreto-Lei nº 200/1967 ficou comprometido, devido à expansão de empresas 

estatais. Dessa forma, o patrimonialismo ofuscou os avanços pretendidos pelos 

militares (Pereira,1998). 

No período entre 1967 e 1985, final do governo militar, observa-se um único 

movimento direcionado para a modernização da administração direta, a criação do 

Ministério da Desburocratização, em 1979. O Ministério foi dirigido por Hélio Beltrão 

até 1983. Hélio Beltrão defendia que o cidadão é um cliente do Estado e não apenas 

um contribuinte. Portanto, com direito a serviço público de qualidade. O movimento 

iniciado por Hélio Beltrão foi influenciado pela filosofia inaugurada em países da 

Europa ocidental, Inglaterra, França, Dinamarca e Nova Zelândia, entre outros, 

conhecida como New Public Management (NPM), tendo como objetivo a melhoria 

da eficiência administrativa e a provisão de bens e serviços à população, mediante 

a descentralização administrativa (Carneiro & Menicucci, 2011; Torres, 2004). 

2.1 4 A Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal de 1988 evidencia a forte influência que o funcionalismo 

público exerceu entre os parlamentares constituintes. Além de manterem suas 

garantias, houve aumento dos privilégios concedidos aos servidores públicos. O 

lobby dos servidores foi tão intenso que conseguiram efetivar, sem concurso 

público e com garantia à estabilidade e à aposentadoria integral, os funcionários 

públicos celetistas que atuaram, há pelo menos cinco anos, nos órgãos do governo. 

Um abuso com os recursos públicos e com o bolso dos contribuintes (Torres, 2004). 

De acordo com Pereira (1998), a Constituição de 1988 ignorou completamente as 

novas orientações da administração pública, permitiu a manutenção das práticas 

patrimonialistas e das disfunções do modelo burocrático e desprezou a flexibilidade 
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administrativa consagrada pelo Decreto-Lei nº 200/1967 como forma de buscar 

mais eficiência na administração indireta. 

A Carta Política de 1988 expandiu e universalizou os direitos sociais tais como 

saúde, educação, segurança, meio ambiente, assistência social, habitação, etc. E 

para entregar todos esses serviços, o Estado necessitava de administração direta 

profissional, motivada, ágil e com postura gerencial. Entretanto, o que ocorreu foi o 

recrudescimento de disfunções burocráticas e do corporativismo por parte dos 

servidores. A apatia e o esgotamento dos servidores foram reflexo do 

sucateamento, do clientelismo e do nepotismo vivenciado durante o governo militar, 

distanciando ainda mais os servidores públicos da população (Abrucio, 1997; 

Torres, 2004). 

Apesar da estagnação da administração pública, Torres (2004) salienta que a 

Constituição Federal (CF)/88 apresentou dois avanços inquestionáveis: 

a) Concursos públicos como forma de acesso aos quadros de servidores, tanto 

na administração direta quanto na administração indireta, inclusive nas 

empresas públicas, garantindo a moralidade, a igualdade e o profissionalismo, 

além de afastar o clientelismo e o nepotismo até então vigentes. 

b) A obrigatoriedade de licitações para as compras e contratações para toda a 

administração pública, com o objetivo de garantir a isonomia e de afastar 

favorecimentos de caráter pessoal.  

2.1.5 O sucateamento da administração pública 

Abrucio (1997) enfatiza que a população percebeu que Constituição de 1988 não 

resolveu os problemas da administração pública e esse sentimento foi 

transformado, na era Collor, em dois raciocínios falsos que contaminaram a opinião 

pública: a necessidade do Estado mínimo e o conceito de marajás. Ocorreu o 

desmantelamento do serviço público com o comprometimento de atividades 

estatais essenciais, os funcionários públicos foram considerados bodes expiatórios 

e responsáveis pelos problemas nacionais. 
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O candidato Fernando Collor de Melo elegeu-se com o pretenso discurso 

modernizador, em sintonia com o Consenso de Washington, que defendia um 

Estado mínimo e as privatizações, atacando todo o funcionalismo público. As 

críticas eram as mais virulentas possíveis e enfatizavam a ineficiência, contradições 

e corrupção de servidores, além de rotulá-los de “marajás”. Essa campanha teve 

efeitos nefastos na motivação e na autoestima dos servidores. O resultado foi a 

desagregação e a desarticulação da administração pública, o que aprofundou ainda 

mais a carência de competências gerenciais para atividades de planejamento, 

implementação e controle das políticas públicas. O antagonismo criado pelo 

candidato Collor, colocando a sociedade contra os servidores, transformou-se num 

ciclo nefasto: os servidores não eram reconhecidos e não o eram porque prestavam 

péssimos serviços (Torres, 2004). 

De acordo com Pereira (2005), o governo Collor foi contraditório, senão 

esquizofrênico, não teve capacidade técnica para resolver os problemas 

administrativos e, desastrosamente, buscou a redução do aparelho do Estado, 

demitindo funcionários e eliminando órgãos sem antes assegurar a legalidade 

dessas medidas, desprestigiou os servidores públicos e os acusou de todos os 

males do país. 

Abrucio (1997), Pereira (2005) e Torres (2004), portanto, registram que o massacre 

dos servidores públicos efetivou-se sem planejamento e fundamentos jurídicos. 

Após a renúncia de Collor, em razão de processo de impeachment por corrupção, 

em 1992, assumiu o Presidente Itamar Franco, que anistiou a totalidade dos 

servidores demitidos ilegalmente. 

2.1.6 A administração pública gerencial 

Quando assumiu a Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso 

deparou-se com uma administração pública em estado lastimável, completamente 

desvalorizada, desmotivada, carente de recursos operacionais e gerenciais para 

responder à implementação de políticas públicas. Alguma atitude urgente era 

necessária (Torres, 2004). 
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Matias-Pereira (2009) informa que no final da década de 1970 surgiu no Reino 

Unido uma nova vertente da administração pública, denominada New Public 

Management (NPM), orientada ao cliente-cidadão, aos resultados e à flexibilização 

administrativa. No início da década de 1980 a NPM foi adotada pelo governo 

Ronald Reagan, nos Estados Unidos. 

De acordo com Torres (2004), nessa época Estados Unidos e Reino Unido 

abandonaram as sérias disfunções burocráticas por uma nova administração com 

foco gerencial, inspirada nas práticas e modelos utilizados na área empresarial. 

Segundo Matias-Pereira (2009), o modelo de administração pública gerencial tem 

como pressupostos: a descentralização das decisões e funções do Estado, mais 

autonomia e transparência, além da ênfase na qualidade e eficiência dos serviços 

públicos. 

Dessa forma, foi criado no Brasil o Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado (MARE), tendo como Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Em 

novembro de 1995, o governo apresentou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, no qual eram diagnosticadas suas deficiências e contradições, 

estabelecendo o planejamento e as propostas para a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos (Torres, 2004). 

As propostas do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado não foram bem 

recebidas pelos servidores públicos, que demonstraram no Congresso Nacional 

toda sua influência política. O núcleo político que comandava o poder palaciano em 

Brasília composto pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil 

não concordou com as propostas, avaliou que eram excessivamente ousadas e 

defendeu ações tópicas e graduais para a modernização administrativa (Matias-

Pereira, 2009; Torres, 2004). 

O impulso gerencial na administração pública brasileira foi influenciado pela crise 

fiscal e pela exigência da população por melhorias na qualidade dos serviços. No 

ambiente internacional, havia a influência dos Estados Unidos e da Inglaterra para 

que países em desenvolvimento adotassem o modelo administrativo dos governos 

Ronald Reagan e Margaret Thatcher. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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(BID) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

apoiaram, em escala mundial, ações de modernização administrativa mediante 

financiamentos desses projetos, incluindo o Brasil (Torres, 2004). 

Também nesse sentido, Matias-Pereira (2009) esclarece que a reforma 

administrativa gerencial foi inspirada no Consenso de Washington, que preconizava 

a redução do aparelho do Estado e de suas despesas. Três foram as dificuldades 

que levaram o governo brasileiro a optar pela administração gerencial: a) a crise 

fiscal; b) a crise do modelo intervencionista do Estado; c) o esgotamento do modelo 

administrativo burocrático que não respondia às expectativas da população. 

Torres (2004) cita as quatro principais áreas contempladas pela reforma 

administrativa, descritas a seguir: 

A) Área legal 

O ponto forte da reforma administrativa de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi a 

edição da Emenda Constitucional (EC) nº 19, de 4 de junho de 1998, que alterou 

os artigos 37 a 41 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). A EC nº 19/98 

regulamentou pontos importantes para a administração pública: estabeleceu como 

teto de remuneração o subsídio pago a ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF), o controle social sobre a folha de pagamentos, determinando aos três 

Poderes a publicação dos valores de remuneração e de subsídios pagos aos 

servidores; priorizou a profissionalização e o treinamento do funcionalismo por meio 

de escolas de governo e relativizou a estabilidade dos servidores, prevendo a 

possibilidade da perda do cargo por justo motivo. Outras alterações foram inseridas 

na legislação, como, por exemplo, a criação de fundos de previdência 

complementar, mantidos com a contribuição pecuniária dividida entre servidores e 

Estado, para o pagamento de aposentadorias para os recém-contratados, além da 

revisão geral e anual das remunerações. 

Dessa forma, a EC nº 19/1998 materializou importantes aspectos da reforma 

administrativa, que dependiam de legislação complementar. 
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B) Área de gestão 

Foi elaborado, em 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

capitaneado pelo então Ministro Luiz Bresser Pereira, empossado no Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE). O Plano Diretor visava abandonar as 

disfunções burocráticas por um modelo administrativo mais moderno, ágil e 

eficiente. 

Por influência do New Public Management, a administração pública brasileira foi 

reorientada para as práticas gerenciais, antes utilizadas na iniciativa privada. 

Buscou-se a criação de uma estrutura administrativa fora do núcleo do Estado. 

Foram criadas agências executivas e reguladoras, com autonomia gerencial. A 

descentralização expandiu-se com a transferência de serviços públicos para as 

organizações sociais e similares, mediante contratos de gestão. 

Nesse âmbito, ocorreu intensa privatização de empresas estatais que exploravam 

setores monopolizados. Foram criadas agências reguladoras, tais como Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional do Petróleo (ANP) e 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), dotadas de autonomia 

administrativa e independência. Aos seus dirigentes foram concedidos mandatos 

fixos. Os dirigentes das agências reguladoras foram nomeados por ato do 

Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal.  

As agências reguladoras dividem-se em três classes: a) as que atuam em áreas 

monopolizadas e que foram privatizadas – ANATEL, ANEEL, etc.; b) aquelas que 

atuam na regulação de serviços públicos – Agência Nacional da Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e ANP; e outras que atuam no fomento de atividades específicas, a 

exemplo da Agência Nacional de Cinema (ANCINE).  

Mello (2011) esclarece que a ANCINE possui natureza híbrida: atua como agencia 

de fomento e de fiscalização de atividade privada, criada pela Medida Provisória nº 

2.281-1, de 6/9/2001, e alterada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002. 
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As agências executivas sucederam as autarquias, conforme Lei nº 9.649, de 27 de 

maio de 1998. Para que uma autarquia se transformasse em agência executiva, 

deveria formalizar contrato de gestão, definindo os objetivos, as metas e os 

resultados a serem alcançados. Tal exigência resultou em poucas adesões por 

parte de autarquias, ainda voltadas para a cultura das disfunções burocráticas. 

A Lei nº 9.790/99, de 23 de março de 1999, regulamentou uma nova entidade: as 

Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIP) e estabeleceu as relações 

entre o Estado e o Terceiro Setor. 

As OSCIPs formalizam termos de parceria com o poder público, instrumento mais 

simples e ágil que os antigos convênios. A nova parceria revelou-se como a mais 

bem-sucedida descentralização de serviços públicos. Propiciou mais transparência, 

eficiência e controle social. Assim, materializou-se o conceito de Estado-rede, 

atuando como articulador e coordenador das políticas públicas. 

Merece destaque a intensificação do uso da tecnologia da informação (TI) pelo 

governo federal, o que representou ganhos de produtividade e contribuiu para mais 

transparência e controle social sobre a administração pública. O Brasil passou a se 

destacar na utilização de TI, a exemplo do programa gerador do imposto de renda 

e o sistema de votação eletrônica, ambos reconhecidos internacionalmente como 

casos de eficiência e inovação.  

Também foram aperfeiçoados o Sistema de Administração do Pessoal (SIAPE) e o 

Sistema de Contratos e Serviços Gerais (SISG), cuja finalidade é integrar as 

compras dos órgãos da Administração Pública Federal e o Sistema de 

Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira (SIAFI). Os avanços no 

SIAPE contribuíram para a elaboração, em 1997, do Boletim Estatístico de Pessoal, 

favorecendo o controle gerencial sobre os recursos humanos do Poder Executivo 

Federal. 

O Portal eletrônico COMPRASNET foi criado em 2000 para centralizar as compras 

do Poder Executivo Federal. Com a utilização da internet os processos ficaram mais 

eficientes, rápidos e transparentes.  
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C) Área de recursos humanos 

Buscou-se, com a reforma, resolver a anomalia existente na remuneração dos 

servidores: as funções estratégicas do Estado apresentavam remuneração abaixo 

dos valores praticados pela iniciativa privada; ao contrário, cargos operacionais 

recebiam remuneração acima dos valores de mercado. Depois da reestruturação, 

as carreiras típicas de Estado foram valorizadas: fiscalização, auditoria e segurança 

pública. Entretanto, os servidores de nível médio tiveram seus salários congelados, 

sob a justificativa de adequação aos níveis da iniciativa privada. 

Nessa época, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) intensificou o 

treinamento de servidores públicos, principalmente lotados nos setores de TI e de 

compras e licitações. 

O foco na atividade-fim da administração pública levou o governo a terceirizar 

serviços auxiliares, tais como limpeza, vigilância e apoio administrativo. Dessa 

forma, o Estado cessou as contratações de ascensoristas, copeiras, cozinheiras, 

etc. A terceirização de serviços e de apoio administrativo levou à redução de custos, 

agilidade e melhoria no gerenciamento do quadro de pessoal, liberando a 

administração pública de futuros passivos trabalhistas e previdenciários. 

D) Área institucional e cultural 

A institucionalização da Comissão de Ética Pública pelo Decreto (sem número) de 

26 de maio de 1999 alçou o Brasil, nesse particular, ao nível dos países 

desenvolvidos. O Decreto nº 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, estabeleceu a 

quarentena – prazo de quatro meses de carência, contados do desligamento, a ser 

observado por altas autoridades do governo, para retornarem à iniciativa privada. 

O Decreto nº 4.081, de 11 de janeiro 2002, criou o Código de Conduta da Alta 

Administração Pública Federal. 

A criação do Ministério da Defesa foi um avanço institucional e de racionalização 

administrativa: a boa aceitação dos militares da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica demonstrou a profissionalização dos seus quadros e a adequação de 
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sua atuação nos governos democráticos. Os militares passaram a atuar de forma 

integrada, racional e moderna, de acordo com a ordem democrática e com os 

princípios e práticas da nova orientação da administração pública (Torres, 2004). 

Em relação à cultura, a reforma administrativa deu os passos iniciais para a 

sensibilização quanto à necessidade de modernização, agilidade e implantação de 

mecanismos gerenciais no setor público.  

Segundo Bresser Pereira (2005), a dimensão cultural implica sepultar o 

patrimonialismo, transpor o ambiente das disfunções burocráticas e implantar o 

modelo administrativo gerencial. 

No ensinamento de Abrucio (2007), a resistência do funcionalismo público para a 

manutenção da cultura burocrática é substancial. A alteração da cultura 

organizacional leva tempo considerável – às vezes décadas –, são necessárias 

ações pedagógicas de conscientização para que o funcionalismo se alinhe às 

necessidades da nova administração pública gerencial.  

Paula (2005) adverte que, apesar do discurso do então Ministro Luiz Bresser 

Pereira enfatizar que a reforma administrativa brasileira inspirada na New Public 

Management propiciaria a democratização e a participação popular nas decisões 

do governo, observou-se a manutenção das práticas patrimonialistas, clientelistas 

e a centralização das decisões sobre as políticas públicas no chamado núcleo duro 

do governo, composto por técnicos do Ministério da Fazenda, Planejamento e 

Banco Central do Brasil. Dessa insatisfação surgiu a nova vertente da 

administração pública, denominada administração pública societal, objeto a ser 

estudado na sequência. 

2.1.7 Administração pública societal

A vertente administrativa societal origina-se das ideias propostas pelo movimento 

contrário à ditadura e a favor da redemocratização brasileira, nas décadas de 1970 

e 1980. Valoriza a gestão participativa local, como, por exemplo, o orçamento 



�

�

33

participativo e os conselhos gestores. A administração pública societal ganhou 

força em 2003, com a vitória da aliança popular-nacional (Paula, 2005). 

Cançado et al. (2013), Matias-Pereira (2009) e Paula (2005) salientam que a gestão 

social representa o interesse público não estatal e constitui a forma dialógica de 

administrar da sociedade democrática contemporânea, para a realização do bem 

comum. As reformas administrativas anteriores focaram as dimensões financeiro-

econômica e institucional-administrativa, deixando em segundo plano o aspecto 

sociopolítico. Foi como se a cidadania se limitasse à inclusão econômica, deixando 

a participação sociopolítica adormecida. 

O governo empossado em 2003 obteve pequenos avanços na inclusão da 

participação popular em conselhos locais e regionais, mas não o garantiu no âmbito 

nacional, da mesma forma que o governo FHC, apesar do discurso populista, 

manteve a centralização, o patrimonialismo e o clientelismo. Escândalos recentes 

desgastaram a imagem do Estado. A população está disposta a participar do 

controle social caso haja avanços no combate à corrupção (Abrucio, 2007; Paula, 

2005). 

Na Tabela 1, que se segue, registram-se os modelos de administração pública com 

o resumo de suas forças e limitações. 
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Tabela 1 

Modelos de administração pública: limitações forças

Modelos Administrativos Limitações Força(s)
Patrimonialista: 
• Típico de monarquias e 

ditaduras. 
• Foi introduzido no Brasil 

pela Monarquia Portuguesa 

• O patrimônio público e o privado 
se confundem. 

• Ausência de regras 
• Nepotismo, corrupção, improviso 
• Centralização do poder. 
• Clientelismo e favores às classes 

dominantes 

Burocrático: 
• Implementado na Era 

Vargas, com a criação do 
DASP, em 1936. 

• O controle e formalismo são 
excessivamente valorizados. 

• Morosidade, ineficiência, 
clientelismo e fisiologismo. 

• Ausência de metas. 

• Padronização, controle, 
profissionalização e 
treinamento de 
servidores. 

• Coibiu excessos do 
patrimonialismo. 

Gerencial: 
Origem no movimento New 
Public Management da 
Inglaterra e EUA. 
• Iniciada no governo FHC, 

em 1995. 

• Não superou as práticas 
patrimonialistas anteriores. 

• Manteve a concentração de 
poder. 

• Incipiente participação popular 
nas decisões políticas. 

• Busca de resultados e 
eficiência 
administrativa. 

• Inovação/criatividade 

Societal: 
• Origem no movimento 

contra a ditadura, das 
décadas 60 e 70. 

• Revigorada durante 
governo da frente popular, 
em 2003. 

• Ausência de propostas para 
organização da administração 
pública. 

• Não apresentou solução efetiva 
para inclusão social na gestão 
pública. 

• Manteve as práticas 
patrimonialistas e a concentração 
de poder. 

• Procura atender aos 
interesses nacionais 

• Esforço para incluir a 
participação social nas 
políticas públicas. 

• Ênfase no social e na 
distribuição de renda. 

Fonte: Criação do autor, embasado em Abrucio, F. L. (2007). Trajetória recente da administração 
pública brasileira: um balanço crítico e a renovação da agenda de reformas. RAP - Revista de 
Administração Pública - Rio de Janeiro Edição Especial Comemorativa 1967-2007 (p. 67-86); 
Matias-Pereira, J. (2009). Manual de gestão pública contemporânea. São Paulo: Atlas; Paula, A. P. 
(2005). Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da experiência contemporânea. Rio 
de Janeiro: FGV. 

Com o resumo da evolução da administração pública finaliza-se o primeiro tópico. 

No próximo, inicia-se o estudo das licitações públicas em conexão com a evolução 

administrativa. Demonstra-se que as licitações tendem a tornar-se mais ágeis e 

eficientes, reflexo do desenvolvimento da administração pública brasileira. 

2.2 Visão histórica das licitações 

A legislação brasileira vem se aprimorando ao longo do tempo. Segundo Ribeiro 

(2007), licitação é assunto que ganhou notoriedade no século XX, mas há registros 

históricos muito próximos de rituais que se assemelhavam aos atuais 
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procedimentos licitatórios. Acredita-se que as licitações se originaram na Europa 

Medieval. Nessa época, o processo era regido por regras do sistema “vela e 

pregão”. Reuniam-se em local e horário previamente combinados o representante 

do Estado e os interessados. Era costume acender uma vela no início do certame 

e os licitantes poderiam oferecer os seus lances até que a vela apagasse ou 

queimasse até o final. O vencedor seria aquele que por último ofertasse o menor 

preço. 

Nesse período prevalecia a administração patrimonialista, concentrando no 

monarca as decisões político-administrativas. No sistema “vela e pregão” o foco da 

administração pública era a obtenção de vantagens para o clero e a nobreza, 

propiciando o nepotismo e a corrupção. No século XIX, na Europa, a legislação foi 

aprimorada (Ribeiro, 2007). 

Segundo Motta (2002), no Brasil Colônia, nas Ordenações Filipinas, havia a 

orientação em “se dar a obra a quem oferecer o melhor preço”. Já em 1592, as 

compras públicas eram precedidas de ampla divulgação nas ruas por um 

representante da Coroa, o objetivo era gerar competição entre os comerciantes. 

Essa é a origem do termo “andar em pregão”. 

A licitação foi introduzida no direito brasileiro pelo Decreto 2.926, de 1862, que 

regulamentava as arrematações dos serviços do Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas.  Com o advento do Decreto nº 200/1967, os estados e 

municípios passaram a licitar suas compras e contratações, embora contestassem 

tal obrigatoriedade (Motta, 2002). 

No início do século XIX acentuou-se a reação à administração patrimonialista. 

Mesmo a administração burocrática, com o tempo, revelou suas disfunções e 

resultou no engessamento da administração pública. Nesse contexto, surgiu a 

administração gerencial, voltada para resultados, eficiência e agilidade. 

Acompanhando essa tendência, os procedimentos licitatórios superaram a 

morosidade e o excesso de formalidades. Em 2012 criou-se nova modalidade de 

licitação, denominada pregão eletrônico, mais eficiente, ágil e transparente, posto 

que usa a internet (Ribeiro, 2007). 
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2.3 A legislação brasileira atual  

Com a promulgação da Carta Política de 1988 e a publicação da Lei 8.666/1993, 

ficou pacificada a obrigatoriedade das licitações em todas as esferas de governo, 

inclusive nas empresas estatais (Motta, 2002). Segundo Mendes (2013), há 

exceções previstas nos artigos 24 e 25 da citada lei, como, por exemplo, a 

existência de um único fornecedor, compra de peças para a manutenção durante o 

período de garantia do bem; calamidade pública e contratações de obras e serviços 

de engenharia até o limite de R$ 15 mil e demais serviços e compras até o limite 

de R$ 8 mil. 

De acordo com Meirelles (2010) e Pestana (2013), o ordenamento jurídico licitatório 

pode ser compreendido como um corte vertical que tem no seu ápice as 

disposições alojadas na Constituição Federal; em nível inferior à Carta Magna, têm-

se as disposições infraconstitucionais – leis, decretos, portarias, etc.  

Na lição de Pietro (2012), a Lei 8.666/93, em seu artigo 3º, registra que a licitação 

pública será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e outros que lhe são correlatos. Na Tabela 2 

relacionam-se os princípios licitatórios e suas respectivas definições. 
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Tabela 2 

Princípios aplicáveis às licitações públicas 

PRINCÍPIOS DEFINIÇÃO
Igualdade Proíbe o estabelecimento de condições que impliquem preferência 

de determinados licitantes. 

Legalidade Todo procedimento licitatório e suas fases devem seguir 
rigorosamente o que foi definido na lei. 

Impessoalidade A administração deve pautar seus julgamentos por aspectos 
objetivos, de forma a garantir a igualdade dos participantes. 

Moralidade e probidade Conceito mais amplo que legalidade. Alcança a moral, os bons 
costumes e a honestidade. 

Publicidade Refere-se à divulgação dos atos da administração a aos 
interessados, possibilitando a fiscalização. 

Vinculação do instrumento 
convocatório 

A administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital de licitação. 

Julgamento objetivo O julgamento das propostas observará os critérios do edital. 

Adjudicação compulsória A administração não pode atribuir o objeto da licitação a outro 
licitante que não seja o vencedor do certame. 

Ampla defesa Direito de utilização de meios e recursos jurídicos e contraditório 
para a defesa do litigante.  

Licitação sustentável Por meio da licitação, incentivar a preservação do meio ambiente.
Fonte: criação do autor, com base nos princípios constitucionais. 

Ensina Padilha (2010) que, no Brasil, as licitações públicas são um atrativo para a 

corrupção. A prevenção de desvios passa pela revisão de normas e procedimentos 

com redução de trâmites, excessivamente burocráticos. Segundo Justen Filho 

(2005), não se pode olvidar do movimento destinado a reformular a Lei 8.666 

marcada por princípios formais rigorosíssimos.  

Pestana (2013) descreve o desenvolvimento do processo licitatório desde a edição 

do Decreto-Lei 200/67, passando pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 

8.666/1993 até os recentes avanços da Lei 10.520/2002. Esta instituiu a 

modalidade de licitação pública denominada “pregão eletrônico”, operacionalizada 

pela internet mediante rotinas bem mais simplificadas e desburocratizadas, 

garantindo agilidade e ainda mais vantagens para a administração pública. 

A Lei 11.462/2011 instituiu o Regime Diferenciado de Contratações (RDC). O RDC 

trouxe inovações importantes, como, por exemplo, a remuneração variável de 

serviços de engenharia, em caso de superação dos prazos estabelecidos, da 

qualidade e da sustentabilidade ambiental. O RDC foi utilizado, de acordo com a 

lei, para as obras da Copa das Confederações 2013, para a Copa de 2014, Jogos 



�

�

38

Paraolímpicos 2016 e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (Baeta, 

2013).  

Conhecida como “Lei das Estatais”, a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, dispõe 

sobre o estatuto de empresas públicas e estabelece normas específicas para 

licitações e contratos para esse segmento. Essa lei ratifica que, preferencialmente, 

será utilizada a modalidade de pregão eletrônico para as contratações das 

empresas públicas Ao final do pregão, o órgão público pode ainda negociar a 

redução de preços. Será de uso obrigatório a partir de julho de 2018. 

Essa mesma lei aprimorou as licitações, no sentido de trazer as empresas estatais 

para a realidade do mercado. Assim, o valor-limite para a dispensa de licitações 

elevou-se: obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 100 mil; as compras e 

outros serviços até o valor de R$ 50mil. Outro fator que representa avanço em 

termos de confiança e de previsibilidade para o mercado refere-se à extinção da 

supremacia das estatais em relação às empresas privadas contratadas: pela lei nº 

8.666/1993, as empresas contratadas  estavam obrigadas a aceitar acréscimos ou 

supressões de até 25% do valor do contrato; com a Lei 13.303/2016, as alterações 

serão negociadas entre as partes. 

A mais recente alteração dos procedimentos licitatórios da Lei 8666/93, para a 

administração pública direta, está prevista no projeto de lei aprovado pelo Senado 

Federal em 13/12/2016, que estabelece, entre outras inovações: a possibilidade de 

contratação sem concorrência de projetos de arquitetura; a obrigatoriedade de 

contratação de seguro destinado à cobertura de 30% do valor da obra, com garantia 

de sua finalização; a resolução de conflitos por câmaras de arbitragem, em vez da 

justiça comum; além da possibilidade de premiação por eficiência, produtividade, 

qualidade ou dos aspectos de sustentabilidade (Jornal Folha de São Paulo, edição 

13/12/2016). 

Com o objetivo de facilitar o entendimento das modalidades de licitações públicas, 

elaborou-se a Tabela 3: 
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Tabela 3 

Modalidades de licitações públicas previstas na legislação vigente 

Modalidade Descrição

Concorrência Ampla publicidade para assegurar a participação de interessados, 
utilizada para: 
• Obras e serviços de engenharia com valor superior a R$ 1,5 

milhão. 
• Compras e serviços de valor superior a R$ 650mil. 
• Compra e alienação de imóveis, concessão de direito real de uso, 

concessão de serviço público, etc. 

Tomada de Preços Entre empresas interessadas, devidamente cadastradas, até o 3º dia 
anterior ao recebimento de propostas. 
• Obras e serviços de engenharia com valor até R$1,5 milhão. 
• Compras e serviços de valor até R$650 mil. 

Convite Enviado a três interessados, no mínimo, do ramo pertinente, 
cadastrados ou não.  
• Obras e serviços de engenharia com valor até R$ 650 mil. 
• Compras e serviços de valor até R$ 80 mil. 

Concurso Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com instituição de 
prêmio ou remuneração. 

Leilão Venda de bens móveis inservíveis ou produtos apreendidos ou 
penhorados. 

Pregão eletrônico Aquisição de bens e serviços comuns, sem limite de valor, via internet.

Regime Diferenciado de 
Contratação 

Inicialmente utilizada para contratação de obras, serviços e 
fornecimento para Jogos Olímpicos/Paraolímpicos e Copas, prevê a 
inversão de fases (habilitação) que será exigida, ao final, do vencedor 
do certame.  

Fonte: criação do autor, com base na legislação vigente.

Na Tabela 4 relacionam-se as principais leis regulamentadoras das licitações 

públicas desde a Constituição Federal de 1988, com breve descrição dessas 

legislações. 
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Tabela 4 

Principais leis que regulamentadoras as licitações públicas, a partir da CF/1988 

Legislação Descrição
Constituição Federal de 05/10/1988 Estabelece a obrigatoriedade de licitação para toda 

administração pública, inclusive empresas estatais.

Lei nº 8.666 de 21/06/1993 Regulamenta e ratifica o art. 37, inciso XXI, da CF/88, 
sobre a licitação compulsória para a administração, 
inclusive empresas públicas. 

Lei nº 10.520 de 17/07/2002 Dispõe sobre nova modalidade de licitação, o Pregão. 

Lei nº12.462 de 04/08/2011 Prevê a aplicação do – Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, para obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e Copa do Mundo.  

Lei nº 13.303, de 30/6/2016 “Lei das Estatais”, entrará em vigor em julho de 2018. 
Flexibiliza as licitações de empresas estatais. A empresa 
vencedora não é mais obrigada a aceitar acréscimos ou 
reduções de até 25% do valor da operação. O valor limite 
para a dispensa de licitações ficará mais elevado: 
• Obras e serviços de engenharia até R$ 100 mil 
• outros serviços e compras até R$ 50 mil. 

Fonte: criação do autor, com base na legislação vigente. 

As licitações públicas são acompanhadas pelos sistemas de controles 

governamentais quanto à observância da conformidade operacional, normativa e 

legal. Nesse contexto, as empresas estatais que compõem a administração pública 

também devem estruturar e manter adequado sistema de controles internos 

destinados ao compliance de suas operações, inclusive dos procedimentos 

licitatórios.  

No próximo tópico será estudado o sistema de controles – interno e externo – da 

administração pública. 

2.4 O TCU e o controle externo 

A origem etimológica do termo controle provém do latim medieval contrarotulus e 

refere-se ao segundo exemplar do catálogo de contribuintes, utilizado para checar 

a atividade do cobrador de tributos que elaborava o primeiro registro. O segundo 

catálogo era o mesmo que uma “contralista”. Historiadores registram o uso, desde 

1367, na França, da palavra contrerole. A partir de 1611, o significado evoluiu para 

acepção aproximada atual: fiscalização, verificação, domínio e governo (Lima, 

1960). 
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Na Língua Portuguesa, o aparecimento da palavra controle deu-se em 1922, 

significando o ato ou efeito de controlar, monitorização, fiscalização ou exame 

detalhado de acordo com normas e convenções. No direito brasileiro vem sendo 

usado desde 1941, com base na obra clássica – Controle dos Atos Administrativos 

pelo Poder Judiciário – de autoria do eminente Seabra Fagundes, editada em 1967. 

De acordo com Castro (2008), o controle alcança a gestão pública em geral, sob os 

aspectos financeiro, orçamentário e patrimonial. Avalia o cumprimento dos 

objetivos propostos para a administração pública direta e indireta. O controle 

público atinge as entidades de direito privado quando manipulam recursos públicos, 

tais como organizações do terceiro setor.  

Segundo Di Pietro (2012), o sistema de controles da administração pública está 

definido pela Carta Magna de 1988, demonstrando de forma inequívoca a 

importância dispensada pelo constituinte ao assunto. Além da Constituição 

Federal/1988, existem leis, decretos e portarias regulamentando os instrumentos 

de controle  

A Constituição Federal de 1988 rege que o controle externo da administração 

pública, lato sensu, é de competência do Poder Judiciário, exercido normalmente 

depois de esgotadas as instâncias administrativas (Di Pietro, 2012). 

Na Tabela 5 registram-se os instrumentos legais para o exercício do controle 

externo lato sensu: 
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Tabela 5 

Instrumentos constitucionais e infraconstitucionais de controle externo lato sensu 

Instrumentos e mecanismos para o exercício do Controle Social-Constituição de 1988
Artigo 5º Inciso XXXIV, alínea “a”: defesa contra ilegalidade ou abuso de 

poder; 
Inciso XXXIV, alínea “b”: direito a certidões; 
Inciso LXX: mandato de segurança coletivo; 
Inciso LXXII: habeas data.

Artigo 10 Participação de trabalhadores nos colegiados de órgãos públicos 
para definir interesses profissionais e previdenciários. 

Artigo 14 Incisos I, II e III: plebiscitos, referendo e a iniciativa popular. 

Artigo 31 §3º: exame e apreciação de contas municipais. 

Artigo 74 §2º: denúncia ao Tribunal de Contas. 
Artigo 103 Inciso IV: propositura de Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade (ADIN) por sindicato ou entidade de classe. 

Artigo 206 Inciso VI:  gestão democrática do ensino público. 
Instrumentos e mecanismos para o exercício do Controle Social

Previsão Legal

Lei Complementar nº 101, 
de 04/05/2000 

Art. 48: estabeleceu instrumentos de transparência, ampla 
divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público – 
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
Lei Orçamentária Anual (LOA), etc.; 
Art.48, parágrafo único: incentivo à participação popular em 
audiências públicas na elaboração dos orçamentos públicos; 

Lei nº 10.257 Art 43: impôs a regra do orçamento participativo no âmbito 
municipal. 

Fonte: criação do autor, inspirado em Di Pietro, M. S. (2012). Direito Administrativo. São Paulo: 
Atlas; Guerra, E. M. (2005). Os controles externo e interno da administração pública. São Paulo: 
Forum. 

O controle externo da administração pública federal, propriamente dito, é exercido 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Congresso Nacional. O TCU atua 

de forma independente e não está subordinado a qualquer poder. Pode realizar 

inspeções e auditorias em qualquer órgão ou entidade da administração pública 

direta e indireta ou em entidades privadas tais como organizações do terceiro setor 

que recebam, transfiram ou utilizem recursos públicos. O Congresso Nacional 

solicita apoio técnico e operacional ao TCU, quando no exercício do controle 

externo. O auxílio prestado pelo TCU ao Congresso Nacional não altera sua 

natureza de órgão autônomo e independente, tendo em vista que pode proceder a 

inspeções e auditorias por conta própria (Guerra, 2005). 

O Poder Legislativo não poderá prescindir do auxílio técnico do TCU, pois não se 

cogita pensar em controle externo sem a participação da Corte de Contas, órgão 

criado especificamente para esse mister, provido de recursos tecnológicos e de 
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logística e de servidores altamente capacitados para desenvolverem as atividades 

de inspeção e de auditorias em toda a administração pública. O TCU não se 

subordina a qualquer outro poder, mas localiza-se no mesmo nível do Poder 

Legislativo no cumprimento de suas missões constitucionais. 

O Tribunal de Contas da União é um órgão colegiado e suas decisões são tomadas 

pelo plenário da corte ou por uma de suas câmaras. É composto por nove Ministros, 

dos quais seis são escolhidos pelo Congresso Nacional e dois entre auditores e 

membros do Ministério Público que atuam no TCU. O nono ministro é escolhido 

pelo Presidente da República, escolha esta que deve ser aprovada pelo Senado 

Federal (Brasil, 2017). 

A organização administrativa e a competência do TCU aplicam-se, no que couber, 

aos Tribunais de Contas dos Estados e Distrito Federal, bem como aos Tribunais e 

Conselhos de Contas de Município, conforme artigo 75 da Carta Magna de 1988 

(Di Pietro, 2012).  

O TCU é órgão misto, posto que exerce funções de fiscalização e de controle, 

atuando na função jurisdicional de forma independente e sem concorrência, ao 

julgar as contas dos administradores públicos. Pode liquidar as contas e liberar os 

responsáveis ou, se for o caso, apurar as irregularidades e aplicar as multas e 

demais penalidades legais. Nesse sentido, as contas dos gestores públicos 

analisadas e julgadas pelo TCU revestem-se de definitividade. 

Segundo Fagundes (1967, p. 139 como citado em Guerra, 2005, p. 123), há 

exceções ao monopólio do Poder Judiciário. Uma delas diz respeito às funções do 

TCU: 

Duas exceções restritas admite a Constituição ao monopólio jurisdicional do 
Poder Judiciário, no que concerne à matéria contenciosa administrativa. A 
primeira diz respeito aos crimes de responsabilidade do Presidente da 
República, dos Ministros de Estado, quando conexos com os desse, e dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. O seu julgamento competirá ao 
Congresso. A segunda se refere ao julgamento da regularidade das contas 
dos administradores e demais responsáveis pela guarda ou aplicação de 
bens ou fundos públicos atribuído ao Tribunal de Contas. 
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Com a reforma administrativa gerencial de 1995, foram intensificadas as ações de 

descentralização das atividades estatais, levando à criação de organizações de 

naturezas operacionais e jurídicas diversas. Dessa forma, as rotinas de controle do 

TCU foram substancialmente ampliadas, uma vez que as entidades de direito 

privado que administram recursos públicos se sujeitam à fiscalização da Corte de 

Contas. 

A CF/1988 ampliou e aperfeiçoou as funções do TCU, que adquiriu autonomia 

funcional, administrativa e financeira, sem subordinação hierárquica a qualquer 

outro órgão e poder (Pardini, como citado em Guerra, 2005, p. 114). Na Tabela 6 

tem-se o detalhamento dos controles na administração pública federal. 

Tabela 6 

Sistema de Controle Integrado da Administração Pública Federal 

Sistema de Controle Integrado da Administração Pública Federal – CF/1988
Subsistema de Controle Externo

Tribunal de Contas da União (TCU) 

Subsistema de Controle Interno  

Órgãos Centrais  Controladoria Geral da União (CGU) 
Secretaria Federal de Controle (SFC) 

Administração Direta 

Órgãos Descentralizados  Poder Executivo, Legislativo e Judiciário 

Administração Indireta 

Órgãos Descentralizados Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, 
Autarquias e Fundações. 

Fonte: criação do autor, com base na CF/1988 (Brasil. Presidência da República. Constituição 
Federal. Brasília: DOU, 1988, artigos 70 a 75) e legislação infraconstitucional. 

Di Pietro (2012) classifica as competências do TCU de acordo com suas funções. 

Guerra (2005) propõe o ordenamento das competências um pouco diferente da 

citada autora, agrupando-as de acordo com o artigo 71 da Constituição Federal e 

seus incisos. Confeccionaram-se as Tabelas 7 e 8, que se encontram na sequência 

com as classificações propostas pelos autores: 



�

�

45

Tabela 7 

Funções do TCU  

Funções do TCU – Artigo 71 da CF/1988

Fiscalização 
financeira 

Registro ou negativa de registro de atos de admissão, aposentadoria, 
reforma ou pensão de pessoal. Realização de auditorias e inspeções.  

Consulta Emissão anual de Parecer prévio sobre as contas prestadas pelo 
Presidente da República. 

Informação Comunicação ao Congresso sobre resultados de inspeções/fiscalizações 
financeiras, contábeis, orçamentárias, operacionais ou patrimoniais.  

Julgamento Julgamento (exame) das contas dos administradores e responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos. 

Sancionatória Aplicação de penalidades aos responsáveis devido à 
ilegalidade/irregularidade detectadas em despesas ou prestação de 
contas de recursos públicos. 

Corretiva Determinação de prazo para o cumprimento da lei, suspensão de ato 
administrativo impugnado. Decisão sobre providências sobre 
irregularidade de contrato, comunicados e sem providências há 90 dias, 
por inércia do Congresso Nacional ou Poder Executivo.  

Ouvidoria Recebimento de denúncia vinda de responsável por controle interno de 
órgão ou entidade, ou enviada por cidadão, sindicato ou associação. 

Fonte: criação do autor, embasado em Di Pietro, M. S. (2012). Direito Administrativo. São Paulo: 
Atlas.

Tabela 8 

Classificação das funções do TCU, por agrupamento 

Principais Funções do TCU, artigo 71 da CF/88

Definição funções/incisos

Consultiva, informativa 
ou opinativa 

Incisos I, III e VII 

• Ao apreciar as contas do Presidente da República, emitindo Parecer 
Prévio, trabalha em prol do Poder Legislativo que tem competência 
para o julgamento político das contas. 

• Quando verifica a legalidade da admissão de pessoal, concessão de 
aposentadoria e reformas militares. 

• Informando, quando solicitado pelo Congresso Nacional, o resultado 
de inspeções e auditorias. 

Contenciosa ou 
jurisdicional 

Inciso II 

No julgamento e liquidação de contas dos administradores públicos e 
demais responsáveis recursos financeiros, bens e valores públicos, 
além das pessoas que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade que cause prejuízo ao Tesouro Nacional. 

Sancionadora ou 
corretiva 

VIII, IX e X. 

• Aplicação de multa e outras penalidades pelo dano causado ao 
Erário Público por ilegalidade de despesa ou irregularidade na 
prestação de contas. 

• Fixação de prazo para a correção de atos administrativos. 
• Sustação de atos irregulares detectados, apontados e não corrigidos

Fiscalizadora 
IV, V, VI e XI 

Realização por iniciativa própria, ou auxiliando o Congresso Nacional, 
em inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, patrimonial e operacional em órgãos e entidades da 
administração pública.  

Fonte: criação do autor, embasado em Guerra, E. M. (2005). Os controles externo e interno da 
administração pública. São Paulo: Forum. 



�

�

46

De acordo com Guerra (2005), o TCU atua na administração pública mediante 

auditoria e inspeções. As inspeções têm como objetivo esclarecer fatos, apurar 

denúncias ou comprovar declarações. As auditorias são exames analíticos e 

periciais sobre procedimentos e fatos administrativos finalizados. Avaliam as 

rotinas e sistemas utilizados, com vistas a diminuir erros ou desvios e maximizar a 

boa governança da coisa pública. As auditorias são utilizadas para verificação da 

observância pelo gestor público dos princípios constitucionais orientadores da 

administração – eficiência, eficácia, economicidade e legalidade. 

As inspeções e auditorias aplicadas pelo TCU são importantes para o controle da 

administração pública, pois: 

a) Não há limitação legal ou constitucional para o seu exercício. 

b) Têm ação preventiva, tendo em vista os seus objetivos de apuração imediata 

de irregularidades e ilegalidades na administração pública. 

c) Apresentam efeito pedagógico no que se refere à instrução dos auditados e às 

recomendações sobre as melhorias na execução de rotinas e de correção de 

inconformidades. 

d) Têm reflexo intimidativo contra práticas delituosas por agentes públicos. 

e) Diminuem a ocorrência de erros e incentivam o comprometimento com a boa 

gestão da coisa pública. 

Cabe esclarecer o sentido dos termos eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade (Brasil, 2017): 

a) Eficiência: é a obtenção do melhor resultado possível com a mínima utilização 

de recursos. É fazer mais com menos recursos. 

b) Eficácia: é a relação entre o que foi planejado e o que foi alcançado, é a 

verificação dos resultados. 

c) Efetividade: é a medida ou a gradação da eficiência. 

d) Economicidade: diz respeito à contenção e moderação dos gastos, evitando, 

por exemplo, abandono das obras de uma ponte pela metade ou iniciar obra de 

utilidade questionável para a população. 
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Bandeira de Melo (2002, p. 104, como citado por Guerra, 2005) opina que o 

princípio da eficiência provém de um princípio mais lato, da doutrina italiana, 

denominado dovere di buona amministrazione. 

Para Meirelles (2010), o princípio da boa administração foi inserido na legislação 

brasileira quando da reforma administrativa trazida pelo Decreto-Lei 200/67, ao 

submeter o Executivo federal ao controle dos resultados e determinando a 

supervisão ministerial de toda a administração indireta – empresas estatais e 

autarquias – sob os aspectos de eficiência administrativa. 

A auditoria governamental tem se revelado poderosa ferramenta de controle, 

devido à sua abrangência e profundidade, uma vez que vai além de verificações 

burocráticas. Analisa criticamente a gestão quanto aos controles internos, à 

suficiência e adequação dos recursos tecnológicos, à eficiência na utilização dos 

recursos financeiros, humano e patrimonial, bem como ao alcance de metas 

estabelecidas. A auditoria governamental é realizada em três etapas: 

a) Planejamento – nessa etapa a equipe de auditagem estuda o ambiente no qual 

a entidade se insere, a legislação pertinente, a estrutura administrativa e de 

controles internos da organização, entre outros assuntos necessários para a 

adequada compreensão dos processos envolvidos, de forma a identificar 

possíveis falhas e insuficiências a serem cuidadosamente avaliadas na fase 

seguinte de execução. 

b) Execução – diz respeito à aplicação dos testes de auditoria definidos em função 

dos elementos iniciais que indicam falhas ou insuficiências dos processos 

administrativos e do sistema de controles internos da entidade. 

c) Relatório – é o produto da equipe de auditagem. Esse documento contém as 

conclusões e recomendações dos auditores para a melhoria dos processos, 

redução ou extinção de falhas, sobreposição de atividades, para melhorar os 

processos administrativos. Deve ser elaborado em linguagem objetiva, clara, 

precisa, de forma a evitar dúvidas ou interpretações divergentes.  

Dessa forma, finaliza-se o exame do controle externo da administração pública 

federal, de competência do Poder Judiciário, stricto sensu, além do controle 
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externo propriamente dito, sob a responsabilidade do TCU e do Poder Legislativo. 

No próximo tópico analisa-se o sistema de controles internos. 

2.5 Controle interno 

O sistema de controles internos possui previsão constitucional e destina-se à 

fiscalização e a auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, para o exame da legalidade, da legitimidade e da 

eficiência na administração pública direta – nos três Poderes e Ministérios – e na 

administração indireta – autarquias e empresas estatais, por força dos artigos 70 e 

74, seção IX, Capítulo I, do Título IV, da Constituição Federal de 1988. 

A CF/88 estabeleceu que a fiscalização da administração pública será realizada 

mediante atuação de um sistema integrado de controles formado por “subsistemas 

de controle” interno e externo. O interno é realizado pelo próprio órgão. O externo 

é de atribuição do órgão apartado daqueles que praticaram o ato (Graciliano, 

Moreira, Nunes, Pontes & Zampa, 2010). 

O controle interno stricto sensu refere-se ao controle administrativo, propriamente 

dito, de cada um dos Poderes e dos órgãos e entidades da administração pública 

direta e indireta. É, também, denominado autocontrole ou controle administrativo e 

fundamenta-se no princípio da autotutela. Deve avaliar os resultados da gestão 

quanto à eficácia e à eficiência, podendo alterar ou revogar os atos administrativos 

quando detectados desvios de finalidade ou ilegalidade (Castro, 2008). 

O Decreto nº 3.591, de 6 setembro 2000, regulamentou o Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal que, além das rotinas de controle, deverá 

apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, neste último 

caso, o TCU e o Congresso Nacional. 

Os controles internos dispersos nos órgãos e entidades da administração federal 

são integrados ao órgão Central de Controle, no caso, a Controladoria-Geral da 

União (CGU), fração do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União, cujo braço operacional é a Secretaria Federal de Controle (SFC). Esta última 
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é responsável pela implementação das fiscalizações, inspeções e auditorias no 

âmbito interno dos órgãos e entidades da administração pública, inclusive 

empresas públicas e sociedades de economia mista. 

De acordo com o Portal da internet do mencionado Ministério, a Secretaria Federal 

de Controle Interno (SFC) exerce as atividades operacionais de Órgão Central do 

Sistema de Controles Internos do Poder Executivo Federal. Nessa condição, 

fiscaliza e avalia a execução de programas de governo, inclusive com ações 

descentralizadas a entes públicos e privados que operem com recursos oriundos 

dos orçamentos da União; realiza auditorias e avalia os resultados da gestão dos 

administradores públicos federais; apura denúncias e representações; exerce o 

controle das operações de crédito; e, também, executa atividades de apoio ao 

controle externo. 

Objetivando melhor entendimento do leitor, segue a Figura 1 com o organograma 

composto por órgãos do Subsistema Central de Controles Internos.  

Figura 1 – Organograma simplificado da CGU
Fonte: Criação do autor, embasado no Portal CGU. 
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A Figura 2 propicia o entendimento das auditorias desenvolvidas pela Secretaria 

Federal de Controle Externo (SFC). 

.

Figura 2 – Organograma da SFC
Fonte: criação do autor, embasado no Portal CGU. 

Na sequência, aprofunda-se o estudo do sistema de controles internos da 

administração pública federal, delineando-se os controles do Banco Público. 

2.6 Como opera o sistema de controles internos do Banco Público Alfa 

Para responder à pergunta geradora desta dissertação, examinam-se a estrutura e 

o funcionamento do sistema de controles internos do Banco Público Alfa. 

O sistema de controle interno do Banco Público Alfa possui previsão constitucional. 

De acordo com Guerra (2005), destina-se à fiscalização e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial destinadas ao exame 

da legalidade, da legitimidade e da eficiência, na administração pública direta – nos 

três Poderes e ministérios – e na administração indireta – autarquias e empresas 

estatais, por força dos artigos 70 e 74, seção IX, Capítulo I do Título IV, da 

Constituição Federal de 1988. 
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O Decreto nº 3.591, de 6 setembro 2000, regulamentou o Sistema de Controles 

Internos do Poder Executivo Federal, que além das rotinas de controles deverá 

apoiar o controle externo (TCU) no exercício de sua missão institucional. 

Por sua vez, o sistema de controles internos do Banco Alfa sujeita-se à fiscalização 

e à avaliação do órgão central de controles internos da administração pública 

federal, representado pela Secretaria Federal de Controle (SFC) e Controladoria 

Geral da União (CGU), subdivisões do Ministério da Transparência e Controladoria 

Geral da União.  

A CGU e a SFC, ao fiscalizar, auditar e avaliar a eficácia do sistema de controles 

internos do Banco Público Alfa, atuam na condição de órgão de controle externo 

em relação ao Banco Público Alfa, já que estão apartados da organização 

administrativa da empresa estatal fiscalizada. 

Segundo Andrade (1999), o controle interno é “tipificado pela estrutura de controle 

estabelecida pela própria empresa, em função de suas necessidades e políticas, 

abrangendo a totalidade de sua ação, isto é: fim e meio”. 

Para Attie (1998), o controle interno compreende o plano de organização e o 

conjunto coordenado dos métodos e medidas adotados pela empresa para proteger 

seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, 

promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela 

administração. Quanto maior a empresa, mais imprescindíveis os controles 

internos, que devem adequar-se para que os negócios da organização tenham 

sucesso. 

Andrade (1999) destaca que a eficácia do sistema de controle interno requer da 

estrutura montada a capacidade para avaliar e apreciar, de maneira contínua, os 

resultados da organização, comparando-os com os objetivos, metas e resultados 

propostos pela alta direção, documentando a atividade de controle e fazendo-a 

interagir com as estruturas operacionais e de informação. Para o Instituto Brasileiro 

de Gestão Corporativa (IBCG), a implementação do sistema de controles internos 

adequados e suficientes é competência da alta administração 
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Além da previsão constitucional e normativa que regulamenta os controles internos 

nas empresas públicas, o Banco Público Alfa, que compõe o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN), submete-se às determinações emanadas do Conselho Monetário 

Nacional, por força da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

A Lei nº 4.595/1964, em seu artigo 9º, define a competência do Banco Central para 

“cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em 

vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional”. O Banco Central 

(BACEN) divulga circulares e instruções às instituições financeiras sobre critérios 

de avaliação da qualidade e eficácia do sistema de controles internos, fiscaliza, 

audita e avalia as instituições financeiras no tocante à regularidade de suas 

operações. 

O CMN determinou a implantação e manutenção de adequado e suficiente sistema 

de controles internos em todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar 

no país. A Resolução Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.554, de 24 de 

setembro de 1998, estabeleceu critérios para a implantação de sistemas de 

controles internos nas instituições financeiras. Salientam-se alguns pontos dessa 

Resolução: 

a) Os controles internos, independentemente do porte da instituição, devem ser 

efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações 

realizadas pela instituição financeira.

b) Devem prever a segregação das atividades de forma a que seja evitado o 

conflito de interesses - uma mesma pessoa não pode ter acesso aos ativos e 

aos registros contábeis, devido ao fato de essas funções serem incompatíveis 

dentro do sistema de controle interno.

c) A atividade de auditoria interna compõe o sistema de controles internos. 

d) Os controles internos devem ser periodicamente revisados e atualizados, de 

forma a que sejam a eles incorporadas medidas relacionadas a riscos novos 

ou anteriormente não abordados.  

Como efeito da Resolução CMN nº 2.554/1998, o Banco Público Alfa reformulou a 

atuação do sistema de controles internos de forma a responder satisfatoriamente 
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às expectativas das políticas de governança corporativa e do ambiente de controle 

da empresa estatal. 

Considerando as extensas e complexas atividades desenvolvidas pelo Banco 

Público Alfa – intermediações financeiras, habitação, saneamento e infraestrutura, 

entre outras –, decidiu-se por adotar o modelo preconizado pelo The Institute of 

Internal Auditors (IIA), conforme Tabela 9. 

Tabela 9 

Níveis de responsabilidades do Modelo das Três Linhas de Defesa 

NÍVEIS DE CONTROLE DESCRIÇÃO

1º Nível De responsabilidade de todos os funcionários da empresa e dos 
gestores.

2º Nível Realizado por departamentos ou funcionários distintos daqueles que 
contrataram ou autorizaram as diversas operações comerciais, em 
atendimento ao princípio de segregação de funções.

3º Nível De responsabilidade da auditoria interna do Banco Alfa, que atua de 
forma independente e está vinculada funcionalmente ao Conselho 
de Administração do Banco.

Fonte: criação do autor, embasado no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 
RAINT/2016 (Caixa, 2016). 

A Figura 3 ilustra o modelo das três linhas de defesa. 

Figura 3 - Modelo das três Linhas de defesa.
Fonte: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/palestras-e-apresentacoes/2-
complemento-papeis-das-areas-de-gestao-de-riscos-controles-internos-e-auditoria-interna.pdf 
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A alta administração do Banco Público Alfa, conforme mencionado anteriormente, 

é responsável pela implantação e manutenção de adequado e suficiente sistema 

de controles internos em todos os níveis hierárquicos, nas diversas áreas de 

atuação – captação de recursos no mercado financeiro, empréstimos e 

financiamentos comerciais e habitacionais, saneamento e infraestrutura públicos, 

bem como nas compras e contratações do Banco, entre outras. 

A auditoria interna do Banco Público Alfa é responsável pela avaliação do sistema 

de controles internos, no tocante à sua adequação, eficiência e eficácia. 

Como opera a auditoria interna do Banco Público? Preliminarmente, busca-se 

esclarecer o termo auditoria e sua função em uma organização. Para Attie (1998), 

a auditoria interna é independente, criada com o objetivo de examinar e avaliar as 

rotinas, processos e controles organizacionais e de fornecer reportes aos membros 

da administração sobre as falhas operacionais e de controle, bem como de emitir 

recomendações para a regularização dos apontamentos. Segundo The Institute of 

Internal Auditors (IIA), a auditoria auxilia a organização a alcançar seus objetivos a 

partir de abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da 

eficácia dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança 

corporativa. 

Esclarecido o termo auditoria interna e seu alcance, aborda-se o arcabouço legal 

relativo à regulamentação dos controles internos e da auditoria interna do Banco 

Público Alfa.  

Além da previsão constitucional, o Decreto nº 3.591/2000 ratifica a obrigatoriedade 

de estruturação da auditoria interna na administração indireta e estabelece a 

competência da SFC/CGU para orientação normativa, supervisão técnica e 

avaliação das auditorias internas, aí incluída a do Banco Público Alfa. A Instrução 

Normativa (IN) nº 01/2011 da SFC, no Manual do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, ratifica os comandos do Decreto nº 3.591/2000. 

De acordo com informações do portal do Banco Público Alfa, a auditoria interna foi 

instituída de acordo com o Decreto 93.216/1986, substituído/ajustado pelos 
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Decretos 3.591/2000 e 4.440/2002, e tem suas atividades disciplinadas pela 

Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno IN SCF 1/2001. 

A IN CGU nº 24/2015 dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os 

trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria interna e o Relatório 

Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) – consolidação das auditorias 

realizadas no ano anterior. 

A auditoria interna é responsável pela elaboração do PAINT, bem como pelo 

encaminhamento, até o final de fevereiro do ano a que se refere, à SFC/CGU, 

depois de aprovado pela diretoria do Banco Público. Os trabalhos previstos deverão 

estimar a quantidade de horas de trabalho para o cumprimento do plano. 

A auditoria interna do Banco Público Alfa também é responsável pela elaboração 

do RAINT – consolidação das auditorias realizadas no ano anterior, bem como pela 

sua remessa à SFC/CGU até o final de fevereiro do ano posterior. 

De acordo com o RAINT/2016, a Auditoria Geral (AUDIT) é a unidade responsável 

pela atividade de auditoria interna, estabelecendo as políticas, diretrizes e 

princípios para a área e fiscalizações acordadas com a Administração. Observa as 

normas do The Institute of Internal Auditors (IIA), representado no Brasil pelo 

Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), e as normas e procedimentos 

de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis. 

A auditoria interna do Banco Público Alfa vincula-se ao Conselho de Administração, 

possui quatro gerências nacionais subordinadas, especializadas em assuntos 

específicos. Acompanha as atividades administrativas, os procedimentos 

licitatórios para compras e contratações e a rede de distribuição de produtos e 

serviços do Banco Público Alfa – formada por agências, postos de atendimento 

bancário e salas de autoatendimento eletrônico, entre outros. 

Para cumprir sua missão institucional, a auditoria interna descentraliza-se em 

Auditorias Regionais (AUDIR), localizadas em capitais, com ramificações regionais, 

denominadas Representações de Auditoria (REAUD) (Figura 4). 



�

�

56

Figura 4 - Organograma da auditoria interna do Banco Público Alfa.
Fonte: criação do autor, adaptado do RAINT/2016 (Caixa, 2016).

Ressalta-se a integração existente entre os sistemas de controles da administração 

pública. Os controles internos do Banco Público Alfa fornece informações à SFC e 

à CGU e estas últimas repassam informações ao Tribunal de Contas da União. Por 

outro lado, O TCU e a SFC orientam e avaliam os sistemas de controles internos 

dos órgãos e empresas públicas, buscando minimizar os riscos operacionais, 

detectar desvios e contribuir para o alcance dos objetivos estabelecidos. 

Na sequência, aborda-se a problemática das fraudes corporativas, que 

normalmente têm ligações com os desvios em órgãos e empresas públicas, 

contribuindo para o entendimento das razões pelas quais as empresas do setor 

privado buscam corromper agentes públicos. 

2.7 Das fraudes corporativas 

O desvio de recursos públicos em licitações conta com, no mínimo, dois 

personagens: o corrupto e o corruptor. Este último geralmente defende os 

interesses escusos de grandes corporações em relação ao corrompido sistema 

político. Portanto, não se pode tratar de controles internos de empresas públicas 
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sem ao menos mencionar a corrupção em empresas privadas e a contribuição que 

os controles internos podem oferecer no combate à corrupção.   

A utilização de subterfúgios para obtenção de vantagens indevidas no ambiente 

empresarial nacional e global é uma questão recorrente. Os desvios podem 

acontecer nas relações entre as empresas ou entre estas e governo. A fraude inicia 

quando o limite legal de lucros com a atividade é alcançado. Tem como origem a 

avareza dos empresários. A empresa também pode ser alvo de coação por agente 

público que visa a rendimentos indevidos, aproveitando-se de sua posição (Borini 

& Grisi, 2009). 

Jensen & Meckling (1976) desenvolveram a teoria da agência, que supõe um 

contrato entre duas ou mais pessoas, em que o principal delega poderes para o 

agente representá-lo e tomar decisões. A relação é preponderantemente de 

confiança. Todavia, essa confiança passa a ser questionada quando o agente visa 

à maximização de seu próprio interesse em detrimento da outra parte (Costa, 

2016).  

As fraudes corporativas têm contribuído para crises sistêmicas, em nível mundial. 

O trecho que se segue, extraído de artigo publicado em 2012 retrata bem esse 

contexto. 

Nos últimos anos, escândalos envolvendo fraudes corporativas ganharam 
manchetes na mídia. Casos traumáticos, tais como Enron, Global Crossing
e Bernard L. Madoff, nos Estados Unidos, e Banco Santos, Boi Gordo e 
Daslu, no Brasil, foram analisados e debatidos. Uma busca no Google, 
realizada em março de 2012, com o termo fraude corporativa, retornou mais 
de um milhão de entradas, atestando a “popularidade” do tema. Fraudes 
corporativas podem gerar prejuízos bilionários para investidores, clientes e 
fornecedores. Em muitos casos, levam as empresas ao desaparecimento, 
ceifando empregos e gerando impactos negativos sobre a comunidade. No 
campo de estudos organizacionais, os estudos produzidos sobre o tema têm 
procurado responder a questões relacionadas a “quando a fraude ocorre” e 
“por que a fraude ocorre” (Costa & Wood Jr., 2012, p. 464).  

De acordo com Cressey (1953), a concretização da fraude passa, em geral, pelas 

seguintes fases: 
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a) Racionalização: refere-se ao dilema ético, o fraudador precisa racionalizar e 

justificar para si os seus atos bem como o seu discernimento sobre o certo e 

errado, a percepção moral diante de dilemas éticos. Também precisa justificar 

para outros que sua conduta não é errada, na tentativa de amenizar a situação, 

caso venha a ser descoberta.  

b) Pressão: no ambiente corporativo diz respeito à exigência de melhores 

resultados, superação de metas estabelecidas, etc. As dívidas pessoais 

também funcionam como pressão para que o funcionário pratique fraudes. 

c) Oportunidade: nasce da insuficiência de controles internos ou da inobservância 

do princípio da segregação de funções dentro das empresas, ou seja, o mesmo 

empregado é responsável por contratar operações comerciais ou bancárias, 

decide individualmente os detalhes da operação e é responsável pela avaliação 

e guarda de garantias. 

Segundo Costa (2016), o ambiente de controle deteriorado nas corporações 

favorece o cometimento das fraudes. Heidenheimer (2017) classificou a corrupção 

em três tipos: 

a) Corrupção preta: quando há coincidência entre a lei e a cultura social, ou seja, 

a lei pune e a maioria sociedade concorda com a punição do contraventor. 

b) Corrupção branca: é o oposto da corrupção preta, a lei prevê punição, mas a 

maior parte da população é tolerante com o comportamento do contraventor. 

c) Corrupção cinza: ocorre quando os atores sociais avaliam determinado 

comportamento de forma controversa; para alguns, o comportamento deve 

sofrer sanção, para outros não. 

Silva (2015) cita um caso emblemático de fraude corporativa nos Estados Unidos. 

A WorldCom, fundada no ano de 1979, com atuação no ramo de telecomunicações, 

passou a adquirir sistematicamente empresas, inclusive no exterior. Em 1997, 

cerca de 50% de todo o tráfego de internet dos Estados Unidos estavam nas mãos 

da WorldCom. De 1998 e 2000 era a segunda maior empresa de transmissão de 

dados do mundo. 
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O desempenho da WorldCom atraiu o interesse cada vez maior de investidores do 

mercado financeiro. A contabilidade da empresa maximizava os lucros e ignorava 

as despesas ocorridas com as aquisições. 

Em 2002, o órgão regulador contábil norte-americano, responsável por editar as 

normas contábeis geralmente aceitas - The Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) -, acusou a WorldCom de fraudes contábeis. A auditoria 

Arthur Andersen confirmou as irregularidades, levando à desvalorização das ações 

da ordem de 90% e, finalmente, à falência da WorldCom.  

O Presidente dos EUA, George W. Bush, sancionou, em março de 2002, a lei 

Sarbanes-Oxley (SOX), como é conhecida no meio corporativo/financeiro. Essa lei 

criou regras rígidas de controle interno, requisitos para a elaboração e a publicação 

de relatórios financeiros e balanços patrimoniais, além da previsão de sanções para 

administradores, diretores e de auditores-chefes, em caso de descumprimento da 

SOX. A lei é de cumprimento obrigatório para empresas que negociem ações no 

mercado financeiro americano, seja na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou 

na Associação Nacional das Corretoras de Valores (NASDAQ), conforme registra 

Silva (2015). 

No Brasil, em agosto de 2013, foi publicada a Lei nº 12.846, conhecida como Lei 

Anticorrupção. Ela prevê a responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de 

atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Antes da publicação 

dessa lei, havia dificuldade para a aplicação de sanções patrimoniais às empresas 

responsáveis por atos de corrupção e por inobservância de leis e regulamentos 

(compliance), entre outras. 

A Lei Anticorrupção surgiu quando a sociedade passou a cobrar do Estado uma 

ação positiva para a criação de instrumentos mais rigorosos e abrangentes de 

combate à corrupção, à improbidade e a desvios éticos, princípios que devem 

permear as relações entre agentes privados e públicos (Nóbrega, 2014). 

Nesse sentido, Boynton et al. (2002) esclarecem que o sistema de controles 

internos das empresas tem entre suas principais funções assegurar a observância 



�

�

60

de leis e regulamentos, atividade conhecida como compliance. O meio de se 

combater a fraude corporativa é um eficiente sistema de controles internos, 

supervisionado por auditoria interna independente e tecnicamente preparada.  

Buscaram-se na bibliografia subsídios teóricos para responder à pergunta de 

partida desta pesquisa. No próximo capítulo, a teoria se une à prática, para fornecer 

a resposta à pergunta geradora.  
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3 Procedimentos Metodológicos 

Com o objetivo de responder à pergunta geradora desta dissertação - como o 

sistema de controles internos do Banco Público Alfa garantiu compliance nas 

licitações e no acompanhamento da prestação de serviços terceirizados de limpeza 

e de vigilância, contratados nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo no 

período de 2006 a meados de 2017? -, avaliou-se o contexto político, econômico, 

ético e corporativo no qual se inserem as licitações públicas do Banco Público Alfa. 

A partir da avaliação do ambiente e das informações necessárias para responder à 

pergunta norteadora, descrevem-se, neste capítulo, o tipo de pesquisa, coleta e 

avaliação de dados a serem aplicados. 

O roteiro deste estudo, desde a definição do problema, da metodologia, da coleta 

de informações, da análise de dados e das conclusões, pode ser visualizado na 

Figura 5, que se segue: 

Figura 5 - Método aplicado ao trabalho acadêmico. 
Fonte: Godoy, A. S. (1995). Pesquisa quantitativa: tipos fundamentas. Revista Adminstração de 
Empresas, 35, 20-29. 

No campo das ciências sociais há vários questionamentos sobre a validade 

científica das pesquisas que utilizam a metodologia qualitativa. Nas últimas 
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décadas, a pesquisa qualitativa vem ganhando espaço e reconhecimento na área 

de administração de empresas e das ciências sociais (Godoy, 1995). 

Os defensores da metodologia quantitativa, também conhecida como positivista, 

sustentam-se nos postulados de Auguste Comte e John Stuart Mill. Afirmam que 

os procedimentos das ciências naturais, que utilizam levantamentos amostrais, 

dados estatísticos ou outras práticas de contagem, são os mais adequados para as 

pesquisas científicas. Por outro lado, os pesquisadores que aplicam métodos 

qualitativos nas ciências sociais, conhecidos como interpretacionistas, esclarecem 

que o comportamento das pessoas não pode ser estudado e definido apenas com 

levantamentos numéricos, já que o ser humano é permeado por percepções 

subjetivas, interpretações e interações que somente as pesquisas qualitativas 

podem captar (Yin, 2010). 

Segundo Godoy (1995), atualmente o entendimento majoritário é de que nas 

pesquisas administrativas podem ser empregadas abordagens de natureza 

quantitativa e/ou qualitativa. A abordagem qualitativa busca a obtenção de dados 

descritivos sobre processos administrativos, pessoas e ambientes, mediante 

contato direto entre o pesquisador e a unidade de análise. Para compreender o 

fenômeno, o cientista orienta-se pela percepção das pessoas que participam e 

vivenciam o assunto-objeto da pesquisa. Babbie (2003) esclarece que os cientistas 

sociais buscam descobrir a regularidade de comportamentos e de inter-relações, 

tendo-os como paradigmas para a elaboração de modelos e teorias. 

A partir do resultado da avaliação do contexto econômico e político que envolve as 

licitações públicas, cujas deficiências e desvios não podem ser explicados apenas 

pela teoria, optou-se pela abordagem metodológica “estudo de caso”. Feita essa 

opção, buscou-se levantar as informações e os procedimentos do Banco Público 

Alfa, para responder à questão geradora, combinando adequação, efetividade e 

confiabilidade dos resultados da pesquisa, de acordo com o prazo e os recursos 

disponíveis. 

Salientam-se, ainda, como justificativas para a escolha do tema e do tipo de 

pesquisa “estudo de caso”, a contemporaneidade do assunto pesquisado e o 
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objetivo de descrever o cotidiano do ambiente corporativo do Banco Público Alfa, 

bem como a organização e o funcionamento de seu sistema de controles internos 

aplicados às licitações públicas. 

Segundo Eco (1997), para que uma pesquisa seja considerada científica, são 

necessários quatro requisitos: a) objeto reconhecível, definido e claro, de forma que 

o leitor saiba exatamente do que se trata e o que será analisado; b) a pesquisa 

deve dizer algo em relação ao assunto estudado; c) o resultado do trabalho deve 

ser útil às pessoas, quer seja à academia, às empresas, ao governo ou à sociedade 

de forma geral; d) a pesquisa deve registrar elementos nos quais se embasou, 

assegurando que interessados possam confirmar ou rejeitar os resultados 

apresentados à luz das fontes, dados, metodologia e parâmetros utilizados e 

descritos na pesquisa  

De acordo com Kerry e Kraemer (1986, como citado em Yin, 2010), o estudo de 

caso representa a categoria que mais rapidamente cresce entre estudos empíricos 

nas principais publicações de administração pública, que tem como objeto as 

perguntas, “como” e “por que”. 

Isso posto, a presente pesquisa é qualitativa, descritiva, do tipo “estudo de caso”, 

tendo como unidade de análise a gerência de logística de Belo Horizonte, 

responsável pelas licitações do Banco Público Alfa nos estados de Minas Gerais e 

do Espírito Santo. Utilizou-se a triangulação de fontes de informação – análise 

documental de dados pertinentes do Banco Público, observação participante e 

entrevistas. As pesquisas embasadas na triangulação de fontes de dados ou de 

metodologias tendem a produzir resultados mais confiáveis (Yin, 2010). Nas seções 

seguintes, delineiam-se as características da unidade de análise e das fontes de 

informações usadas nesta pesquisa. 

3.1 Unidade de análise 

�

Considerando-se o tema, a pergunta de partida e o acesso às fontes de 

informações, definiu-se como unidade de análise a gerência de logística Belo 

Horizonte, MG, responsável pelas licitações públicas de bens e serviços destinados 
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às unidades administrativas e à rede de agências do Banco Público Alfa, no âmbito 

dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

3.2 Fontes de informações 

Nesta pesquisa buscou-se diversificar as fontes de informações e complementar as 

evidências qualitativas com dados de natureza quantitativa. De acordo com Yin 

(2010), o uso de várias fontes de evidências favorece a linha de raciocínio 

convergente, processo conhecido como triangulação, que pode ser de fonte de 

dados ou de metodologias. As conclusões de uma pesquisa embasada na 

triangulação de fontes e/ou de metodologias tendem a ser mais acuradas e 

convincentes. 

3.2.1 Pesquisa documental 

A pesquisa documental tem por base as informações disponibilizadas na internet

pelo Banco Público Alfa atinentes às licitações públicas. As informações foram 

coletadas mediante a utilização das palavras “limpeza” e “vigilância”. O portal do 

Banco Público na internet retornou os dados com as seguintes operações 

contratadas no período de 2006 a meados de 2017: 

Total de 45 contratações, no montante de R$ 13.735.954.175,00 (treze bilhões, 

setecentos e trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e 

setenta e cinco reais), sendo: 

• 33 contratos de serviços terceirizados de limpeza, no montante de R$ 

1.857.360.184,00 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e sete milhões, 

trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e quatro reais). 

• 12 contratos de serviços terceirizados de vigilância, no montante de R$ 

11.857.593.991,00 (onze bilhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões, 

quinhentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e um reais).  

Os dados do Banco Alfa com informações detalhadas sobre valor, objeto e 

modalidades encontram-se disponíveis nos Anexos B e C. 
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A segunda fonte de dados utilizada nesta pesquisa foi extraída no site do Tribunal 

de Contas da União (TCU). Neles há 30 auditorias/processos relativos a denúncias 

ou representações sobre procedimentos licitatórios do Banco Público Alfa. O TCU 

disponibiliza na internet os resultados de auditorias/processos de todos os órgãos 

e empresas fiscalizadas pela corte de contas.  

A terceira fonte de dados refere-se às horas de auditoria interna aplicadas, em 

2016, nas atividades de compras e contratações, comerciais, de infraestrutura e 

saneamento, fundos e programas do governo federal, entre muitas outras 

atividades do Banco Público Alfa. A tabela das horas destinadas às auditorias foi 

extraída do site do Banco Público Alfa na internet. 

Por fim, a quarta fonte de dados relaciona os cursos, treinamentos e encontros 

destinados ao aprimoramento profissional dos integrantes da auditoria interna do 

Banco Público Alfa, realizados em 2016, inclusive com o registro de cursos relativos 

às licitações públicas, contratações e ao acompanhamento da prestação de 

serviços. 

De acordo com Yin (2010), o fato de os documentos utilizados nesta pesquisa não 

terem sido produzidos para o autor, mas para outros destinatários, assegura mais 

validade ao estudo. A pesquisa das fontes de dados do Banco Alfa aumenta a 

confiabilidade da nossa pesquisa.  

3.2.2 Entrevistas  

Foram entrevistados seis funcionários da Gerência de Logística de Belo Horizonte, 

que é responsável pelas licitações do Banco Público Alfa, no âmbito dos estados 

de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com o objetivo de assegurar a 

representatividade à equipe, foram entrevistados funcionários que atuam nos 

departamentos responsáveis pelas várias etapas que compõem o processo de 

licitações: gerente, coordenadores do setor de licitações, do setor de contratações, 

do setor de acompanhamento de serviços terceirizados, do setor de pagamentos a 

fornecedores e um funcionário sem função gerencial.



�

�

66

Além das entrevistas com os funcionários do Banco Público Alfa, ouviu-se um 

representante de empresa de prestação de serviços terceirizados que participou de 

licitações do Banco Público Alfa e que, atualmente, possui três contratos de 

prestação de serviços terceirizados com o Banco.  

O roteiro das entrevistas, que se encontra disponível no Apêndice A com as 

perguntas semiestruturadas e abertas, foi apresentado e explicado aos 

respondentes para utilização nesta pesquisa. As entrevistas foram gravadas em 

mídia eletrônica e autorizadas pelos participantes mediante assinatura nos Termos 

de “Consentimento Livre e Esclarecido”, mantidos com o autor desta pesquisa. 

Quando o pesquisador permite à outra parte exprimir suas opiniões, o participante 

pode fornecer informações importantes sobre outras fontes para a pesquisa ou para 

a busca de outras evidências (Yin, 2010). 

3.2.3 Observação participante 

O autor é empregado do Banco Público Alfa e por diversas ocasiões participou de 

rotinas de controles da Gerência de Logística de Belo Horizonte, ocasião em que 

observou e vivenciou os controles internos, a cultura da equipe, o treinamento e o 

comprometimento dos funcionários. E teve acesso aos arquivos relativos aos 

documentos de licitações públicas, tais como editais, atas, publicações de atos 

administrativos no Diário Oficial da União, bem como ao acompanhamento da 

prestação de serviços e pagamentos a fornecedores. 

De acordo com Yin (2010), o pesquisador pode fazer parte do corpo de funcionários 

da organização para fins da observação participante. Na próxima seção serão 

apresentados os dados da presente pesquisa.  
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4 Avaliação do Sistema de Controles Internos na Fiscalização de Licitações 

Públicas na Área de Serviços 

Neste capítulo apresentam-se os dados que respondem à pergunta geradora desta 

pesquisa: como o sistema de controles internos do Banco Público Alfa garantiu 

compliance nas licitações e no acompanhamento da prestação de serviços 

terceirizados de limpeza e de vigilância, contratados nos estados de Minas Gerais 

e do Espírito Santo no período de 2006 a meados de 2017?. Serão usadas 

informações qualitativas e quantitativas colhidas no Banco Público Alfa, no banco 

de dados do TCU e em entrevistas realizadas com profissionais da área. Na 

primeira parte descreve-se brevemente o histórico do Banco Público, sua atuação 

social e comercial, etc.  

Na segunda parte avaliam-se os contratos de serviços terceirizados de limpeza e 

de vigilância efetuados pelo Banco Público Alfa, nas regiões e período estudados. 

Serão analisados os valores, quantidades, modalidades de licitações e períodos de 

contratação dos serviços mencionados. A utilização de gráficos e figuras tem como 

finalidade facilitar a interpretação dos números envolvidos, complementar o 

material escrito e tornar a apresentação mais atraente e inovadora, em consonância 

com as orientações acadêmicas (Morris, Fitz-Gibbson & Freeman, 1987, p. 27, 

como citado por Yin, 2010). 

Na terceira parte avalia-se o sistema de controles internos do Banco Público Alfa, 

de acordo com o modelo preconizado por instituto internacional de auditoria interna 

e com as ações de governança corporativa implementadas pelo Banco.  

Na quarta etapa confrontam-se os resultados das auditorias/processos do TCU com 

as licitações do Banco Público Alfa, destinadas a avaliar as contratações e o 

acompanhamento de serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, no âmbito 

dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

A quinta parte será dedicada à análise dos dados coletados, entrevistas realizadas 

com funcionários do Banco Público Alfa e com o representante de empresa 
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prestadora de serviços terceirizados, participante das licitações do Banco Público 

em estudo.  

Na sexta, registra-se o resultado da observação participante realizada no ambiente 

da Gerência de Logística do Banco Público Alfa, em Belo Horizonte, MG. 

4.1 Breve histórico do Banco Público Alfa 

Segundo informações disponibilizadas na internet, o Banco Público Alfa é uma 

empresa 100% pública. Principal agente das políticas públicas do governo federal, 

está presente em todo o país, responsável pelo Fundo de Garantida do Tempo de 

Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS), pelo Seguro 

Desemprego e pelas Loterias, entre outros. Prioriza setores como habitação, 

saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população, principalmente a de baixa renda.  

No primeiro trimestre de 2017, os ativos próprios do Banco Público totalizaram R$ 

1,3 trilhão e o total de ativos administrados atingiu R$ 2,2 trilhões. 

Conforme o relatório Análise Gerencial do Resultado – 1º trimestre de 2017, tem-

se: 

Ao final de março 2017, o Banco Público Alfa possuía 86,2 milhões de 
correntistas e poupadores, evolução de 3,2% em 12 meses, dos quais 83,8 
milhões de pessoas físicas e 2,4 milhões de pessoas jurídicas, contando 
com 59,4 mil pontos de atendimento. 

A carteira de crédito amplo somou R$ 715 bilhões em março de 2017, 
alcançando a participação de 22,8% do mercado de crédito total do Sistema 
Financeiro Nacional. 

Entre os prêmios, reconhecimentos e homenagens recebidos pelo Banco, 

selecionaram-se os seguintes pesquisados na internet, em agosto de 2017: 

a) A marca do Banco Público Alfa foi citada entre as 10 mais influentes do Brasil 

segundo o estudo “The Most Influential Brands, 2016” do Instituto IPSOS, 
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ocupando o 10º lugar no ranking, e é a única empresa do segmento bancário 

entre o top 10. 

b) Recebeu 10 estatuetas do Prêmio e-Finance, em 2012, pela revista Executivos 

Financeiros, concedidas a instituições financeiras que apresentaram soluções 

tecnológicas inovadoras. 

c) Prêmio Top Gestão 2010, concedido pela revista ValorInveste como a melhor 

da categoria Maiores Gestoras de Renda Fixa, com base no estudo da 

Standard & Poor’s (S&P). 

Concluiu-se tratar-se de uma instituição financeira sólida e segura, que participa 

ativamente do desenvolvimento econômico-social brasileiro. 

4.2 Contratações de serviços de limpeza e de vigilância 

A partir de 1970, em decorrência da revolução tecnológica e do acirramento da 

concorrência, a produção em massa foi substituída por métodos de produção 

flexíveis e enxutos. As empresas passaram a concentrar seus recursos na atividade 

principal e transferiram os serviços de apoio para outras empresas (terceirizadas), 

garantindo mais competitividade e lucratividade. A terceirização é uma estratégia 

de transferência da produção total ou parcial para outra empresa, sob seu risco e 

responsabilidade. A terceirização expandiu-se da indústria para outros ramos da 

atividade econômica, inclusive para a administração pública (Santos, 2010).  

  

As licitações do Banco Público Alfa para aquisição de serviços terceirizados de 

limpeza e vigilância, no período de 2006 a meados de 2017, totalizaram 45 

contratados, no montante de R$ 13.735.954.175,00 (treze bilhões, setecentos e 

trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e cento e setenta e cinco 

reais). Essa informação foi complementada com a comparação entre os valores de 

contratações de serviços terceirizados e o total do resultado da intermediação 

financeira, para o mesmo período analisado, conforme as Tabelas 10 e 11. 
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Tabela 10 

Totais de contratações de serviços terceirizados de limpeza e de vigilância 

SERVIÇOS LIMPEZA VIGILÂNCIA 

Ano Qtde Valor total (R$) Qtde. Valor total (R$) 
2006 6      537.707.294,00 1      1.197.949.776,00 

2007 2      237.060.480,00 3      3.387.553.608,00 

2008 2      314.169.936,00 4      3.300.616.992,00 

2009 1         70.718.013,00 1         403.956.800,00 

2010 5      658.185.040,00 3      3.588.516.815,00 

2011  0                     0  0 0 

2012 4         12.988.235,00 0 0 

2013 0                      0 0 0 

2014 2           4.570.715,00 0 0 

2015 4           9.542.943,00 0 0 

2016 4           4.896.187,00 0 0 

2017 3           7.521.341,00 0 0 

TOTAIS 33   1.857.360.184,00 12   11.878.593.991,00 
Fonte: criação do autor, com base nas informações constantes na internet. 

Tabela 11 

Comparação do montante de contratações com o resultado da intermediação 

financeira, para o período de 2006 a meados de 2017

Exercício 
Resultado da intermediação 

Financeira (R$ milhares) 
Contratos de serviços terceirizados de 
limpeza e/ou vigilância (R$ milhares) 

2006 8.286.872 1.735.656

2007 7.479.747 3.624.613

2008 11.285.229 3.614.785

2009 11.608.586 474.674

2010 12.401.187 4.246.701

2011 14.227.218 0

2012 16.876.175 12.988

2013 19.178.770 0

2014 21.699.187 4.570

2015 21.386.666 9.542

2016 24.101.170 4.896

2017 7.105.000 7.521

Totais 132.678.249 13.735.946

Percentual dos contratos terceirizados de 
limpeza e ou vigilância sobre o total do 
Resultado de Intermediação Financeira 

10,3%

Fonte: criação do autor, de acordo com relatórios financeiros disponibilizados na internet pelo Banco 
Público Alfa.  
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Em continuidade às análises das licitações de serviços terceirizados, apresentam-

se as Figuras 6, 7 e 8, com gráficos relacionados às quantidades, valores, tipos de 

serviços e modalidades de licitação. 

Figura 6 - Contratações de vigilância e limpeza, por modalidade de licitação, em 
Minas Gerais e Espírito Santo, período de 2006 a meados de 2017 
Fonte: criação do autor, com base nas informações disponibilizadas na internet pelo Banco Público 
(2015). 

Figura 7 - Contratações de serviços terceirizados de limpeza, em Minas Gerais e 
no Espírito Santo, período de 2006 a meados de 2017, por modalidade de licitação.
Fonte: criação do autor, com base nas informações disponibilizadas na internet pelo Banco Público 
(2015). 
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Figura 8 - Contratações de serviços terceirizados de vigilância, em Minas Gerais e 
no Espírito Santo, período de 2006 a meados de 2017, por modalidade.
Fonte: criação do autor, de acordo com informações disponibilizadas na internet pelo Banco Público 
(2015). 

De acordo com os gráficos apresentados anteriormente nas Figuras 6, 7 e 8, 

verifica-se a preferência do Banco Público Alfa pela modalidade pregão eletrônico, 

que permite maior número de empresas participantes, tendo em vista ser 

operacionalizado pela internet, em detrimento da concorrência pública estabelecida 

na Lei 8.666/1993, porque esta é considerada excessivamente burocrática e 

morosa. 

Deduz-se, ainda, que na evolução da administração pública foram abandonadas as 

disfunções burocráticas em favor da utilização de recursos tecnológicos, da visão 

gerencial, da eficiência administrativa e da modernização dos procedimentos 

licitatórios. Nesse sentido, o Banco Público Alfa passou a utilizar os recursos da 

internet e procedimentos mais enxutos e flexíveis, conferindo agilidade e eficiência 

às licitações públicas por ele realizadas. 

4.3 Sistema de controles internos do Banco Público Alfa 

Conforme detalhado na seção 2.6, o sistema de controles internos do Banco 

Público Alfa observa as melhores técnicas de controle no acompanhamento de 

todas as operações do Banco, bem como dos procedimentos para compras e 
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contratações, de forma a assegurar a aderência legal e normativa das licitações 

públicas. 

Considerando o porte do Banco Público, que cobre todo o território nacional, bem 

como a complexidade, a variedade e o volume das operações, adotou-se o modelo 

de controles internos preconizado pelo Internal Institute Auditors (IIA), com sede 

nos Estados Unidos da América (EUA), que preconiza três níveis de 

atuação/responsabilidades para os controles internos: 

1º nível – de responsabilidade de todos os funcionários da empresa e dos gestores; 

2º nível – realizados por departamentos ou funcionários distintos daqueles que 

contrataram ou autorizaram as diversas operações comerciais, em atendimento ao 

princípio de segregação de funções; 

3º nível – de responsabilidade da auditoria interna do Banco Público Alfa. 

A Figura 9 demonstra a aplicação prática do modelo das três linhas de defesa na 

Gerência de Logística de Belo Horizonte do Banco Público Alfa. 

Figura 9 – Aplicação do modelo das linhas de defesa nas etapas de licitação e 
acompanhamento de licitações do Banco Público Alfa.
Fonte: criação do autor, com base no modelo das linhas de defesa do IIA e da vivência da 
observação participante realizada na Gerência de Logística de Belo Horizonte, do Banco Público 
Alfa (2015). 
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No contexto do modelo das três linhas de defesa adotado pelo Banco Público Alfa, 

é importante salientar a aplicação nas rotinas diárias do “princípio da segregação 

de funções”, segundo o qual as atividades operacionais são segregadas das 

atividades de controle e supervisão: o funcionário responsável por uma 

atividade/etapa fica impedido de atestar a compliance dos atos administrativos por 

ele praticados. 

Os manuais normativos internos do Banco Público Alfa relativos às licitações 

públicas e as rotinas de licitação, contratação e acompanhamento de serviços 

terceirizados evidenciam a observância do princípio da segregação de funções e 

do modelo das três linhas de defesa preconizados pelo IIA, tendo em vista, 

respectivamente, o que se segue: 

a) A Gerência de Logística de Belo Horizonte, para efeitos de licitação, é 

denominada gestor formal e responde pelos trâmites burocráticos, quais 

sejam, licitação, contratação, pagamento e aplicação de penalidade em caso 

de descumprimento das cláusulas contratuais. As unidades do Banco Público 

Alfa, destinatárias dos serviços terceirizados contratados, são denominadas 

gestores operacionais, que acompanham diretamente a qualidade e a 

adequação dos serviços contratados, comunicando ao gestor formal 

(Gerência de Logística de Belo Horizonte) qualquer irregularidade, a fim de 

que este último aplique as penalidades previstas contratualmente, até mesmo 

a rescisão do contrato.  

b) A Gerência de Logística é segregada por funções (coordenações) de licitação, 

contratação, acompanhamento e pagamento/aplicação de penalidades, 

assegurando que nas etapas desse processo sejam observadas as 

segregações de funções, ou seja, o coordenador verifica a regularidade do 

procedimento da coordenação que o precedeu na etapa anterior. 

c)  O Banco Público Alfa adota regime de alçadas para as contratações. Significa 

dizer que, quanto maior o valor do contrato, mais elevada será a autoridade 

administrativa competente para a aprovação, desde o coordenador, até a 

diretoria do Banco. O regime de alçadas funciona como segunda linha de 

defesa, conforme preconizada pelo IIA, já que autoridade superior verifica a 

aderência normativa e legal antes de aprovar a contratação. 
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d) Depois da verificada a conformidade operacional, normativa e legal pela área 

de logística do Banco Público Alfa, esse processo de controle é 

periodicamente avaliado pelo terceiro nível de controle, nesse caso, sob a 

responsabilidade da auditoria interna, que atua de forma segregada e 

independente dos gestores formais e operacionais, posto que se vincula 

funcionalmente ao Conselho de Administração do Banco Público Alfa, por 

força do Estatuto aprovado pelo controlador, no caso, a União Federal.  

Para gerir adequada e eficientemente as complexas operações e o expressivo 

volume de recursos administrados, que atingiram R$ 2,2 trilhões no primeiro 

trimestre de 2017, o Banco Público Alfa valoriza, apoia e disponibiliza treinamentos, 

cursos de idiomas e desenvolvimento acadêmico nos níveis superior e pós-

graduação lato e stricto sensu, cujos resultados dos investimentos vêm sendo 

revertidos em benefício da qualidade e eficiência dos serviços prestados, 

resultados alcançados, reconhecimentos e prêmios obtidos de institutos e de 

publicações do setor financeiro, registrados anteriormente no subitem 4.1. 

De acordo com o Relatório da Auditoria Interna/2016, foram aplicadas 406.969 

horas de auditoria interna nas diversas áreas de atuação do Banco Público Alfa, 

tais como comercial/bancária, infraestrutura e saneamento públicos, administração 

de fundos e programas de governo, operações habitacionais, avalição da gestão, 

etc. 

Na área de compras e contratações, na qual se insere a verificação da 

conformidade operacional, normativa e legal das licitações públicas, foram 

aplicadas 30.216 horas de auditoria, 107,9%, do que havia sido inicialmente 

planejado, 28.003 horas. 

Enfatiza-se a importância dos treinamentos e capacitação para a atualização e 

expansão de conhecimentos técnicos para o adequado funcionamento do sistema 

de controles internos. De acordo com o RAINT/2016, a auditoria interna do Banco 

Público Alfa investiu 45.975 horas em capacitação e desenvolvimento institucional, 

conforme Anexo A. Entre as ações de capacitação na modalidade presencial, 
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extraíram-se do citado documento aquelas relacionadas às licitações públicas, 

compras e contratações, constantes na Tabela 12. 

Tabela 12  

Ações de capacitação da auditoria interna 

Descrição das ações de capacitação 
C. horária 

Qtde. 
auditores

Segmento - Capacitação - AUDIT 
Ação produção de documentos de auditoria  26 324 
Segmento - contratação, logística e segurança
Ação “Caravana da Contratação AUDES” realizadas em 9 regionais 8 102

Fonte: extraída do RAINT 2016 do Banco Público Alfa, disponível na internet (Caixa, 2016). 

A Universidade Corporativa do Banco Público Alfa disponibiliza para todos os 

funcionários cursos e treinamentos na modalidade presencial à distância. Em 2016, 

mais de 90 mil funcionários participaram de cursos e treinamentos, no total de 4,8 

milhões de horas-aula (Relatório de Sustentabilidade 2016). São disponibilizados 

cursos sobre a operacionalização, o acompanhamento e o controle de licitações, 

conforme demonstrado na Tabela 13: 

Tabela 13 

Treinamentos e cursos sobre licitações 

Treinamento Carga
Horária 

Qtde. 
auditores 

Contratação, Logística e Segurança   

Gestão de bens e serviços - eficiência de gastos  10  139  

Curso 3 – Antes da decisão de contratar (gestão de bens e serviços – 
eficiência de gastos)  

7  42  

Curso 4 – Planejamento da contratação (gestão de bens e serviços – 
eficiência de gastos)  

25  29  

Curso 5 – Gestão operacional de contratos (gestão de bens e 
serviços – eficiência de gastos)  

15  25  

Gestão formal de contratos  15  21  

Licitações  2  7   

Totais 74 263

Fonte: extraída do RAINT 2016 do Banco Público Alfa, disponível na internet. 

O Banco Público Alfa valoriza, incentiva e reconhece a importância do 

desenvolvimento profissional e educacional de seus funcionários, como forma de 

aperfeiçoar suas atividades. Periodicamente, são concedidos incentivos, desde 

cursos de idiomas, graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, como é o caso 

do autor desta dissertação de Mestrado Profissional em Administração (MPA). As 
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informações constantes na Figura 10 demonstram o cuidado ao desenvolvimento 

profissional dos funcionários do Banco Público Alfa.  

Figura 10 - Programa de Aperfeiçoamento Profissional do ano de 2016.
Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2016 do Banco Público Alfa, disponível na internet. 

O apoio e o incentivo ao desenvolvimento profissional e acadêmico corroboraram, 

com o alcance dos níveis de escolaridade, até 12/2016, conforme Tabela 14: 

Tabela 14 

 Níveis de escolaridade dos funcionários do Banco Público Alfa, posição 12/2016  

ESCOLARIDADE MULHER HOMEM TOTAL 

Primeiro grau 0 2 2

Segundo grau ou técnico 6.459 11.636 18.095

Superior 20.893 24.548 45.441

Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação 14.850 15.036 29.886

Mestrado 612 835 1.447

Doutorado/Pós-doutorado/Phd 49 58 107

Total 42.863 52.115 94.978
Fonte: criação do autor, com base no Relatório de Sustentabilidade 2016, do Banco Público Alfa, 
disponível na internet.

A auditoria interna do Banco Público Alfa aplicou 551.619 horas de auditoria 

distribuídas entre diversas ações, conforme a Tabela 15: 
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Tabela 15 

Aplicação de horas de auditoria – 2016  

AÇÕES DE AUDITORA HORAS 
AÇÕES DE AUDITORA HORAS

Crédito comercial 68.284
Crédito imobiliário 41.400
Tecnologia da informação 40.741
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) 37.949
Contratação, Logística e Segurança 30.216
Tributos e contabilidade  27.074
Auditoria eletrônica 25.874
Correspondente  14.896
Saneamento e infraestrutura 12.104
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 11.942
Riscos corporativos e gestão de capital 10.996
Transferência de recursos públicos 10.839
Finanças e mercado de capitais 9.814
Ativos de terceiros 7.944
Contabilidade de fundos e programas 5.577
Loterias 5.544
Gestão de pessoas 4.794
Gestão e controle na rede 4.762
Outros fundos e programas 3.876
Programas sociais 3.741
Controle institucional 3.728
Previdência privada fechada 3.613
Controladoria e custódia 3.528
Tomada de contas especial 3.351
Recuperação e cobrança 3.314
Gestão orçamentária e de resultados 2.482
Atendimento 2.012
Atividade jurídica 1.841
Prevenção à lavagem de dinheiro 1.669
Participações estratégicas 1.319
Prestação e tomada de contas anuais 1.209
Pessoa jurídica pública e judiciário 533
Subtotal ações de auditoria 406.969
Subtotal desenvolvimento institucional e capacitação 45.975
Subtotal outras ações de auditoria 98.675
TOTAL GERAL       551.619

Fonte: RAINT/2016 do Banco Público Alfa, disponível na internet (Caixa, 2016). 

Foi produzido o total de 3.640 trabalhos de auditoria em 2016, distribuídos por 

diversas atividades do Banco Público Alfa, conforme Tabela 16: 
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Tabela 16 

Quantidade de ações da auditoria - 2016  

ATIVIDADES FINALIZADAS QUANTIDADE 

Auditorias   1119
Fiscalização de promoções comerciais  25
Fiscalização de unidades lotéricas  1.657
Processo disciplinar e civil  304
Análise preliminar  209
Processo de tomada e prestação de contas  256
Atendimento a órgãos externos  23
Subtotal atividades finalizadas 3.593
Ações de apuração de responsabilidades disciplinar e civil  14
Ações de auditoria e fiscalização  33
Subtotal atividades em andamento 47

TOTAL GERAL 3.640 
Fonte: RAINT/2016 do Banco Público Alfa, disponível na internet (Caixa, 2016). 

Pelo que foi exposto, evidencia-se que a observância de princípios de controles 

internos, principalmente o de segregação de funções e adoção do modelo das três 

linhas de defesa preconizado pelo IIA, aliados às políticas de incentivo e apoio ao 

desenvolvimento profissional e acadêmico de funcionários conferiu a conformidade 

legal e normativa – compliance – às licitações e ao acompanhamento das 

contratações de serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, no âmbito da 

Gerência de Logística de Belo Horizonte, do Banco Público Alfa, no período 

analisado nesta pesquisa. 

No próximo tópico aborda-se o resultado das auditorias/processos do Tribunal de 

Contas da União (TCU) sobre os procedimentos das licitações do Banco Público 

Alfa. 

4.4 Auditorias/Processos do TCU  

Não foram identificadas quaisquer penalidades aplicadas pelo TCU em relação às 

licitações do Banco Público Alfa, referentes às licitações para a contratação de 

serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, no período de 2006 a meados de 

2017, conduzidas pela Gerência de Logística de Belo Horizonte, responsável por 

esses procedimentos nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
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Aprofundou-se a pesquisa no portal eletrônico do TCU e, dos 30 processos 

existentes até junho de 2017, as decorrentes de reclamações de empresas de 

certames no Banco Público Alfa foram consideradas improcedentes. Nessa relação 

de auditorias e de processos do TCU não há menção a qualquer registro de 

irregularidade, denúncia ou representação relacionada à Gerencia de Logística de 

Belo Horizonte, em qualquer espécie de licitação. 

De acordo com Yin (2010), para se obter certeza das evidências, pode-se buscar a 

confirmação em outros casos, de forma a reforçar a validade externa da pesquisa. 

Por isso, para assegurar a confiabilidade e a validade sobre os resultados que 

demonstram a correção das licitações verificadas na Gerência de Logística de Belo 

Horizonte, foram expandidas as pesquisas para unidades de logística do Banco 

Público Alfa localizadas em outras unidades da Federação. Foram identificados 

seis casos de representação ao TCU por parte de empresas de limpeza e vigilância, 

mas todas foram consideradas improcedentes pela corte de contas, conforme 

pesquisa realizada no portal eletrônico do TCU. 

Os dados da Tabela 17 foram extraídos de informações existentes no portal do 

Tribunal de Contas União, que se referem às empresas participantes de licitações 

de serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, administrados pelo Banco 

Público Alfa. Todos os pedidos foram julgados improcedentes pelo TCU. 
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Tabela 17 

Processos/auditorias TCU oriundas de representações de empresas prestadoras 

de serviços terceirizados de limpeza e de vigilância 

Tipo  Título  Texto  
Processo 033.932/2015-8 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO -  

Representação, c/medida cautelar|Pregão Eletrônico 
090/7068/2015|Objeto contratação de empresa para execução de 
serviços de coordenação e manutenção predial, conservação e 
limpeza, apoio administrativo e serviços de bombeiros civis, com 
fornecimento de materiais|Valor total R$ 
12.903.640,00|Representante Sindicato das Empresas de Asseio 
e Conservação-Paraná-SEAC/PR|Unidade Originária Secex/PR - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO3

Processo 030.694/2015-9 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - sem pedido de medida cautelar - Pregão 
Eletrônico 005/7074-2015 - Gilog-RJ  -  para contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza, de jardinagem e 
de controle biológico de pragas, contemplando o fornecimento de 
material para unidades do “Banco Público Alfa”, no âmbito das 
Superintendências Regionais do Estado do Rio de Janeiro -  
Representante: Esequiel Marcos Quatroque. - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

Processo 035.793/2015-5 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - REPR - 
COM PEDIDO DE LIMINAR CONTRA A LICITAÇÃO 
Nº 041/7071-2015 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA BEM COMO 
OS SERVIÇOS DE PRONTO-ATENDIMENTO NAS UNIDADES 
DO “BANCO ALFA” NO ESTADO DE GOIÁS - GO - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

Processo 025.512/2015-3 Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES - REPRESENTAÇÃO 
- REPR - COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR - MENOR 
PREÇO POR PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/7071-2015 - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 
CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA. - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

Processo 011.118/2015-6 Relator: AROLDO CEDRAZ - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - Com pedido de Medida Cautelar - Pregão 
Eletrônico 050/7073-2014 - promovido pelo “Banco Público Alfa”.., 
para contratação de empresa especializada em serviço de 
vigilância - Valor estimado: R$ 21.306.696,96 - Representante: 
Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança - 
Unidade Originária: Secex-PE - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

Fonte: TCU, pesquisado em 24/6/2017, no endereço eletrônico: 
https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Processos.faces.  

Complementando as informações constantes na Tabela 17, copiaram-se trechos 

dos acórdãos existentes no portal da internet do TCU, no endereço eletrônico

https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Processos.faces. Os 

���������������������������������������� �������������������

3 Processo Encerrado: de acordo com a Resolução-TCU nº 246, de 30 de NOVEMBRO de 2011, 
que alterou o seu Regimento Interno, o Artigo 169, Inciso II, prevê que o Processo será encerrado 
quando “houver decisão do relator, de colegiado ou da Presidência pelo seu encerramento, após 
efetuadas as comunicações determinadas e expirados os prazos dos recursos cabíveis...” �
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excertos dos acórdãos, reproduzidos na sequência, corroboram e confirmam a 

correção com que foram conduzidas as licitações do Banco Público Alfa. 

Processo nº 033.932/2015-8 – Representação do Sindicato das Empresas 
de Asseio e Conservação do Paraná contra procedimento licitatório, na 
modalidade pregão eletrônico do Banco Público Alfa. Excerto do Acórdão do 
TCU: “Não ficou caracterizado qualquer ilegalidade na cláusula de 
repactuação adotada no Edital [do Banco Público Alfa], que apenas reproduz 
o conteúdo de normas e jurisprudência sobre o tema... Acordam em arquivar 
o processo, ante a inexistência de irregularidade a ser apurada”. 

Processo nº 030.694/2015-9 – Representação de Esequiel Marcos 
Quatroque contra procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, 
promovido pelo Banco Público Alfa no Estado do Rio de Janeiro. Excerto do 
Acórdão do TCU:  “Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao 
processo que trata da Representação a respeito de possíveis irregularidades 
ocorridas em pregão eletrônico [do Banco Público Alfa].... Acordam em 
considerá-la improcedente.... e arquivar o processo. 

Processo nº 035.793/2015-5 – Representação da empresa Garra Forte 
Empresa de Segurança Ltda. contra procedimento licitatório, na modalidade 
pregão eletrônico, promovido pelo Banco Público Alfa no Estado de Goiás. 
Excerto do Acórdão do TCU:  “Os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
quanto à Representação formulada e considerando que a legislação e os 
princípios aplicáveis foram respeitados, Acordam... indeferir o pedido de 
medida cautelar formulado pela empresa Garra Forte Empresa de 
Segurança Ltda... arquivar os presentes autos..” 

Processo nº 025.512/2015-3 – Representação das empresas Confederal 
Vigilância e Transporte de Valores Ltda. e Goiás Forte Vigilância e 
Segurança Ltda. contra procedimento licitatório, na modalidade pregão 
eletrônico, promovido pelo Banco Público Alfa no Estado de Goiás. Excerto 
do Acórdão do TCU: “A decisão [do Banco Público Alfa] está amparada pelo 
princípio da segregação de funções, o qual impõe a separação das funções 
de executor (vigilância) e supervisor (monitoramento) relativo ao mesmo 
objeto (segurança), principalmente no âmbito de uma instituição financeira. 
Acordam: arquivar os autos.” 

Processo nº 011.118/2015-6 – Representação das empresas Prossegur 
Brasil S/A e  Fator Vigilância e Segurança Privada contra procedimento de 
pregão eletrônico, promovido pelo Banco Público, em Pernambuco. Excerto 
do Acórdão do TCU: “Representação acerca de possíveis irregularidades em 
pregão promovido pela Gerência Regional [do Banco Público] em 
Pernambuco para contratação de serviços de vigilância. Acordam... declarar 
a Fator Vigilância e Segurança Privada Ltda. inidônea para participar de 
licitação na Administração Pública Federal...arquivar o processo.”  
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Nesta pesquisa optou-se pela utilização de diferentes fontes de informações –  

“triangulação” – para conferir ainda mais assertividade e certeza aos resultados 

deste trabalho. Registram-se a seguir os resultados das entrevistas realizadas com 

representante de empresa prestadora de serviços terceirizados e com funcionários 

do Banco Público, que foram gravadas e autorizadas pelos respondentes mediante 

assinatura nos Termos Livre e Esclarecido, mantidos em poder do autor. Também 

se registram as percepções decorrentes da “observação participante” vivenciada 

pelo autor no ambiente da Gerência de Logística do Banco Público Alfa, instalada 

em Belo Horizonte. 

Para a garantia do anonimato, os entrevistados serão referenciados por números 

de 1 a 7. Seus dados constam no Apêndice B – Background4 dos entrevistados. O 

entrevistado externo é representante de empresa prestadora de serviços 

terceirizados participante de licitações do Banco Público Alfa, em Belo Horizonte, 

Brasília, Goiás e Mato Grosso do Sul. A empresa ainda possui clientes como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e a empresa do setor privado, Hyundai Caoa.

Para garantia do anonimato, intitulou-se a empresa de serviços terceirizados de 

“Logos Ltda.”. De forma a conferir mais confiabilidade aos procedimentos utilizados 

nesta pesquisa, elaborou-se a Tabela 18, com os contratos vigentes que a citada 

empresa mantém com o Banco Público Alfa. 

���������������������������������������� �������������������

4 Background pode ser descrito como um pano de fundo, está em segundo plano, mas é perceptível.  
https://www.significados.com.br/background/.�
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Tabela 18 

Contratos de prestação de serviços terceirizados entre a empresa “Logos Ltda.” 
com o Banco Público Alfa 

Informações sobre os contratos 

UF
Número do 
Contrato 

Objeto 
Nome da 
Empresa 

Contratada 

Qtde 
Prestadores 

Alocados 

Vr. Mensal 
Estimado 

(R$)  
ES 4950/2015 Prestação de serviços de 

recepção em ambientes de 
auto-atendimento das 
agências do estado do 

Espírito Santo 

“Logos Ltda.”  107  
293.914,02 

MG 3694/2015 Prestação de serviços de 
recepção em ambientes de 

auto-atendimento das 
agências vinculadas às SR 
BH Norte, norte de Minas e 

leste de Minas, no estado de 
M Gerais. 

“Logos Ltda.” 128 356.701,85 

MG 3697/2015 Prestação de serviços de 
recepção em ambientes de 

auto-atendimento das 
agências vinculadas à SR 
sul de Minas, no estado M 

Gerais. 

“Logos Ltda.” 59 159.716,29 

ES 3160/2015 Serviço de apoio para 
unidades vinculadas à SR 

norte do ES/ES 

“Logos Ltda.” 112 299.877,16 

ES 3165/2015 Serviço de apoio para 
unidades vinculadas à SR 

sul do ES/ES 

“Logos Ltda.” 62 175.337,46 

Fonte: extraído do site do Banco Público Alfa (2015) – Fornecedores.

O entrevistado externo informou sobre participações de licitações públicas nos 

estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília Goiás e Mato Grosso do Sul. No 

Banco Público Alfa participou de cinco licitações em 2016 e em 2017. A seguir, 

transcrevem-se suas sugestões. A primeira é quanto ao custo:  

[...] necessita melhorar a estimativa de preços. Melhorar o fator k5, relação 
do preço final, dividido pela remuneração. Em São Paulo, o fator k é 2,8; no 
Mato Grosso 2,73; em Brasília passa de 3. Em Minas Gerais e Espírito Santo 
está abaixo de 2,30. Abaixo dos custos reais de mercado, que de alguma 
forma força as empresas a praticar o subpreço que poderá levá-las a não ter 
condições de honrar os compromissos assumidos [...] (Entrevistado nº 7). 

���������������������������������������� �������������������

5 Fator k: é um coeficiente multiplicador dos custos diretos (recursos humanos), tributos e lucro, para 
se chegar ao preço de venda do produto ou do serviço. Definição do Sindicato da Arquitetura e da 
Engenharia do Estado de São Paulo (SINAENCO), www.sinaenco.com.br.�
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A segunda refere-se ao termo de referência: 

O termo de referência do banco poderia ser aprimorado, se considerado com 
os de outros órgão públicos, está entre os mais resumidos. Um exemplo 
disso são os termos para a contratação de serviços terceirizados que 
registram a quantidade de postos de trabalho, mas não especificam os dias 
e horários da prestação dos serviços, o que pode elevar o custo da empresa 
se o serviço for prestado à noite ou nos finais de semana [...] (Entrevistado 
nº 7). 

A terceira diz respeito à Instrução Normativa IN 2:

[...] a mais recente é uma Instrução Normativa IN 2 do Ministério do 
Planejamento que sofreu uma influência através da IN 6, pelo TCU, que 
tentou dar uma melhorada na contratação pública, fazendo uma exigência 
maior pra que as empresas estivessem mais qualificadas para atender 
financeiramente, ter patrimônio líquido, de acordo com o objeto licitado e 
prazo de experiência de três anos, sendo que o “Banco Público Alfa” não 
exige experiência mínima de 3 anos [...] (Entrevistado nº 7). 

A quarta e última menciona o bloqueio: 

O bloqueio do valor da nota fiscal, que fica retido para assegurar as verbas 
trabalhistas e rescisórias, são reembolsadas pelo banco, posteriormente, à 
comprovação do pagamento da rescisão. Isso gera problema de fluxo de 
Banco Público Alfa e prejudica quem quer trabalhar seriamente. De acordo 
com a IN 2 as empresas apresentam a programação de pagamentos ao 
órgão público que repassa os valores retidos e as empresas terão até cinco 
dias para comprovar o pagamento [...] (Entrevistado nº 7). 

Ao representante da empresa prestadora de serviços terceirizados foi perguntado 

qual sua opinião sobre a importância das licitações para as empresas públicas. Ele 

respondeu: “Sim, é importante. Se não houvesse processos licitatórios poderiam 

ocorrer favorecimentos. A licitação pública, principalmente na modalidade pregão 

eletrônico, permite que empresas de todo o país participem, evitando a formação 

de cartéis [...]” (Entrevistado nº 7). 

Portanto, as evidências externas – do TCU e do representante de empresa de 

serviços terceirizados – são convergentes no sentido de confirmar a regularidade 
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das licitações promovidas pelo Banco Público Alfa, por intermédio da Gerência de 

Logística de Belo Horizonte que atende aos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo. 

Foram selecionados para entrevistas seis funcionários da Gerência de Logística de 

Belo Horizonte. Foi assegurada a representatividade da equipe, posto que as 

entrevistas foram distribuídas de forma a alcançar todos os setores da Gerência de 

Logística. 

Os funcionários foram perguntados sobre as forças e limitações dos procedimentos 

licitatórios da Gerência de Logística de Belo Horizonte. As respostas revelaram 

como forças do processo de licitatório a segregação de funções, transparência, 

idoneidade e sistematização das rotinas, entre outras. Destacam-se alguns trechos 

das entrevistas: 

A segregação de atividades e a preparação dos funcionários favorecem a 
conformidade dos procedimentos licitatórios na Gerência e Logística de Belo 
Horizonte [do Banco Público Alfa] (Entrevistado nº 6). 

[...] temos segregação de atividades, regime de alçadas. Aquele que 
demanda não é o mesmo que licita. Temos a independência das atividades 
dos pregoeiros que realizam os pregões eletrônicos no “Banco Público Alfa” 
[...] No processo de licitação de contratações [...] quem licita, contrata e paga 
são diferentes [...] (Entrevistado nº 1).  

Disponibilização das informações das licitações na internet e no Diário Oficial 
do edital, do contrato, atas, aditivos, inclusive as propostas de empresas, 
favorece a transparência. Caso um interessado queira saber de qualquer 
detalhe que não esteja na internet, pode buscar a Gerência de Logística de 
BH (Entrevistado nº 3).  

“O Banco Público” não atrasa pagamentos de fornecedores. Antes de licitar, 
reserva o valor para fazer face com as despesas do contrato. É comum 
reclamações de empresas sobre atraso de pagamentos de prefeituras e 
estados. O nosso é garantido (Entrevistado nº 3). 

Mesmo tendo setores procurando falhas e desvios nas nossas licitações, 
não se encontra, porque não existe. Existe seriedade. Não me recordo de 
nenhum escândalo envolvendo as licitações no “Banco Público” 
(Entrevistado nº 2). 
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Hoje, o TCU vê o “Banco Público Alfa” como exemplo positivo. Vários 
métodos de controle do “Banco” servem de exemplo para o TCU. Exemplo 
disso é o novo Regulamento de Compras e Contratações, Lei 13.303, que 
foi submetido previamente à análise do TCU, antes da publicação normativa 
interna no Banco, sendo que o TCU não fez qualquer apontamento, ao 
contrário. O TCU expressou satisfação com o documento elaborado pela 
área de licitação do Banco Público Alfa [...] (Entrevistado nº 5). 

Como sugestões de melhorias na legislação sobre licitações foi recorrente a 

necessidade de se exigir melhor qualificação econômico-financeira das empresas 

vencedoras do certame, principalmente as micro e pequenas empresas que, muitas 

vezes, não conseguem honrar os compromissos assumidos. Também foi citada a 

má-interpretação de contratos por parte das empresas: 

[...] empresas pequenas geralmente não possuem capacidade operacional 
para atender ao porte do “Banco Público” (Entrevistado nº 1). 

[...] a empresa ganhadora teria de comprovar a capacidade financeira e 
operacional para pagamento de salários. Já tivemos caso de licitante ganhar 
a licitação e não tinha recurso para pagamento do primeiro salário dos 
funcionários. Meu sócio vai tirar empréstimo com garantia de um 
apartamento para pagamento do primeiro salário. Ouvi isso na reunião de 
início de execução de contrato (Entrevistado nº 2).

[...] estimativa de custos deve ser aprimorada, quando se faz cotação no 
mercado, por ser empresa pública, jogam o preço lá em cima [...] a 
contratada desconhece os termos do contrato e acarreta problemas 
operacionais. Erra e desconhece que esteja errando (Entrevistado nº 6). 

Perguntados se as licitações eram importantes para empresas públicas, os 

funcionários foram unânimes em afirmar positivamente. Transcrevem-se os 

depoimentos: 

[...] as licitações garantem o critério da impessoalidade. Não pode escolher 
“A” ou “B” [...] evita que o mal fornecedor possa se habilitar (Entrevistado nº 
1). 

Evita que empresas públicas tenham custo maior que o necessário [...] é um 
processo transparente para todas as pessoas na internet (Entrevistado nº 
2). 

Sim, são importantes. É uma forma de minimizar intervenções políticas, que 
são indesejáveis [...] (Entrevistado nº 4). 
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Imprescindíveis. Totalmente necessárias para empresas públicas. Mesmo 
para empresas de capital aberto, como a PETROBRAS, havia o 
regulamento deles, ninguém vê, não havia transparência. Ninguém sabe 
quem participou, quais os lances [...] no “Banco Público Alfa, todas as 
decisões e atos são abertos, públicos, estão na internet (Entrevistado nº 3). 

Sim [...] a disfunção da burocracia é ruim para as empresas. Evita-se o 
direcionamento e favorece a democratização da participação das empresas 
[...] realizou-se banchmarking com bancos privados e verificou-se que os 
procedimentos de compras e contratações dos bancos privados também são 
burocráticos e muito bem controlados, muito parecidos com os processos de 
contratação e acompanhamento do Banco Público Alfa. [...] O acionista do 
banco privado cobra rigor, às vezes maior, do que o controle interno do 
“Banco Público” e do próprio TCU [...] (Entrevistado nº 5). 

Perguntados se as licitações dificultavam as operações comerciais do Banco 

Público Alfa, responderam que, de forma geral, as licitações não prejudicam as 

operações comercias da empresa pública: 

[...] há um mito que as licitações travam comercialmente o processo. Isso 
não é verdade. O “Banco Público” consegue concluir um processo licitatório 
em 30 dias [...] o que demora é a área que demanda compra ou contração, 
especificar os padrões exatos para a licitação, tais como quantidades, 
qualidade e demais características do bem ou do serviço solicitado 
(Entrevistado nº 5). 

Entendo que as licitações não dificultam as operações das empresas 
públicas. Inclusive dificulta corrupção, mas os procedimentos de licitação 
não comprometem o andamento comercial do “Banco Público” (Entrevistado 
nº 6). 

Alguns respondentes entendem que alguns procedimentos estabelecidos na lei de 

licitações dificultam o bom andamento do processo: 

A licitação em si não atrapalha. Mas o que a lei estabelece em termos de 
valor-limite de dezesseis mil para dispensa de licitação não foi atualizado 
desde 1993 (Entrevistado nº 3). 

Muitas vezes os procedimentos rígidos e obrigatórios dificultam o andamento 
da licitação, sim. Tem muita empresa aventureira. Vencem empresas pelo 
menor preço ofertado e não têm como a gente desclassificar, mesmo 
sabendo que não terão condições de cumprir o acordado [com o Banco 
Público] (Entrevistado nº 4). 
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Indagados sobre sugestões de melhorias na legislação de licitações, informaram 

que a nova Lei 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais, que passará a viger 

em julho de 2018, restringiu o poder dos órgãos públicos de, unilateralmente, 

aumentar ou diminuir 25% do valor do contrato bem como a sua rescisão, 

procedimentos que eram previstos na Lei 8.666/93. Seguem-se os depoimentos: 

[...] deveria ter um pré-cadastro, mas já está previsto no próximo Estatuto de 
Compras, pela Lei 13.303 de 2016 [...] (Entrevistado nº 2). 

[...] O novo regulamento vem ao encontro do anseio de dar mais agilidade 
às contratações comerciais. Atividade de negócios [...] (Entrevistado nº 3). 

Com o Novo Regulamento, teremos um banco de empresas pré-qualificadas 
antes da licitação [...] (Entrevistado nº 4). 

[...] na Lei 8.666/93, em caso de penalidade aplicada por descumprimento 
de contrato, a restrição atingia o [Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica] 
CNPJ da empresa, mas permitia que os sócios inaugurassem novas 
empresas que poderiam participar de outras licitações, inclusive no próprio 
banco, já que o [Cadastro de Pessoa Física] CPF do sócio não era atingido 
pela restrição. Atualmente, a Lei 13.303/2016 prevê o registro de penalidade 
tanto para o CNPJ da empresa, quanto para os CPFs dos sócios e dirigentes, 
impedindo subterfúgios para participar de novas licitações. Nós tínhamos um 
domínio maior da situação, podíamos exigir das empresas aditivos de até 
25%, para mais ou para menos, ou rescisão por interesse da administração. 
Com a Lei 13.303/2016, isso não pode mais ser exigido, a alteração e 
rescisão de contratos ocorrerão por acordo entre as partes (Entrevistado nº 
5).  

[...] a cada licitação as empresas têm de apresentar toda documentação [...] 
com o Novo Regulamento da Lei 13.303/2016, isso será resolvido com o pré-
cadastramento das empresas. O valor para dispensa de licitação para 
contratação serviços, de até dezesseis mil reais, sem reajuste desde 1993, 
será resolvido com o Novo Regulamento que eleva o limite para cinquenta 
mil reais para a dispensa de licitação para serviços [...] (Entrevistado nº 3). 

Finalmente, observações quanto à correção e qualidade dos trabalhos realizados 

pelo Banco Público Alfa: 

O “Banco Público Alfa” tem passado de longe das ações da operação Lava-
jato [...] a licitação é muito organizada, muito transparente. Mesmo tendo 
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setores procurando falhas, não se encontra [...] aqui existe seriedade [...] 
(Entrevistado nº 2). 

[...] deveria haver padrão no edital de toda administração pública – estados, 
municípios. Não se exigem as mesmas coisas, se a administração é pública, 
os requisitos deveriam ser os mesmos. As empresas reclamam dessa 
heterogeneidade de exigências [...] (Entrevistado nº 3). 

Durante a observação participante na Gerência de Logística de Belo Horizonte, o 

autor teve acesso aos documentos de licitações públicas e comprovou que as 

pastas são segregadas por coordenações, quais sejam: licitação, contratação, 

acompanhamento de serviços terceirizados e de pagamentos, caracterizando a 

segregação de funções. Constatou-se que o regime de alçadas é observado e 

quanto maior for o valor da contratação, mais elevado o nível hierárquico da 

autoridade competente para autorizar a contratação. O regime de alçadas funciona 

como segundo nível controle, já que a autoridade superior verifica a conformidade 

da contratação submetida à deliberação.  

Registrou-se o comprometimento dos funcionários em relação ao patrimônio 

público e à busca pelo aprimoramento técnico. Eles mencionaram sua pesquisa 

aos livros referentes à legislação, à doutrina e à jurisprudência das licitações 

públicas pelos coordenadores e demais funcionários, evidenciando o cuidado e a 

responsabilidade pessoal com os procedimentos licitatórios. 

As faturas e notas fiscais apresentadas pelas empresas contratadas são 

previamente analisadas e aprovadas formalmente pela coordenação de 

acompanhamento, para posterior remessa à coordenação de pagamentos. Ao fazê-

lo, efetua-se a retenção de tributos para a garantia das verbas trabalhistas em caso 

de demissão dos terceirizados, tendo em vista a responsabilidade subsidiária 

trabalhista do Banco Público Alfa. As notas fiscais de serviços de obras e reformas 

de imóveis são avaliadas nos seus aspectos técnicos por engenheiros e arquitetos 

de carreira do Banco Público, antes de efetuar o pagamento. 

Outro ponto importante é referente à publicidade dos seus atos. Todos os editais 

de licitações, valor de contratos, termos aditivos, bem como o resultado das 
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licitações, são publicados no Diário Oficial da União e na internet, garantindo a 

transparência e o controle social sobre os atos administrativos. 

Durante a observação participante, ficou evidenciado pelo autor o cuidado com os 

recursos públicos e o comprometimento com a correção e a transparência das 

atividades desenvolvidas na Gerência de Logística de Belo Horizonte do Banco 

Público Alfa. 

4.5 Avaliação das licitações públicas realizadas pelo Banco Público Alfa  

As análises das informações obtidas de fontes internas e externas, de natureza 

quantitativa e qualitativa, são convergentes no sentido de se evidenciar que o 

sistema de controles do Banco Público Alfa garantiu a conformidade operacional, 

legal e normativa (compliance) dos procedimentos de licitação e acompanhamento 

dos serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, contratados no período de 

2006 a meados de 2017, nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

A conformidade dos procedimentos licitatórios é resultado do profissionalismo e 

treinamento dos funcionários, bem como da observância pelo sistema de controles 

internos do princípio de segregação de funções e da adoção do modelo das três 

linhas de defesa preconizado pelo The Institute of Internal Auditors (IIA). 

Como componente do sistema de controles internos do Banco Público Alfa, a 

auditoria interna contribuiu para garantir compliance nas licitações e no 

acompanhamento dos serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, 

contratados no período de 2006 a meados de 2017, no âmbito dos estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo. Ao avaliar a conformidade das rotinas 

operacionais e emitir, quando for o caso, recomendações para a melhoria dos 

procedimentos e dos controles, de forma independente e segregada da área 

auditada, a auditoria interna garante a observância legal e normativa no processo 

de licitações públicas. 

A independência e a imparcialidade na atuação da auditoria interna é propiciada 

pelo Estatuto do Banco Público Alfa, que a vincula ao Conselho de Administração. 
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A auditoria interna observa as normas do The Institute of Internal Auditors (IIA), 

representado no Brasil pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) e as 

normas e procedimentos de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

quando aplicáveis. Para ingresso nos quadros da auditoria interna, um dos 

requisitos para o candidato é ter o título de pós-graduação.  

As informações de natureza qualitativas e quantitativas obtidas no ambiente interno 

do Banco Público Alfa e de fontes externas – TCU e empresa prestadora de 

serviços terceirizados – evidenciam, de forma geral, a regularidade dos 

procedimentos licitatórios no Banco Público Alfa, especificamente na Gerência de 

Logística de Belo Horizonte. 

Outro fator que corrobora a excelência dos serviços prestados pelo Banco Público 

Alfa e a compliance das operações da estatal, inclusive as licitações públicas, é 

política de incentivo ao aprimoramento profissional e acadêmico dos seus 

funcionários. A Universidade Corporativa disponibiliza cursos e treinamentos 

presenciais e à distância, assegurando que o corpo funcional esteja tecnicamente 

preparado para responder aos desafios e às metas estabelecidas no planejamento 

estratégico à luz da legislação e dos normativos internos.  

Cabe destacar, ainda, o nível de exigência dos concursos públicos para ingresso 

nas carreiras do Banco Público Alfa, o que propicia um bom nível intelectual dos 

funcionários contratados. 

Por essas razões, concluiu-se que os procedimentos de licitações e o 

acompanhamento dos serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, 

contratados no período de 2006 a meados de 2017, no âmbito dos estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo, estão em conformidade com a legislação e as 

norma internas (compliance) do Banco Público Alfa. A compliance dos 

mencionados procedimentos licitatórios foi garantida pelo sistema de controles 

internos mediante a atuação de profissionais qualificados, devidamente treinados e 

comprometidos com o interesse público, observados os princípios de controle e o 

modelo das linhas de defesa preconizado pelo The Institute of Internal Auditors. 
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Esta pesquisa evidencia que as fraudes e desvios de recursos públicos em 

licitações, sistematicamente noticiados pela mídia, são decorrentes da influência 

de agentes políticos de alto nível, combinada com a deficiência do sistema de 

controles internos e despreparo dos funcionários/servidores do órgão ou da 

empresa pública licitante, quando não da sua cumplicidade. 
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5 Considerações Finais 

Neste trabalho buscou-se responder à pergunta norteadora: como o sistema de 

controles internos do Banco Público Alfa garantiu compliance nas licitações e no 

acompanhamento da prestação de serviços terceirizados de limpeza e de 

vigilância, contratados nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo no período 

de 2006 a meados de 2017? Para cumprir o objetivo foi realizado estudo de caso, 

tendo como unidade de análise a Gerência de Logística de Belo Horizonte do Banco 

Público Alfa, responsável pelas licitações no âmbito dos estados de Minas Gerais 

e do Espírito Santo.  

Nesta pesquisa utilizadas fontes de informações primárias e secundárias. Como 

fontes primárias, citam-se: 

a) Documentos relativos às licitações públicas para a contrações de serviços 

terceirizados, bem como o acompanhamento dos serviços, tais como editais, 

atas, notas fiscais, contratos, resoluções, etc. 

b) Acórdãos do Tribunal de Contas da União atinentes a representações de 

empresas, alegando eventuais irregularidades nas licitações do Banco Público 

Alfa. 

c) Entrevistas realizadas com funcionários do Banco Público Alfa e com 

representante de empresa prestadora de serviços terceirizados. 

As fontes secundárias foram: 

a) Relatórios financeiros, balanços patrimoniais, notas explicativas, plano anual de 

auditoria, relatório anual de auditoria, relatórios da administração, etc. 

disponíveis no endereço eletrônico www.caixa.gov.br.  

b) Relatórios, normas, organogramas, leis, decretos, portarias, instruções, 

publicações, etc. disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br. 

O sistema de controles internos do Banco Público Alfa adota modelo avançado de 

controle recomendado pelo The Institute of Internal Auditors (IIA), representado no 

Brasil pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), que estabelece três 
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linhas de defesa dos controles. A auditoria interna compõe o referido sistema e 

observa as recomendações do IIA e as normas e procedimentos de auditoria do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis. 

Para o desenvolvimento das rotinas operacionais da Gerência de Logística de Belo 

Horizonte e, de forma geral, do Banco Público Alfa, são observados princípios de 

controle, principalmente o de segregação de funções, que preconiza que o 

funcionário ou setor responsável pela verificação de compliance seja segregado da 

área na qual se originou a operação ou contrato examinado. Em outras palavras, é 

vedado que o mesmo funcionário supervisione a sua própria rotina ou seus próprios 

atos. 

Os funcionários do Banco Público Alfa recebem treinamento e cursos de 

aperfeiçoamento profissional que asseguram bom desempenho profissional e 

valorização da profissão, nome e carreira. 

A auditoria interna possui independência para desenvolver suas atividades de 

controle, tendo em vista sua vinculação direta ao Conselho de Administração do 

Banco Público Alfa, sempre que for necessária. 

A partir dos resultados da triangulação de coleta de dados de natureza qualitativa 

e quantitativa no ambiente interno e externo do Banco Público Alfa, inferiu-se que 

o sistema de controles internos garantiu compliance às licitações públicas que 

foram pesquisadas. 

O resultado e as conclusões da pesquisa comprovaram que a Gerência de 

Logística de Belo Horizonte efetuou os controles internos de 1º e 2° níveis, 

conforme estabelecido pelo modelo das linhas de defesa. Estes foram 

complementados pelo 3º nível de controle, que é feito pela auditoria interna. Todos 

os controles foram eficazes em assegurar a compliance às licitações, às 

contratações e ao acompanhamento da prestação de serviços terceirizados de 

limpeza e de vigilância no período examinado. 
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Registra-se que a Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais – está estruturada em duas 

partes que tratam de temas distintos entre si, mas que não deixam de se relacionar. 

Na primeira parte tem-se um conjunto de normas sobre governança corporativa, 

transparência na gestão e mecanismos de controle corporativo. Na segunda parte 

encontram-se as normas sobre licitação e contratação para as estatais. Dessa 

forma, a utilização adequada das novas regras de flexibilização das licitações de 

empresas estatais depende da efetiva adoção de instrumentos gerenciais e de 

controle que evitem práticas abusivas. As principais flexibilizações dos 

procedimentos licitatórios previstos na Lei nº 13.303/2016 são as seguintes: 

a) Elevação dos limites para a contratação de serviços e obras de engenharia e 

demais serviços e compras, respectivamente, para R$ 100mil e R$ 50mil.  

b) Dispensa a licitação no caso de parcerias vinculadas à oportunidades de 

negócios da estatal. 

c) Possibilidade de extrapolação do prazo máximo de cinco anos dos contratos 

vinculados a projetos contemplados no plano de negócios e de investimentos 

da estatal ou, ainda, que estejam alinhados com a prática recorrente do 

mercado. 

d) Previsão de remuneração variável vinculada ao desempenho da empresa 

contratada, com base em superação de metas, padrões de qualidade, critérios 

de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no contrato. 

Concluiu-se que a redução do formalismo dos procedimentos das licitações, sem o 

correspondente aperfeiçoamento de mecanismos de transparência e compliance, 

pode ocasionar práticas indesejáveis. 

Depois da conclusão das investigações da operação Lava-Jato, que se espera 

produzir efeito moralizador na administração pública e no ambiente corporativo. 

Importante a implantação de mecanismos que neutralizem a influência política e do 

poder econômico. O país não aguenta mais tanta corrupção nem mais malversação 

de recursos públicos. O modelo estudado poderá servir de referência para as 

demais licitações públicas realizadas em órgãos da administração direta e indireta 

no país 
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Em relação à terceirização de serviços, cabe destacar a publicação recente da Lei 

nº 13.429, de 31 de março de 2017, que alterou a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 

1974. Pela nova lei, a utilização de mão de obra terceirizada não mais se limita aos 

serviços de apoio. A título de informação, terceirização tem origem na segunda 

metade dos anos 1990, época marcada pela profunda modificação na economia 

brasileira, decorrente da globalização econômica e das novas formas de 

organização do mercado. Também foram implementadas políticas com novas 

formas de contratação e facilitação de demissões. 

Atualmente, de acordo com a Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, a contratação 

terceirizada poderá ocorrer sem restrições, inclusive para a atividade-fim (ligada ao 

core business da empresa). Portanto, as empresas prestadoras de serviços 

terceirizados, bem como a contratação de trabalhadores terceirizados, deverá 

expandir-se significativamente no curto prazo. 

Com a presente dissertação não se esgotou o assunto. Novas investigações são 

necessárias. Sugere-se estudar os procedimentos licitatórios e os controles 

incidentes em outras empresas públicas ou no próprio Banco Público Alfa, tendo 

em vista que a Lei nº 13.303/2016, conhecida como a Lei das Estatais, que entrará 

em vigor em julho de 2018, traz substanciais alterações nos procedimentos 

licitatórios. Julga-se interessante, no futuro próximo, repetir o estudo de caso com 

o objetivo de avaliar os resultados da aplicação das novas regras no âmbito das 

empresas públicas.  

Sugere-se ainda pesquisas sobre os impactos da Lei nº 13.429, de 31 de março de 

2017, no mercado de trabalho. Esta Lei ampliou as possibilidades de contratação, 

de trabalhadores terceirizados, sem restrição, inclusive atividades-fim das 

empresas, com a flexibilização de direitos trabalhistas anteriormente estabelecidos, 

tendo em vista a prevalência das negociações entre empregadores e empregados 

sobre a legislação vigente. Assim, a terceirização de mão-de-obra apresenta-se 

como campo fértil e de grande importância para estudos acadêmicos. 

�

�
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Apêndices e Anexos 

Apêndice A – Roteiro de Entrevistas 

Roteiro de Entrevista de empresa 

Cargo:______  Idade:_______ Sexo:________ 

Formação:_________________ Tempo de empresa:__________ 

1) Quais os pontos fortes da GILOG para efetividade de controles das 

licitações? 

2) Quais os pontos de melhoria do processo de licitação e seu 

acompanhamento? 

3) As licitações são necessárias para as empresas públicas? 

4) As licitações dificultam a dinâmica comercial desta empresa pública? 

5) Se você pudesse alterar a legislação sobre licitações, o que faria? 

6) Deseja complementar a entrevista com algum assunto relacionado à 

pesquisa que julgue importante? 
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Apêndice B - Background de entrevistados 

Entrevistado
Nº 

Cargo Setor
de atuação 

Formação, idade e 
experiência 

1 Gerente Gerência de Logística Belo 
Horizonte 

Engenheiro civil e advogado, 41 
anos. Há 28 no Banco Público 
Alfa. 

2 Coordenador Gestão Operacional de 
serviços terceirizados 

Bacharel em Administração, 50 
anos. Há 28 no Banco Público 
Alfa. 

3 Coordenador Licitações Bacharel em Administração, 55 
anos. Há 27 no Banco Público 
Alfa. 

4 Coordenadora Pagamentos Bacharela em Física, 49 anos. 
Há 28 no Banco Público Alfa.  

5 Coordenador Gestão Formal de 
Contratos 

Bacharel em Administração, 35 
anos. Há 12 no Banco Público 
Alfa. 

6 Analista Jr. Gestão Formal Bacharela em Direito, 50 anos. 
Há 27 anos no Banco Público 
Alfa. 

7 Gerente Área Comercial Tecnólogo em Gestão 
Comercial, 40 anos. Há três 
anos na empresa de serviços 
terceirizados “Logos Ltda.”. 
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Anexo A - Ações de auditoria e capacitação 

Tabela 1 – Horas planejadas x horas executadas – 2016  

ITEM DO PAINT Horas 2016 %
Planejadas Executadas

AÇÕES DE AUDITORIA 

Atendimento 1.637 2.012 122,9 
Atividade jurídica 3.081 1.841 59,7 
Ativos de terceiros 8.898 7.944 89,3 
Auditoria eletrônica 34.226 25.874 75,6 
Auditoria especial 12.711 - 0,0 
Contabilidade de fundos e programas 7.896 5.577 70,6 
Contratação, logística e segurança 28.003 30.216 107,9 
Controladoria e custódia 3.852 3.528 91, 6 
Controle institucional 3.447 3.728 108,1 
Correspondente Banco Público Alfa aqui 14.998 14.896 99,3 
Crédito comercial 71.342 68.284 95,7 
Crédito imobiliário 41.214 41.400 100,5 
Finanças e mercado de capitais 11.016 9.814 89,1 
Fundo de compensação de variações salariais (FCVS) 40.540 37.949 93,6 
Fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS) 13.289 11.942 89,9 
Gestão de pessoas 4.911 4.794 97,6 
Gestão e controle na rede 3.573 4.762 133,3 
Gestão orçamentária e de resultados 3.120 2.482 79,6 
Loterias 4.930 5.544 112,5 
Outros fundos e programas 3.236 3.876 119,8 
Participações estratégicas 1.483 1.319 89,0 
Pessoa jurídica pública e judiciário 1.348 533 39,5
Prestação e tomada de contas anuais 1.685 1.209 71,7 
Prevenção à lavagem de dinheiro 1.348 1.669 123,8 
Previdência privada fechada 4.526 3.613 79,8 
Programas sociais 3.659 3.741 102,2 
Recuperação e cobrança 3.563 3.314 93,0 
Relacionamento estratégico e des empresarial 867 - 0,0 
Riscos corporativos e gestão de capital 14.829 10.996 74, 2 
Saneamento e infraestrutura 10.737 12.104 112,7 
Tecnologia da informação 49.792 40.741 81,8 
Tomada de contas especial 2.648 3.351 126,5 
Transferência de recursos públicos 11.998 10.839 90,3 
Tributos e Contabilidade Banco Público Alfa 25.961 27.074 104,3 
Subtotal ações de auditoria 450.364 406.969 90,4
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO 

Ações de planejamento e fortalecimento 25.220 15.621 61,9 
Capacitação 51.884 25.969 50,1 
Desenvolvimento/revisão de sistemas 3.372 3.542 105,0 
Instrutoria 2.710 843 31,1 
Subtotal des institucional e capacitação 83.186 45.975 55,3

ITEM DO PAINT Horas 2016 %
Planejadas Executadas

OUTRAS AÇÕES DA AUDITORIA   
Apoio à contratação de auditoria independente 433 140 32 , 3 
Apuração de responsabilidade 79.443 86.305 108,6 
Fiscalização canal parceiro lotérico 9.629 10.182 105,7 
Fiscalização de promoção comercial 405 459 113,4 
Integração 1.686 1.588 94 , 2 
Subtotal outras ações de auditoria 91.596 98.675 107,7
Total geral 625.146 551.619 88 , 2

Descrição das ações de capacitação Carga 
horária  

Qtde 
auditores  

Segmento - Capacitação - AUDIT
Ação produção de documentos de auditoria 26 324 

Segmento - Contratação, Logística e Segurança
Ação “Caravana da Contratação AUDES” realizadas em 9 

regionais. 
8 102

Segmento - Auditoria Eletrônica
Capacitação de auditores que compõem as equipes 

especializadas de auditoria eletrônica na matriz e nas regionais. 
ações: 

  

• Integração de dados com pentaho; 40 6 
• Linguagem R; 30 12 
• Oficina ACL; 16 14 
• Oficina SQL. 26 9 

Segmento - Crédito Comercial - Eventos
Fórum de crédito comercial” realizado por videoconferência, via 

lync, com a equipe especializada no segmento. 
8 52 

1º Seminário de Auditoria Interna em Crédito Rural 16  33  
Segmento - Crédito Imobiliário

Capacitar auditores internos para aplicação dos programas de 
auditoria nas operações de crédito imobiliário: 

• Fórum Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); 
• Fórum Habitação de Mercado; 

Fórum Entidades Urbanas. 

3 36 

Segmento – FCVS
Evento: Workshop FCVS 2016 - Capacitação dos auditores 

especializados no processo FCVS 
24 39 

Segmento – FGTS
Fórum discussão do Programa de Auditoria FGTS Pagamento 13 31 

Segmento - Finanças e Mercado de Capitais
Capacitação em finanças e mercado de capitais: 

• Curso Mercado Financeiro e de Capitais – Finanças 
Avançadas realizado pela Confederação Nacional    das 

Instituições Financeiras. 

16 2 

Segmento – Prevenção à Lavagem de dinheiro
6º Congresso de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e 

ao financiamento do terrorismo. 
16 1 
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Segmento - Previdência Privada Fechada
37º Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão - ABRAPP – 
Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar 

48 2 

Segmento – Riscos Corporativos e Gestão de Capital
6º Congresso Internacional de Gestão de Riscos, FEBRABAN – 

Federação Brasileira dos Bancos. 
16 1 

Segmento - Tecnologia da Informação
Evento: IX Workshop de TI 40  53  

Segmento - Tributos e Contabilidade BANCO PÚBLICO 
ALFA

Eventos: 
I Workshop Contábil AUDIT/AUDAE; 

Curso 'in company' sobre técnicas, ferramentas e abordagens 
aplicáveis à auditoria contábil; 

Curso Elaboração das principais notas explicativas das 
demonstrações contábeis de acordo com os CPCs; 

Curso Revisão da nova lei das S.As. e dos pronunciamentos do 
CPC para o fechamento do balanço de 2016. 

53 

16 

20 

4 

42 

45 

6 

20 
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Tabela  Treinamentos à distância – UC e externos 

Treinamento Carga 
Horária 

Quantidade
Funcionários

Ativos de Terceiros   

Mercado de Ações  20  11  

Curso Básico de Câmbio e Comércio Exterior  10  8  

Mercado de Capitais  2  4  

Contratação, Logística e Segurança   

Gestão de bens e serviços - eficiência de gastos 10 139 

Curso 3 – antes da decisão de contratar (gestão de bens e 
serviços – eficiência de gastos)  

7 42 

Curso 4 – planejamento da contratação (gestão de bens e 
serviços – eficiência de gastos)  

25 29 

Curso 5 – gestão operacional de contratos (gestão de bens 
e serviços – eficiência de gastos)  

15 25 

Gestão formal de contratos 15 21 

Licitações 2 7  

Controle institucional

Controles internos  30 8

Crédito comercial  

Análise e qualificação de dados  16  9  

Mercado de cartões  5  112  

Curso básico de Crédito Rural  10  36  

SIOPI - originação  6  6  

Microcrédito  6  7  

Crédito Imobiliário

Reabilitação de áreas urbanas centrais  30  2  

Habitação: Um Sonho, Um Negócio, Uma Missão  4  6  

Financiamento imobiliário individual  20  9  

Básico de atendimento em Adm. e cobrança de habitação 20  5  

Gestão Orçamentária e Resultados

Gestão por resultados  20  8  

Gestão estratégica de gastos  40  9  

Prevenção à lavagem de dinheiro     

Prevenção à lavagem de dinheiro  2  101  

Previdência privada fechada 

Previdência complementar 20 13 

Riscos corp ges de capital- risco operacional  20 31 

Saneamento e infraestrutura

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - atuação 
da Banco Público Alfa   

10  3   

Programa de modernização da Administração Tributária 
(PMAT)   

4  2   
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Segurança

Curso Segurança Banco Público Alfa - módulo prevenção 
à fraude  

5  71  

Curso Segurança - módulo segurança física  5  18  

Prevenção à fraude documental  10  52  

Tecnologia da Informação

Boas práticas em segurança da informação  2  8  

Certificação digital  10  77  

ISO 27002 Foudation  16  10  

Requisitos de software  8  13  



�

�

111

Anexo B – Contratos de vigilância 

Gerência de Logística de Belo Horizonte - Contratos Assinados Vigilância - 2006 a 25/6/2017

Pregão Eletrônico 
123/7051-2008  

Objeto PERÍODO VALOR (R$)

Contratação de empresa para prestação 
de serviço de vigilância ostensiva, 
serviços de segurança eletrônica, 

atendimento de disparo de alarme e 
abertura, fechamento e custódia de 
chaves, no âmbito da SR Regional 

CENTRO DE MINAS, no estado de Minas 
Gerais 

04/01/2010 a 
03/07/2012 

1.479.967.527,00 

Pregão Eletrônico 
018/7051-2008  

Objeto

Registro de preços de serviços de 
vigilância ostensiva, em unidades do PAR, 

vinculadas a SR BH Sul/MG 

01/12/2008 a 
30/11/2009 

412.136.208,00 

Contratação Direta 
(Dispensa) 
1086/2009  

Objeto

Prestação de serviços de Vigilância 
Ostensiva, segurança eletrônica, 

atendimento de disparo de alarme e 
abertura fechamento e custódia de 
chaves, no âmbito da SR Leste de 

Minas/MG. 

01/08/2009 a 
30/05/2010 

403.956.800,00 

Pregão Eletrônico 
060/7051-2007  

Objeto

Prestação de serviços de vigilância 
ostensiva e outros, em unidades do 

BANCO PÚBLICO ALFA, vinculadas à SR 
CENTRO DE MINAS, no estado de Minas 

Gerais. 

01/12/2007 a 
30/11/2009 

864.169.320,00 

Pregão Eletrônico 
151/7051-2009  

Objeto

Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de vigilância ostensiva, 

segurança eletrônica, atendimento a 
disparo de alarme e abertura, fechamento 

e custódia de chaves no âmbito da SR 
Sudeste de Minas 

01/12/2007 a 
30/11/2009 

864.169.320,00

Pregão Eletrônico 
141/7051-2007  

Objeto    

Prestação de serviços de vigilância 
ostensiva, para unidades do Banco 
Público Alfa vinculadas à SR Sul de 

Minas, em Minas Gerais. 

01/03/2010 a 
28/02/2012 

1.148.549.384,00

Pregão Eletrônico 
135/7051-2007  

Objeto    

Serviços de vigilância e outros para a SR 
Triângulo Mineiro 

01/12/2010 a 
30/11/2012 

959.999.904,00 

Pregão Eletrônico 
008/7051-2006  

Objeto

Contratação de serviços de vigilância 
ostensiva para unidades vinculadas ao EN 

gutierrez 

01/10/2006 a 
03/01/2008 

1.197.949.776,00 

Pregão Eletrônico 
053/7051-2007  

Objeto

Prestação de serviços de vigilância 
ostensiva e outros, para unidades do 

Banco PÚBLICO Alfa em MG, no âmbito 
da SR BH Sul. 

14/01/2008 a 
13/11/2010 

1.063.860.912,00 

�
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Pregão Eletrônico 
133/7051-2007  

Objeto   

Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de vigilância ostensiva, 
serviços de segurança eletrônica, 

atendimento de disparo de alarme e 
abertura, fechamento e custódia de 

chaves, no âmbito da Superintendência 
Regional LESTE DE MINAS 

14/01/2008 a 
13/11/2010 

31/05/2008 a 
30/05/2010 

1.063.860.912,00 

889.657.512,00 

Pregão Eletrônico 
052/7051-2007  

Objeto

Prestação de serviços de vigilância 
ostensiva e outros, para unidades do 

Banco Público Alfa em MG, no âmbito da 
SR Norte de Minas. 

03/09/2007 a 
02/09/2009 

1.659.214.968,00 

Pregão Eletrônico 
128/7051-2007  

Objeto

Prestação de serviços de vigilância 
ostensiva, para unidades do Banco 

Público Alfa vinculadas a SR Sudeste de 
Minas, em Minas Gerais. 

30/05/2008 a 
29/05/2010 

934.962.360,00

Total     11.878.593.991,00
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Anexo C - Contratos de Limpeza 

Gerência de Filial de Suprimento - Belo Horizonte - Contratos Assinados Serviços Limpeza –
1o/01/2006 a 25/06/207 

MODALIDADE Objeto PERÍODO VALOR (R$)

Contratação 
Direta 
(Dispensa) 
0291/2006  

Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e 
controle biológico de pragas, com fornecimento de 
material, nas unidades da SR sul de Minas 

02/10/2006 a 
30/03/2007 

37.162.590,00

Pregão 
Eletrônico 
082/7051-2008 

Objeto 1o/12/2008 a 
30/11/2010 

313.194.336,00 

Serviços de conservação, limpeza e outros, para 
unidades do Banco Público Alfa, no estado do Espírito 
Santo. 

Contratação 
Direta 
(Dispensa) 
1328/2009  

Objeto 03/08/2009 a 
30/06/2010 

70.718.013,00 

Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e 
controle biológico de pragas, com fornecimento de 
material de limpeza e higiene em unidades do Banco 
Público Alfa vinculadas à SR Leste de Minas/MG. 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto 1o/12/2012 a 
30/11/2013 

1.665.461,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E 
CONTROLE BIOLÓGICOS DE PRAGAS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ISOLADAS DE BH E 
ED SEDE CONTORNO. 

  

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto 1o/11/2012 a 
31/10/2013 

2.360.280,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E 
CONTROLE BIOLÓGICOS DE PRAGAS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS 
UNIDADES DA SR LESTE DE MINAS E NORTE DE 
MINAS. 

Pregão 
Eletrônico 
101/7051-2006 

Objeto 1o/10/2007 a 
31/01/2009 

92.903.520,00 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, 
com fornecimento de material, nas unidades da SR Sul 
de Minas. 

  

Pregão 
Eletrônico 
016/7051-2010 

Objeto 03/09/2010 a 
02/09/2011 

157.386.018,00 

Prestação de serviços de limpeza e controle biológico 
de pragas para as unidades do Banco Público Alfa 
vinculadas à SR Triângulo Mineiro/MG. 

Contratação 
Direta 
(Dispensa) 
0175/2005  

Objeto 23/11/2005 a 
21/05/2006 

30.040.692,00 

Contratação emergencial de empresa para prestação 
de serviços de limpeza, jardinagem e controle 
biológico de pragas, com fornecimento de material, 
nas unidades do EN Juiz de Fora. 

Pregão 
Eletrônico 
021/7051-2010 

Objeto 02/08/2010 a 
01/08/2011 

132.780.001,00 

Prestação de serviços de limpeza e controle biológico 
de pragas para as unidades do Banco Público Alfa 
vinculadas à SR Sul de Minas/MG. 

�
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PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto
1o/09/2012 a 
31/08/2013 

4.517.494,00 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
JARDINAGEM E CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS 
UNIDADES DO BANCO PÚBLICO ALFA NO SUDESTE 
E SUL DE MINAS 

PREGÃO 
ELETRÔNICO  

Objeto   

1o/12/2012 a 
30/11/2013 

4.445.000,00 
SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONTROLE 
BIOLÓGICOS DE PRAGAS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, PARA AS UNIDADES DA SR BH SUL E 
CENTRO DE MINAS, CONFORME AD 020. 

Contratação 
Direta 
(Dispensa) 
0087/2006  

Objeto 22/05/2006 a 
17/11/2006 

34.957.680,00 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, JARDINAGEM E 
CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS PARA AS 
UNIDADES DO EN JF 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO  

Objeto 15/10/2014 a 
31/08/2015 

4.565.377,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
JARDINAGEM E CONTROLE BIOLÓGICOS DE 
PRAGAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
PARA AS UNIDADES DO ES 

DISPENSA 
POR VALOR  

Objeto 06/08/2014 a 
05/02/2015 

5.338,00 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA INTERNA 
DA REDE DE DUTOS DA AGÊNCIA CALAFATE 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto 1o/09/2015 a 
30/08/2016 

2.560.800,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONTROLE 
DE PRAGAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA AS UNIDADES DO SUDESTE DE MINAS 

Pregão 
Eletrônico 
102/7051-2006 

Objeto 1o/12/2006 a 
30/11/2008 

288.975.672,00 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza, jardinagens e controle biológico de pragas, com 
fornecimento de material nas unidades das SR Sul e 
Norte do Espírito Santo 

Pregão 
Eletrônico 
036/7051-2010 

Objeto 10/09/2010 a 
09/09/2011 

130.629.445,00 

Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e controle 
biológico de pragas para a SR Sudeste de Minas. 

Pregão 
Eletrônico 
071/7051-2006 

Objeto 20/11/2006 a 
19/11/2008 

145.193.760,00 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, com 
fornecimento de material, nas unidades da SR Sudeste de 
Minas. 

Pregão 
Eletrônico 
143/7051-2007 

Objeto 25/04/2008 a 
24/04/2009 

975.600,00 

Registro de preços para a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de limpeza eventual nos imóveis 
adjudicados EMGEA, sob administração da GILIE/BH, na 
região metropolitana de BH. 
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Pregão 
Eletrônico 
064/7051-2007 

Objeto 03/09/2007 a 
02/09/2009 

144.156.960,00 

Contratação de empresa para prestação de serviço de 
limpeza, jardinagem, esquadria e controle biológico de 
pragas, com fornecimento de material. 

Pregão 
Eletrônico 
158/7051-2009 

Objeto 01/05/2010 a 
30/04/2011 

118.694.788,00 

Prestação de serviços de limpeza e controle biológico de 
pragas para as unidades do Banco Público Alfa 
vinculadas à SR leste de Minas/MG. 

Pregão 
Eletrônico 
031/7051-2006 

Objeto 1o/05/2010 a 
30/04/2011 

118.694.788,00 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, com 
fornecimento de material de limpeza e higiene, para as 
Unidades do Banco Público Alfa vinculadas ao EN Leste 
de Minas. 

Pregão 
Eletrônico 
043/7051-2006 

Objeto 22/06/2006 a 
21/06/2007 

1.376.900,00 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza eventual em imóveis adjudicados Banco Público 
Alfa, sob administração da GILIE/BH, na região 
metropolitana de Belo Horizonte/MG. 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO  

Objeto 08/06/2015 a 
31/08/2016 

6.960.488,00 

CONTRATAÇÃO REMANESCENTE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS 
UNIDADES VINCULADAS AS SR SUDESTE E SUL DE 
MINAS. 

DISPENSA 
POR VALOR  

Objeto 25/08/2015 a 
24/08/2016 

15.705,00 

SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 
ENGEBANC CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
06.911.899/0001-80, PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CORTINA ATIRANTADA E 
RECOMPOSIÇÃO LOCAL DA AG. ITABIRA. 

DISPENSA 
POR VALOR  

Objeto 22/07/2015 a 
21/07/2016 

5.950,00 

SOLICITAMOS PROVIDENCIAR CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA QUIMICA NOS EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO DA SR SUL DO ES 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto 1o/08/2016 a 
31/07/2017 

1.916.076,00 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS 
UNIDADES DO LESTE DE MINAS GERAIS, 
CONFORME MN AD020, CONFORME AD 020. 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto 1o/08/2016 a 
31/07/2017 

1.283.407,00 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS 
UNIDADES DO NORTE DE MINAS GERAIS, 
CONFORME MN AD 020., CONFORME AD 020. 

DISPENSA 
POR VALOR  

Objeto 1o/06/2016 a 
1o/12/2016 

26.100,00 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIMPEZA A 
SECO DA FACHADA E RECOMPOSIÇÃO DE 
SILICONE DO ED. SERRA LIMAS (SR LESTE DE 
MINAS) 
Objeto 1.670.604,00 
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PREGÃO 
ELETRÔNICO 

SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS 
UNIDADES ADMNISTRATIVAS ISOLADAS E ED. 
SEDE CONTORNO, SITUADOS EM BELO 
HORIZONTE/MG, CONFORME AD 020. 

15/08/2016 a 
14/08/2017 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO  

Objeto 04/02/2017 a 
31/08/2017 

3.886.446,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
JARDINAGEM E CONTROLE BIOLÓGICOS DE 
PRAGAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
PARA AS UNIDADES DO ES 

DISPENSA 
POR VALOR  

Objeto 28/04/2017 a 
27/04/2018 

8.400,00 

EMPRESA ALLEGRA PARA A LIMPEZA DOS DUTOS 
DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA GIHAB/BH

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

Objeto 1o/07/2017 a 
30/06/2018 

3.626.495,00 

SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS 
UNIDADES BANCO PÚBLICO ALFA DO LESTE DE 
MINAS E NORTE DE MINAS GERAIS, CONFORME 
AD 020. 

TOTAL 1.857.360.184,00
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Anexo D – Auditorias/processos TCU, destaque limpeza e vigilância 

PROCESSO 010.277/2015-3 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO -  
Representação referente atos praticados por servidores do 
Banco Público Alfa Econômica Federal no Contrato nº 2067/2014, 
para fornecimento de brigadistas particulares na sede do Banco 
Público Alfa de Florianópolis. - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 005.011/2015-9 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Serviços diversos | Credenciamento nº 
5741/7066-2013 - Banco Público Alfa - Prestação de Serviços de 
Cobranças Administrativas em todo Território Nacional | Contrato 
| Nº  | R$ 0,00 |  - SITUAÇÃO: ABERTO 

PROCESSO 005.039/2015-0 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - Pregão 
Eletrônico 009/2015-GILOG/BE. Objeto: "fornecimento e 
instalação de sinalização externa e interna, nas unidades 
existentes e 'futuras do Banco Público Alfa localizados nos 
Estados do Acre, Amazonas e roraima. - Situação: encerrado 

PROCESSO 033.932/2015-8 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO -  
Representação, c/medida cautelar|Pregão Eletrônico 
090/7068/2015|Objeto contratação de empresa para execução 
de serviços de coordenação e manutenção predial, conservação 
e limpeza, apoio administrativo e serviços de bombeiros civis, 
com fornecimento de materiais|Valor total R$ 
12.903.640,00|Representante Sindicato das Empresas de Asseio 
e Conservação-Paraná-SEAC/PR|Unidade Originária Secex/PR - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 004.477/2015-4 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - com pedido de medida cautelar - Pregão 
Eletrônico n.o 005/7074-2015 GILOG/RJ. Representante: A LIFE 
WORK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LIDA. - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 008.030/2015-4 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 004.796/2015-2 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação da empresa Maisdoisx Tecnologia em Dobro 
LTDA, contra o Pregão Eletrônico nº 176-7066/2014 do Banco 
Público Alfa.  - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 030.694/2015-9 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - sem pedido de medida cautelar - Pregão 
Eletrônico 005/7074-2015 - Gilog-RJ – Banco Público Alfa -  para 
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, 
de jardinagem e de controle biológico de pragas, contemplando o 
fornecimento de material para unidades do Banco Público Alfa, 
no âmbito das Superintendências Regionais do Estado do Rio de 
Janeiro -  Representante: Esequiel Marcos Quatroque. - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 033.645/2015-9 Relator: AROLDO CEDRAZ - REPRESENTAÇÃO - Constituído 
processo apartado em cumprimento do Despacho do Relator, 
Ministro RAIMUNDO CARREIRO, proferido no TC 011.317/2015-
9 (peça 42). - SITUAÇÃO: ABERTO 

PROCESSO 019.627/2015-7 Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES - DENÚNCIA - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 011.864/2015-0 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação Notícia da Conduta da Empresa Pública - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 010.828/2015-0 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 015/7063-2015 - 
com pedido de liminar - SITUAÇÃO: ENCERRADO 
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PROCESSO 005.917/2015-8 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Terceirização | contratação de empresa 
para prestação de serviços de teleatendimento ao produto 
!cartões de crédito" pelo período de 24 meses | Pregão eletrônico 
| Nº 183/7066-2014 | R$ 121.832.170,97 |  - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 004.638/2015-8 Relator: AROLDO CEDRAZ - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Outros | Contratação de empresa para 
prestação de serviço de suporte ao cartão de crédito | Pregão 
eletrônico | Nº 187/7066-2014 | R$ 1.029.309,23 |  - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 011.273/2015-1 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação com pedido de cautelar contra ato praticado pelo 
Banco Público Alfa na condução Pregão Eletrônico 129/7066-
2014 - GILOG/BR - Interposto pela empresa Spread Sistemas e 
Automação Ltda. (SPREAD) - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 001.986/2015-5 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - com pedido de medida cautelar - Pregão 
Eletrônico 002/7063-2015 para contratação de empresa para 
prestação de serviços de vigilância ostensiva serviços de 
segurança privada a pessoas e serviços de pronto atendimento 
no âmbito da Superintendência Regional de Presidente Prudente 
do Banco Público Alfa e suas respectivas unidades 
administrativas. - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 002.354/2015-2 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO -  
Representa-se contra o PREGÃO ELETRÔNICO 10417062 -
2014 ¿ GILOG/SP Banco Público Alfa. - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 028.612/2015-9 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Outros | Contratação de empresa para a 
prestação de serviço de envio e/ou recepção de mensagens 
curtas SMS (Short Message Service) em aparelhos de telefonia 
móvel para clientes do Banco Público Alfa, por meio de 
comunicação online ou em batch, abrangendo todo o território 
nacional. | Pregão eletrônico | Nº 112/7066-2015-GILOG/BR | R$ 
122.439.141,50  | Estimado - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 033.658/2015-3 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - 
Possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 069/7074-2015, 
tendo como objeto é o registro de Preços, para o fornecimento de 
arquivos, estantes e carrinho de tesoureiro para as unidades do 
Banco Público Alfa no Estado do Rio de Janeiro - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 001.546/2015-5 Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - DENÚNCIA - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 035.793/2015-5 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - REPR - 
COM PEDIDO DE LIMINAR CONTRA A LICITAÇÃO 
Nº 041/7071-2015 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA BEM COMO 
OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES 
Do BANCO PÚBLICO ALFANO ESTADO DE GOIÁS - GO     - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 011.962/2015-1 Relator: AUGUSTO SHERMAN - DENÚNCIA - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 011.317/2015-9 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Publicidade | contratos DO Banco Público 
Alfa na área publicidade | Contrato | Nº | R$ 0,00 |  - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 
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PROCESSO 025.512/2015-3 Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES - 
REPRESENTAÇÃO - REPR - COM PEDIDO DE MEDIDA 
CAUTELAR - MENOR PREÇO POR PREGÃO ELETRÔNICO nº 
041/7071-2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
OSTENSIVA - CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 
VALORES LTDA. - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 025.350/2015-3 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Serviços diversos | contratação de 
fornecedor externo para ministrar curso de desenvolvimento 
executivo nas modalidades à distância e presencial para 500 
funcionários Gerentes de Pessoa Jurídica que atendem a Médias 
e Grandes Empresas no Banco Público Alfa. | Pregão eletrônico 
| Nº 086/7066-GILOG/BR | R$ 1.760.000,00|  - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 018.227/2015-5 Relator: RAIMUNDO CARREIRO - REPRESENTAÇÃO - L&C | 
Aquisições logísticas | Outros | Contratação de quatro empresas 
especializadas (Agências Propaganda) para a prestação de 
serviços de Publicidade, de acordo com as Leis nº 12.232/2010, 
nº 4680/1965 e 8.666/93, para o Banco Público Alfa. | 
Concorrência | Nº 5338/2012 - CEL/MZ | R$ 0,00 |  - SITUAÇÃO: 
ENCERRADO 

PROCESSO 025.143/2015-8 Relator: AROLDO CEDRAZ - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - com pedido de medida Cautelar - por possíveis 
irregularidades referentes ao Contrato Administrativo firmado 
entre O Banco Público Alfa e ARISP. - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 011.118/2015-6 Relator: AROLDO CEDRAZ - REPRESENTAÇÃO - 
Representação - Com pedido de Medida Cautelar - Pregão 
Eletrônico 050/7073-2014 - promovido pelo Banco Público Alfa, 
para contratação de empresa especializada em serviço de 
vigilância - Valor estimado: R$ 21.306.696,96 - Representante: 
Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança - 
Unidade Originária: Secex-PE - SITUAÇÃO: ENCERRADO 

PROCESSO 005.658/2015-2 Relator: AROLDO CEDRAZ - REPRESENTAÇÃO - 
Representação, com pedido de Medida Cautelar, formulada pela 
6 BRASIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face do 
Pregão Eletrônico 067/7074-2014 - GILOG/RJ - Processo 
Administrativo 7074.01.3668.0/2014 promovido pelo Banco 
Público Alfa para contratar serviços de despachante imobiliário 
no procedimento de recuperação de créditos com garantia de 
alienação fiduciária de bens imóveis no Estado do RJ - 
SITUAÇÃO: ENCERRADO 


