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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma estrutura para os processos de contratação de
serviços comuns adequados à gestão da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
universidade multicampi com sede em 24 municípios baianos. O percurso metodológico
adotado divide-se em três etapas, buscando, assim, elementos essenciais para que, mediante
estudo de casos múltiplos, exploratório e qualitativo, fosse realizada uma análise de processos
de contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo e serviços de limpeza e
conservação de 2014 a 2016, bem como a compreensão de gestores universitários sobre o
fenômeno da gestão da área-meio para a realização da missão institucional da UNEB. A
comunidade acadêmica de profissionais está dividida da seguinte maneira: 2.170 são
docentes, 1.471 são técnicos administrativos e 916 são prestadores de serviços terceirizados,
sendo que o número significativo desses últimos chama atenção para a necessidade de
qualificação do gerenciamento do processo de contratação de tais serviços. A gestão
universitária deve assumir o caráter de participação ativa dos envolvidos com a tomada de
decisões com visão abrangente do planejamento e da sua missão institucional. Incorpora-se a
necessidade de conceitos sobre gerenciamento de processos, qualidade e controle do gasto
público e as perspectivas acadêmica, organizacional e espacial que caracterizam a UNEB. O
aprofundamento no conceito de processos organizacionais e sua classificação – processos
gerenciais, finalísticos e meios –, bem como a modelagem e o Diagrama de Processo de
Negócio (DPN), além do conhecimento por Business Process Modeling (BPM), foram
fundamentais para a sistematização, desenho e construção do diagrama operacional do
processo de contratação de serviços terceirizados, como produto deste trabalho, apresentado
na sua primeira versão por meio do programa Bizage Modeler. A pesquisa mostrou que a
sistematização depende de conhecimento legal, institucional e de gestão universitária por
parte dos colaboradores envolvidos. As limitações de alguns gestores que atuam na área-meio,
relativas a conceitos básicos de gestão universitária, prejudicam a implementação de gestão
mais segura e adequada dos processos e atendimento às necessidades elementares para
execução das atividades-fim da universidade. Observou-se também que há flagrante
desrespeito à autonomia universitária por parte da Administração Direta do Estado da Bahia.
A gestão da UNEB não demonstrou utilizar as áreas-meio como espaço de desenvolvimento,
construção de novos conhecimentos e tecnologias. Os departamentos são consumidos pela
gestão administrativa e financeira do campus, dispersando o foco da atividade-fim, sendo
igualmente evidenciada a inexistência de gestão de processos na instituição. Há algumas
preocupações quanto à tramitação processual, no entanto, via de regra, não existem
instrumentos, acompanhamento, monitoramento e qualificação dos processos na instituição. A
pesquisa apresenta como produto a modelagem do processo de contratação de serviços
terceirizados com descritivos, recomendações e documentos básicos.
Palavras-chave: Gestão universitária. Serviços terceirizados. Mapeamento de processos.

ABSTRACT
This study aims to propose a structure for the contracting of common services adequate to the
management of the State University of Bahia (UNEB), a multicamp university with
headquarters in 24 municipalities of Bahia. The methodological approach adopted is divided
in three stages, seeking, therefore, essential elements so that, through multiple case study,
exploratory and qualitative, an analysis of contracting processes of outsourced administrative
support services and cleaning and conservation services from 2014 to 2016, as well as the
understanding of university managers on the phenomenon of the management of the areameans to carry out the institutional mission of UNEB. The academic community of
professionals is divided as follows: 2,170 are teachers, 1,471 are administrative technicians
and 916 are outsourced service providers, and the significant number of these draws attention
to the need to qualify the management of the hiring process of such services. University
management must assume the active participation of those involved in decision-making with a
broad vision of planning and its institutional mission. It incorporates the need for concepts on
process management, quality and control of public spending and the academic, organizational
and spatial perspectives that characterize UNEB. The deepening of the concept of
organizational processes and their classification - managerial, finalistic and means processes as well as modeling and the Business Process Diagram (BPD), as well as knowledge by
Business Process Modeling (BPM), were fundamental for the systematization, design and
construction of the operational diagram of the contracting process of outsourced services, as a
product of this work, presented in its first version through the program Bizage Modeler. The
research showed that systematization depends on legal, institutional and university
management knowledge of the employees involved. The limitations of some managers acting
in the middle area, related to basic concepts of university management, hamper the
implementation of safer and more adequate management of the processes and attending to the
elementary needs to carry out the university's final activities. It was also observed that there is
flagrant disregard for university autonomy on the part of the Direct Administration of the
State of Bahia. The management of UNEB has not demonstrated the use of the middle areas
as a space for development, construction of new knowledge and technologies. The
departments are consumed by the administrative and financial management of the campus,
dispersing the focus of the final activity, and also evidenced the inexistence of process
management in the institution. There are some concerns regarding the procedural process,
however, as a rule, there aren´t instruments, monitoring, and qualification of the processes in
the institution. The research presents as a product the modeling of the contracting process of
outsourced services with descriptions, recommendations and basic documents.
Keywords: University management. Outsourced services. Process mapping.
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1 INTRODUÇÃO
Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que temos
uma Geografia que nos espanta e nos separa em suas imensas
distâncias. Mas o Brasil não é apenas um país de distâncias materiais,
o Brasil é um país de distâncias sociais e de distâncias mentais, de
distâncias culturais, de distâncias econômicas e distâncias raciais. E
nas dificuldades que todos sentimos de compreendê-lo, não devemos
esquecer este fato. É por causa dessas distâncias que temos tantas
linguagens pelo Brasil afora.
Anísio Teixeira (1947, p.688).

Cumprir as atividades finalísticas de pesquisa, ensino e extensão das universidades na
atual conjuntura sociopolítica e econômica dos Estados e da União é desafiador. O desafio
caracteriza-se por diversos motivos, desde orçamento e a necessidade do professor capacitado
em sala de aula, a disponibilização de instrumentos/materiais didático-pedagógicos, a
implantação de políticas educacionais, cumprimento de exigências legais, dentre outros, até
questões básicas como funcionamento regular da estrutura física por meio dos serviços de
limpeza e conservação, manutenção predial, vigilância, apoio técnico, serviços de informática
dentre outros capazes de “fazer funcionar” a máquina institucional.
A inquietação para a pesquisa veio justamente neste último ponto: a atividade-meio –
traduzida como aquela atividade acessória, de apoio à atividade principal das universidades –
enquanto instrumento de suporte eficiente à atividade-fim das universidades.
Exemplificam-se as atividades-meio em tarefas como a contratação de serviços de
conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção,
reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios e equipamentos como atividades de
suporte, atividades instrumentais de apoio administrativo e que, apesar de imprescindíveis,
não correspondem à finalidade e essência da dinâmica das instituições de ensino de nível
superior.
São as atividades-meio que contribuem significativamente para o cumprimento da
atividade-fim das instituições de ensino e que necessitam ser estudadas como objeto de
investigação científica na perspectiva da qualificação, por exemplo, da gestão universitária no
contexto do sistema estadual de ensino superior. Isso deve ser feito, especialmente,
considerando-se a gestão universitária como instrumento para a garantia do direito à educação
e do desenvolvimento humanos sustentável e não como instrumento do mercado educacional.
Essas atividades são chamadas também na administração pública e na legislação
trabalhista de serviços terceirizados ou serviços comuns, por serem aqueles executados
mediante contratação de empresa especializada em ramo de atividades de apoio e suporte à
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gestão, que cada vez mais impactam na ação finalística das universidades, inclusive, da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
Esse impacto na gestão universitária se dá em função de sua relevância para o
funcionamento do todo organizacional, uma vez que a paralização dos serviços comuns ou
sua execução inadequada podem acarretar sérios prejuízos à comunidade acadêmica na
realização das atividades de pesquisa, ensino e extensão, e naquilo que é fundamental, isto é,
o acesso à educação. Estudar a gestão de serviços terceirizados com foco na atividade-fim
exige caracterizar impactos que a interrupção de atividades como o suporte de informática,
vigilância patrimonial, serviços de manutenção predial e recepção, por exemplo, podem
causar nas rotinas do tripé que constitui a universidade (ensino, pesquisa e extensão).
A UNEB passou a ser administrada, a partir da vigência da Lei Estadual nº. 7.176, de
10 de agosto de 1997, pelo sistema binário, ou seja, integrado por Campi e Departamentos.
Atualmente, caracteriza-se, também, pela multicampia e conta com 29 Departamentos em 24
munícipios que compõem centros regionais de médio e grande porte. As dimensões dessa
universidade e as peculiaridades impostas pelo sistema multicampi ampliam o desafio da
gestão universitária.
Diversos questionamentos sugiram a partir daí. Entretanto, aquele que permaneceu
como força propulsora desta pesquisa indaga: Como estruturar os processos de contratação
de serviços comuns adequados à gestão da Universidade do Estado da Bahia - UNEB?
Conhecer e reconhecer o gerenciamento de processos-chave na gestão universitária
revelou-se como instrumento capaz de contribuir significativamente na qualificação da gestão
da UNEB. Justifica-se também pelo fato de que as demandas da atividade-meio devem passar
desapercebidas, sem percalços, sem interrupções para a realização do tripé com maior fluidez.
Quando isso não acontece, a atividade finalística é impactada. Paralizações de
serviços, excesso de burocracia, lentidão nas deliberações, desmandos e retrabalho acabam
por interromper ou causar sérios problemas nas aulas da graduação e pós-graduação,
atividades de pesquisa e extensionistas desta Instituição Universitária. De fato, conforme
observa Boaventura de Souza Santos (1999), é da natureza das instituições universitárias não
intervirem no nível das causas profundas de suas contradições, priorizando a gestão das
tensões que tendem a se tornar sistêmicas e representam, sempre, a reprodução controlada de
uma crise orgânica.
As relevâncias social e científica desta pesquisa somam-se para refletir sobre tais
tensões. Nesse caso, voltada para a qualificação da gestão universitária, a investigação
realizada, ao mesmo tempo em que busca um diagnóstico nas contratações de serviços
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comuns da UNEB, propõe uma ação conectada com as teorias e abordagens sobre gestão
educacional, administração da educação, gerenciamento de processos com foco na realização
do objetivo contido no Estatuto da UNEB, qual seja: “formação integral do cidadão e o
desenvolvimento das potencialidades econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, artísticas e
literárias da comunidade baiana” (BAHIA, 2012).
Na perspectiva profissional, ressalto que vivi a gestão pública profissionalmente desde
2004, por meio de experiências na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (2004-2006)
e, mais recentemente (2007-2014), na Bahiagás (empresa de economia mista vinculada ao
Governo do Estado da Bahia), que permitiram uma visão da administração pública, suas
complexidades, peculiaridades, bem como as políticas públicas e desafios a serem cumpridos.
A docência no ensino superior desde 2003 e a especialização em Direito Público
(2008) vieram corroborar com a ideia de realização dessa investigação como forma de
qualificação permanente, aprofundamento teórico por meio da produção e crítica do
conhecimento, bem como participação e contribuição no desenvolvimento da comunidade
acadêmica.
Além disso, e para finalizar, a experiência, entre 2014 e 2015, na gestão da UNEB e o
momento de amadurecimento profissional despertaram o interesse para essa problemática que
se encaixou com o objetivo do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (GESTEC) especificamente porque visa à produção de conhecimentos, à
atualização permanente dos avanços da ciência e das tecnologias, à capacitação e ao
aperfeiçoamento de profissionais na área da gestão educacional, bem como ao
desenvolvimento da pesquisa aplicada no campo da educação.
É lastreada por essas justificavas e motivações que a pesquisa se desenvolve e traz os
resultados ora apresentados, os quais se baseiam nos seguintes objetivos:
1.1 OBJETIVO GERAL
• Propor estrutura para os processos de contratação e execução de serviços comuns
adequados à gestão da Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conceituar gestão pública, gestão universitária, serviços comuns e serviços
terceirizados e gerenciamento de processos;
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• Identificar disfunções nos fluxos e nos procedimentos das contratações de serviços
comuns;
• Desenvolver modelo de mapeamento dos processos administrativos referente à
contratação de serviço comum na perspectiva do gerenciamento de processos para a
gestão universitária;
• Disponibilizar base de dados para customização de sistema e automação de processo.
A partir desses objetivos, a pesquisa se desenvolve e apresenta como resultado um
Relatório Técnico que está divido em quatro etapas, a saber: a) introdução, já descrita neste
tópico; b) desenvolvimento com: referencial teórico, descrição do percurso metodológico com
método e técnicas utilizadas na pesquisa; c) resultados alcançados; e d) considerações finais.
Nos resultados, e com igual teor de importância, destacamos a proposta de modelagem
desenvolvida para os processos de contratação de serviços comuns da UNEB, por meio do
qual esperamos poder contribuir para a gestão universitária e para os fins pelos quais a UNEB
foi criada e existe.
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2 GESTÃO UNIVERSITÁRIA NO MODELO MULTICAMPIA
Para se entender melhor o processo de gestão no campo da Moderna Administração, é
necessário compreender os preceitos básicos das teorias clássicas formuladas por Frederick
Winslw Taylor (1856-1915) e Jules Henri Fayol (1941-1925). Vale ressaltar que ambos se
basearam na Teoria Burocrática de Max Weber para criarem as suas próprias formulações.
Foram por meio das concepções trazidas por esses dois importantes cientistas que o ambiente,
a tecnologia, as tarefas e os trabalhadores puderam ser mais habilmente aproveitados e, assim,
o planejamento, o acompanhamento e o controle fossem capazes de produzir melhores
resultados na perspectiva de acumulação de riqueza.
Em seus estudos, baseados na ciência metódica e positivista, Taylor buscou melhorar a
produção fabril por meio de uma maior eficiência entre o tempo e o movimento de cada setor
de montagem, dividindo atividades complexas em partes mais simples, que objetivavam uma
racionalização a partir de novos padrões operacionais. Com isso, o taylorismo, que concentra
sua ênfase nas tarefas, conseguia gerar resultados mais positivos. A crítica é que essa
separação entre concepção e execução, dentro de um controle gerencial hierárquico
engessado, desmotiva e aliena o trabalhador.
A teoria de Fayol, por sua vez, concentra sua ênfase na estrutura. O êxito da produção
é alcançado mediante a distribuição e disposição dos diferentes setores da organização e das
suas inter-relações internas. Através da racionalização da composição administrativa, os
diversos órgãos que fazem parte de uma empresa passam a ser pensados de forma composta.
Dessa forma, não é difícil perceber que o taylorismo e o fayolrismo se complementam:
enquanto o primeiro se preocupou com a cadeia produtiva, o segundo buscou trabalhar a parte
estrutural da organização.
Em termos práticos, quem melhor aproveitou os ensinamentos de padronização e
simplificação de Taylor foi o empresário Henry Ford. Além de criar novos padrões fabris e
produzir quase todas as matérias primas necessárias para os seus carros, Ford inovou
significativamente a indústria de automóveis ao criar a linha de montagem, na qual esteiras
rolantes eram as condutoras de todo o processo. Essa engrenagem aparentemente simples foi
impulsionada por um consumo crescente que ditava um ritmo cada vez maior de produção. A
principal crítica contra esse modelo era a de que os trabalhadores não se especializavam,
dominando apenas uma pequena etapa produtiva e, consequentemente, tornavam-se limitados.
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Dentro do mesmo segmento, a empresa que fez o contraponto ao fordismo foi a
Toyota com o seu sistema de produção que também fez escola. Eiji Toyoda e Taiichi Ohno,
fundadores da fábrica japonesa de automóveis, que atendia um mercado muito menor que o
estadunidense, propuseram um conceito que buscava eliminar todo o desperdício, e que
oferecia apenas o que o mercado era capaz de absorver. Os seus funcionários eram
qualificados e capazes de atuar em qualquer setor da empresa. Foi essa flexibilização da
produção que fez com que o toyotismo prevalecesse, superando o modelo criado por Henri
Ford. A Toyota fez, à época, interessante contraponto a Taylor e Fayol ainda na mesma
perspectiva de acumulação de riqueza, mas com a perspectiva de qualificação da mão de obra
e de aspectos culturais.
2.1 GESTÃO EDUCACIONAL
Como dito anteriormente, a gestão universitária, em uma instituição pública, deve
atender a princípios que visam à garantia de direitos e ao desenvolvimento do homem, e não
apenas as demandas do mercado educacional. Para a pesquisadora Heloísa Lück (2006, p. 54),
a gestão educacional supera a óptica da administração, “dando a esta uma nova acepção, mais
significativa e de caráter potencialmente transformador, colocando-a a serviço e como
substrato do trabalho de gestão”. Portanto, é natural que diversas ações administrativas façam
parte da rotina dos dirigentes de organização de ensino, pois “a administração passa a ser,
portanto, uma dimensão da gestão, colocando-se sob o enfoque e princípios desta,
constituindo a gestão administrativa” (LÜCK, 2006, p.54).
Conceituar gestão educacional é levar em conta uma série de elementos sociológicos
envolvidos no processo e, ao mesmo tempo, a busca por um entendimento diferente da
realidade. O citado autor discorre sobre uma série de aspectos característicos e não
considerados pelo conceito de administração como, por exemplo,
A compreensão de que os avanços dessas organizações se assentam muito mais em
seus processos sociais, sinergia e competência, do que sobre insumos ou recursos,
uma vez que aqueles dão sentido a estes; o entendimento de que a melhoria da
escola, da sua gestão e dos seus resultados passa pela transformação da cultura de
unidades de trabalho a serviço da educação. (Lück, 2006, p.55).

Estudando as experiências na prática da educação na América Latina, Benno Sander
(1995, p. 30) concluiu que “os conceitos de qualidade de vida e desenvolvimento humano, de
efetividade política e relevância cultural, de identidade subjetiva e equidade social se afirmam
como valores fundamentais”. Além do mais, conforme o mesmo autor,
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A especificidade da administração da educação como campo teórico e praxiológico
se define em função da natureza peculiar da educação como prática política e
cultural comprometida com a promoção dos valores éticos que orientam o exercício
pleno da cidadania na sociedade democrática. (SANDER, 1995, p. 12).

Ainda sobre o conceito de gestão educacional, Lück (2006, p. 52) assevera que o mais
importante não é a apresentação de novas ideias, “mas sim ideias referentes a uma ordem
diferenciada de relações constituindo, dessa forma, um novo paradigma, caracterizado por
maior aproximação e horizontalização na tomada de decisões”. É essa consciência inovadora,
e que supera a da administração, pois está associada à democratização das organizações, que
vai demandar “a participação ativa de todos os envolvidos em uma unidade social, para a
tomada de decisão conjunta, mediante processo de planejamento participativo”. E esses
diferentes olhares, ao serem considerados, “permitem que as decisões tomadas o sejam a
partir de uma visão abrangente das perspectivas de intervenção, além de garantirem o
comprometimento coletivo com a implementação do planejado” (LÜCK, 2006, p.57).
Não é diferente quando discutimos gestão nas instituições públicas educacionais,
inclusive nas universidades públicas. Apesar das peculiaridades a serem vistas mais adiante,
os desafios atuais impostos à gestão universitária refletem uma conjuntura atual vivenciada
pelas organizações públicas como um todo.
Ou seja, há, também, no seio dos debates sobre gestão educacional uma infinidade de
temas que buscam promover, dentro de uma perspectiva multifacetada, a ideia de que as
instituições de ensino, pesquisa e extensão devam atuar considerando o arcabouço teórico
voltado para a gestão, gerenciamento de processos, gestão da qualidade, qualidade e controle
do gasto público, aperfeiçoamento do orçamento público e outras temáticas propostas pelas
ciências sociais aplicadas na contemporaneidade (SANTOS, 1999; TRIGUEIRO, 1999;
HARDY; FACHIN, 2000; TACHIZAWA; ANDRADE, 2006; ZABALZA, 2007).
A intenção é entrelaçar a concepção de organização com aquilo de mais genuíno no
cotidiano das universidades. Para tanto, é importante compreender que as organizações
[...] são definidas como coletividades [...] que foram estabelecidas para a
concretização de objetivos relativamente específicos de forma mais ou menos
contínua. Deve, no entanto, ficar claro [...] que as organizações possuem
características diferenciadas, além da especificidade e continuidade da meta. Essas
características incluem fronteiras relativamente fixas, uma ordem normativa, níveis
de autoridade, um sistema de comunicações e um sistema de incentivos que permite,
aos diversos tipos de participante, trabalhar juntos para a realização de metas
comuns. (SCOTT, apud HALL, 2004, p. 28).

Claro que não podemos abandonar as características da universidade como
organização profissional que existe considerando o processo burocrático e de tomada de
decisão, as hierarquias, a ação finalística impactada pela área-meio e demais fatores de
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natureza política e social que tornam o meio acadêmico uma organização de alta
complexidade. Afinal, “a universidade é considerada um espaço de tomada de decisão
formativa” (ZABALZA, 2007, p. 3).
Neste sentido, Zabalza (2007, p. 21) destaca três aspectos relevantes às caraterísticas e
à problemática que as universidades atuais apresentam. São eles: a) a transformação do
próprio cenário universitário decorrente de significativas mudanças de natureza social,
econômica e política das últimas décadas; b) o sentido formativo da universidade; e c) a
estrutura organizacional e a dinâmica de funcionamento das universidades. É nesse contexto,
portanto, que passamos a pensar a universidade como organização burocrática e universitária.
Hardy e Fachin, na obra Gestão estratégica na Universidade Brasileira: teoria e casos
(2000), descrevem a existência na organização profissional de uma obediência que é
alcançada em razão de um comprometimento com uma ideologia e normas existentes, e
aquilo que une os membros entre si é a fidelidade à profissão ou à disciplina, antes que à
organização, além da adesão a valores profissionais, em vez de objetivos organizacionais.
Ressaltam ainda o treinamento profissional como instrumento necessário para a padronização
de habilidades e comprometimento de um grupo.
[...] Existem, na organização profissional, características burocráticas bem definidas.
Primeiro, existe uma considerável padronização de habilidades e de procedimentos
para possibilitar que o trabalho seja executado; e há “programas” que são feitos para
serem aplicados a situações predeterminadas. [...] Uma segunda característica
burocrática ocorre diretamente como resultado do fato de que permite-se às
subunidades uma existência autônoma, frouxamente ligadas entre si e com a
organização maior (cf. lsely coupled em Weick, 1976). No entanto, como qualquer
pessoa que trabalhou numa universidade sabe muito bem, a democracia e a
descentralização, típicas da organização universitária, requerem, não obstante, uma
quantidade considerável de “papelocracia” (red tape), de hierarquia, de
procedimentos legais extensivos, abrangente e altamente padronizados. [...] Há ainda
um terceiro caminho no qual a organização burocrática se intercruza com a
organização acadêmica: é o que se relaciona com as equipes de apoio administrativo.
Enquanto o lado profissional da universidade pode ser caracterizado por autonomia
e por liberdade acadêmica, o apoio administrativo é estruturado numa burocracia
hierárquica, tipicamente tradicional. (HARDY; FACHIN, 2000, p. 22-23).

Conciliar a modelagem da academia enquanto organização burocrática e universitária,
conhecer e reconhecer os processos e procedimentos adotados para realização da atividade
finalística, considerar a ideologia dominante, as normas, os valores profissionais e, além
disso, associar os conceitos contemporâneos propostos pelas ciências sociais aplicadas
reforçam a necessidade de configuração de uma gestão universitária que respeite essa
diversidade. Assim, para Hardy e Fachin:
O reconhecimento da importância da diversidade parece ser uma importante forma
de enxergar e pensar sobre universidades no Brasil. É também uma constatação
efetiva de como podem ser úteis ao conhecimento das universidades o uso de
modelos de análise organizacional mais amplos e que foram gerados em sua maioria
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fora do contexto de análise de organizações universitárias. (HARDY; FACHIN,
2000, p. 200-201).

Essa consideração da diversidade na gestão universitária também recai sobre as
universidades no modelo de multicampia. Para Fialho (2005, p. 99), “privilegiar uma cultura
burocrática em detrimento das relações interpessoais e dos sistemas de fluxo comunicacional
é romper ligamentos importantes caso se queira instaurar um caráter mais orgânico do modelo
multicampi”. Esse afrouxamento das subunidades entre si e a ordem maior, característica da
multicampia, só será “saudável” se espelhado por um sistema de fluxo comunicacional que dê
conta dessa distância física/estrutural e, de forma inversa, aproxime na realização da missão e
objetivos da “multiversidade”.
São diversos elementos que a equipe de gestão universitária deve considerar na prática
e na tomada de decisão que perpassa especialmente pelo sistema de fluxo comunicacional
existente nas universidades. A observância desses fatores pode ser responsável pelos
resultados e avanços que terá a academia e o tripé que a sustenta.
Em consonância com a professora Lídia Boaventura Pimenta (2007), o processo de
gestão numa organização de ensino superior deve apropriar-se de instrumentos adequados
para se desenvolver, considerando o tripé universitário (ensino-pesquisa-extensão), as
diversas áreas de conhecimento, as instâncias deliberativas e os recursos humanos
disponíveis, ou seja, ao se pensar o desenvolvimento na perspectiva de uma organização
universitária deve-se observar: a natureza da ação, a estrutura colegiada para tomada de
decisão e a especificidade dos recursos humanos que compõem o quadro permanente. Junto a
esse instrumental somam-se outras áreas mais tradicionais como: o setor financeiro, de
contabilidade, recursos humanos e patrimônio para fornecer o suporte necessário para
alcançar os objetivos e, consequentemente, obter os resultados esperados. E, nesse ponto,
conclui afirmando que:
Assim, entende-se que a gestão universitária abrange a administração acadêmica,
com suas normas específicas, quadros de docentes e de técnicos-administrativos
disponíveis e suas peculiaridades em termos de quantidade, titulação e qualificação;
instalações físicas [...] e equipamentos; bem assim, a administração do patrimônio e
dos recursos financeiros, cujo processo decisório obedece, prioritariamente, a uma
estrutura decisória colegiada. Essa é uma questão que tem provocado inquietações
na universidade, considerando-se que sua gestão abrange as duas grandes áreas:
acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) e administrativa (recursos humanos,
financeiros, contábeis e patrimoniais), tornando-se um tema constante nas
discussões de gestores e mantenedores de instituições de ensino superior, em
decorrência dos desafios a enfrentar, resultantes da conjuntura social, política,
educacional e econômica. Tais desafios emergem tanto para a instituição
administrada pelo setor público como na mantida pela iniciativa privada, posto que
ambas têm como pressuposto básico a oferta da educação superior, sendo, portanto
responsáveis por estes serviços junto à sociedade. (PIMENTA, 2007, p. 85).
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consideravelmente seu foco de atuação, porque concluiu que é necessário adaptar-se às
exigências contemporâneas de gestão organizacional para cumprir seus objetivos e missão.
Corrobora com esse entendimento a pesquisadora Vivone Lanzillotti (1997), ao
afirmar que se espera, no século XXI, que a Universidade, com a perspectiva de garantia de
alto padrão de qualidade de seus serviços, seja capaz de desempenhos consequentes em suas
atividades-fim. “Desse modo, a natureza e a destinação desses serviços devem ser discutidos à
luz de uma análise organizacional, buscando-se elaborar e implementar programas de
mudança, a partir da identificação e da compreensão dos fenômenos que permeiam as
organizações” (LANZILLOTTI, p. 26, 1997).
No caso da universidade multicampi o desafio é ainda maior. A UNEB, exemplo de
multicampia, foi, desde sua concepção, pensada para ser uma instituição de ensino superior
multicampi. Para Edivaldo Boaventura, Secretário Estadual de Educação e Cultura à época de
idealização e criação da UNEB (1983):
Multicampi é uma Universidade geograficamente dispersa; mais economicamente
eficiente. Uma administração complexa, com uma sede, interligando-se com os
vários campi. A UNEB é um projeto que se inicia a partir dessa ideia.
(BOAVENTURA, apud FIALHO, 2005, p. 96).

Mesmo na condição de universidade com um único campus acadêmico, há autores que
defendem o conceito de multicampia também para instituições de ensino superior que, com
estrutura localizada em um único espaço territorial, atuam com foco na busca do
conhecimento, na solução de problemas, na apreciação crítica do desempenho e na formação
de pessoas em patamar de nível superior (KERR, apud PIMENTA, 2007).
Nesse caso, o conceito de multicampia se fortalece por meio dessa multiversidade de
ações e, em algumas situações, potencializa-se com a ocupação de diversos espaços e sua
interação com várias comunidades externas e maior número de pessoas. “Ressalte-se,
entretanto que, a instituição universitária unicampi [...] também é considerada no critério de
multiversidade, ao desenvolver, concomitantemente, ensino, pesquisa e extensão”
(PIMENTA, p. 75, 2007).
Fialho (2005) resgata a história da criação da UNEB com ênfase na abordagem da
multicampia e evidencia pontos fundamentais para amadurecimento dos processos de gestão e
a tomada de decisão no âmbito da alta cúpula da Instituição.
A recomposição dessa trajetória permite extrair alguns significados com relação à
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noção da Universidade multicampi a ser assumida pela UNEB: a concepção
originária da UNEB, como uma universidade multicampi respaldada pela
consolidação de experiências semelhantes no Brasil e pelas referências
internacionais, ressaltava o caráter de uma organização regionalizada, com campi
autônomos, capazes de se desenvolverem progressivamente segundo etapas, até se
constituírem como universidades, de modo articulado, promovendo uma economia
de meios e viabilizando a interiorização da educação superior. (FIALHO, 2005, p.
97).

Os desafios apresentados às universidades com a existência de apenas um campus
acadêmico já são muitos num cenário internacional político e econômico de instabilidade e
incertezas desde a crise econômica de 2008, o que se traduz, consequentemente, em um
ambiente de redução de investimentos e contingenciamento de ações e políticas públicas.
Com a multicampia, esses desafios acentuam-se, multiplicam-se. Desde 2005, esses
problemas já eram pontuados por Fialho (2005) na pesquisa sobre o tema da multicampia, os
quais influenciam nos resultados e desempenho da Instituição.
Há claro processo de fragilização da política educacional que, considerando o caráter
constitutivo da gestão universitária, torna-se ainda mais evidente. Na lista, identificamos: falta
de conhecimento das instâncias governamentais e da própria instituição das suas
características e peculiaridades; as dificuldades de permanência de quadro de titulados no
campus de lotação, inclusive a ampliação desse corpo docente; as questões políticas,
sobretudo na base da relação campus x municípios; a ausência de planejamento; a excessiva
burocracia; a falta de procedimentos simplificados e articulados; e a inexistência de um
sistema de informação e de comunicação consistente (FIALHO, 2005).
Entretanto, é imperiosa a existência e manutenção de estruturas e funcionamento de
universidades para além dos grandes centros urbanos. As dificuldades apontadas até então não
devem propiciar um recuo da estratégia de garantia/ampliação/regionalização do acesso ao
ensino superior.
Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no período de 20062015, o professor Paulo Gabriel Soledad Nacif, em editorial no Jornal A Tarde (2013),
declarou que no Brasil, a multicampia é uma resposta à necessidade de interiorização da
educação superior, apontando a universidade como instrumento essencial para o
desenvolvimento regional. No modelo multicampi há clara aproximação da população com a
cultura universitária, democratização do conhecimento e distribuição de recursos materiais e
humanos em maiores áreas de abrangência. A própria essência da multicampia já agrega
fatores que vão além do aspecto numérico ou simplesmente geográfico.
Entretanto, para Fialho (2005), o modelo multicampi é forçado a enquadrar-se à
estrutura organizacional constituída por um único campus ou localizada em um mesmo
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município, pois é genérica a legislação nacional quando não observa a diferenciação dos seus
modelos organizacionais e espaciais, apresentando, desse modo, evidências do não
reconhecimento, pelo Estado, do caráter singular e complexo da organização universitária e,
particularmente, da instituição universitária multicampi.
Com isso, a gestão universitária, preocupada com a realização de suas finalidades,
obriga-se à observância de variáveis na perspectiva acadêmica, organizacional e espacial
quando está em jogo a configuração do modelo universitário. “Essas três dimensões são
indissociáveis, interdependentes. Ademais, se elas afetam a universidade, em geral, devem
repercutir, de forma intensa, sobre a universidade multicampi”. (FIALHO, 2005, p. 37).
Algumas dessas dimensões citadas por Fialho (2005) foram verificadas em pesquisa
realizada com pró-reitores de graduação (BAIBICH; SOMMER, 2012), na busca por se
compreender como as instituições avaliam a materialização de sua concepção de qualidade de
ensino de graduação. Como indicadores de qualidade foram destacados pelos sujeitos da
pesquisa, em ordem decrescente de número de citações, os seguintes indicadores:
a) titulação e produção dos professores;
b) adequação do currículo às demandas da sociedade;
c) grau de inserção dos egressos no mercado;
d) desempenho positivo dos estudantes nas avaliações externas;
e) articulação entre ensino, pesquisa e extensão nos processos formativos;
f) existência de programas de formação continuada para docentes;
g) existência de processos de avaliação interna;
h) infraestrutura adequada à aprendizagem.
Desses indicadores, observam-se elementos que compõem diferentes modelos e
diretrizes que formaram a concepção de gestão da educação ao longo dos anos. Apesar de
última da lista, a infraestrutura adequada à aprendizagem foi citada como indicador de
qualidade para o ensino de graduação pelos principais gestores da área, o que reforça a ideia
de qualificação dos gestores da educação no referido tema.
Sander (2007) descreve quatro fases da trajetória da administração da educação ao
longo da história republicana que representam os quatro modelos de gestão da educação
baseados, respectivamente, nos seguintes critérios de desempenho administrativo: eficiência,
eficácia, efetividade e relevância que, por sua vez, associam-se de forma correspondente à
administração para a eficiência econômica (dimensão econômica), para a eficácia pedagógica
(dimensão pedagógica), para a efetividade política (dimensão política) e para a relevância
cultural (dimensão cultural).
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E como síntese teórica da experiência brasileira de administração da educação, Sander
(2007) apresenta o paradigma multidimensional de administração da educação com
construção inicial na década de 1980 e reconstruções nos anos subsequentes. O citado
paradigma orienta-se por conteúdos substantivos e valores éticos construídos coletivamente,
como a liberdade e a igualdade que, por sua vez, outorgam a moldura organizacional para a
participação cidadã na promoção de uma forma qualitativa de vida humana coletiva, tanto na
escolar como na sociedade.
A concepção do paradigma multidimencional de administração da educação parte de
quatro pressupostos básicos. Primeiro, a educação e a administração são concebidas
como realidades globais e complexas que, para efeitos analíticos, podem ser
constituídas por múltiplas dimensões, simultaneamente articuladas entre si.
Segundo, no sistema educacional existem preocupações teleológicas, substantivas ou
ideológicas, de natureza cultural e política, ao lado de preocupações instrumentais
ou técnicas, de caráter pedagógico e econômico. Terceiro, no sistema educacional
existem preocupações internas, de caráter antropológico e pedagógico, e
preocupações externas relacionadas com a política e a sociedade mais ampla.
Quatro, o ser humano, como autor individual e social da construção de seu mundo e
suas organizações, em um conjunto de oportunidades históricas, constitui a razão de
ser da existência das instituições de ensino e das organizações sociais, em geral. É
esta concepção antropossociopolítica da condição humana que define a natureza do
paradigma multidimencional de administração da educação como instrumento
heurísitico e praxiológico. (SANDER, 2007, p. 92-93).

Para o estudo em tela, o paradigma de Sander (2007) corrobora com a ideia de que, na
gestão da educação, a dimensão econômica deve, também, ser considerada fundamental, no
bojo dos elementos que compõem a administração da educação, para cumprir as finalidades
propostas pela educação de nível superior na sociedade.
Na dimensão econômica da organização educacional envolve recursos financeiros e
materiais, estrutura, normas burocráticas e mecanismos de coordenação e
comunicação. Nessa dimensão, a administração é chamada a prever e controlar
recursos, organizar estruturalmente a instituição, fixar papéis e cargos, dividir o
trabalho, determinar como este deve ser realizado e por que tipo de profissionais e
estabelecer normas de ação. O critério definidor da dimensão econômica é a
eficiência na utilização de recursos e instrumentos tecnológicos, sob o império da
lógica econômica. À luz dessa lógica, os conceitos de eficiência e racionalidade
econômica presidem as diversas atividades organizacionais e administrativas na
educação, como a preparação e execução orçamentária, o planejamento e a
destinação de espaços físicos, a confecção de horários em função da organização
curricular, a contratação de pessoal e a provisão de equipamentos e instrumentos
materiais e tecnológicos. (SANDER, 1995, p. 59).

Há uma preocupação e evidência na dimensão econômica que se associa aos aspectos
organizacionais ligados à burocracia, à utilização dos recursos e tecnologias para o
funcionamento da estrutura, à distribuição e divisão de papéis, espaços físicos, acesso aos
serviços básicos, instrumentos e equipamentos, mas as dimensões não acontecem
isoladamente. Elas sobrepõem-se à dinâmica da vida universitária e às demais dimensões da
administração da educação propostas por Sander (1995) através do paradigma
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multidimensional e que passamos a expor para melhor compreensão dessa dinâmica e
fundamental para entendermos quão importante são as atividades de gestão de processos para
o alcance dos objetivos das instituições de nível superior.
A dimensão pedagógica da administração da educação aglutina princípios, cenários e
técnicas educacionais com foco nos fins e objetivos inseridos no sistema educacional e
capazes de associar à prática administrativa responsabilidades de: coordenação da criação e
utilização de espaços, conteúdos, métodos e técnicas para cumprir seu papel econômico,
político e cultural na sociedade (SANDER, 2007). A dimensão pedagógica desafia os gestores
a práticas que atendam às definições contidas no eixo pedagógico definido no projeto da
instituição e nos diversos documentos internos ou não, mas que possuem elementos
norteadores das ações e do cotidiano educacional das escolas e universidades especialmente
seus conteúdos e as técnicas pedagógicas utilizadas nesse processo.
Na dimensão política a ênfase está nas responsabilidades sociais das organizações
educacionais e a capacidade/necessidade que elas têm de, considerando as circunstâncias
contingenciais do meio ambiente, equacionar adequadamente a relação das exigências
humanas e pedagógicas com o ambiente externo, sob pena de fechar a organização
educacional sobre si mesma (SANDER, 2007).
Com destaque para os valores e características filosóficas, antropológicas,
biopsíquicas e sociais da comunidade que participa do sistema educacional e das pessoas do
entorno que a dimensão cultural se constitui. São elementos que influenciam e dialogam com
a administração da educação por impactar diretamente nos resultados e no alcance das
finalidades e objetivos das instituições de ensino (SANDER, 2007). Nas universidades
podemos afirmar que essa dimensão se potencializa pela efervescência cultural que o próprio
ambiente universitário apresenta e pela característica básica de visão de totalidade que a
dimensão cultural agrega a partir dos mais variados aspectos da vida humana.
Foi essa visão global do ser humano e seu entorno cultural que forneceu os
elementos para conceber o paradigma multidimensional de gestão da educação,
visando equacionar, de maneira pertinente e relevante, a complexa trama de relações
sociais que ocorrem no interior da organização educacional e no âmbito da
sociedade e entre esta e aquela, segundo um código de normas sociais e valores
culturais. (SANDER, 2007, p. 105).

Elementos dessa concepção multidimensional da gestão da educação já eram
sinalizados em instrumentos legais e institucionais com abrangência nacional e internacional
desde o século passado. Exemplo disso temos na Declaração Mundial sobre Educação
Superior para o Século XXI (marco referencial de ação prioritária para a mudança e o
desenvolvimento da educação superior) proposta na Conferência Mundial sobre Educação
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Superior da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO, 1998), ocorrida em Paris, no dia 9 de outubro de 1998, que já apresentava sinais
claros para esse inevitável processo.
O artigo 11 do citado instrumento legal trata da avaliação da qualidade e dispõe, dentre
outras preocupações, que a qualidade em educação superior é um conceito multidimensional
que deve envolver todas as suas funções e atividades: ensino e programas acadêmicos,
pesquisa e fomento da ciência, provisão de pessoal, estudantes, edifícios, instalações,
equipamentos, serviços de extensão à comunidade e o ambiente acadêmico em geral
(UNESCO, 1998). A multidimensionalidade apontada no citado documento não se configura
como aquela disposta por Sander (2005), entretanto, traz elementos fundamentais para a
gestão da educação superior no cumprimento de suas finalidades.
Tão relevante quanto a declaração internacional, foi criado no Brasil, desde de 2004,
através de legislação federal, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) que tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação
da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de
sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004).
O SINAES, no processo avaliativo das instituições de educação superior, destaca
como objetivo identificar o seu perfil e o significado da atuação institucional, por meio de
suas atividades, cursos, programas, projetos e setores. Para tanto, o referido sistema apresenta
dez dimensões ou indicadores, definidos para garantir a unidade do processo e, ao mesmo
tempo, a especificidade de cada instituição (BRASIL, 2004). São eles:
I.
II.

a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas
formas de operacionalização;

III.

a responsabilidade social da instituição (inclusão social, desenvolvimento
econômico e social, defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural);

IV.
V.

a comunicação com a sociedade;
as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho;
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VI.

organização e gestão da instituição (funcionamento e representatividade dos
colegiados, independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a
participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios);

VII.
VIII.

infraestrutura física;
planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional;

IX.
X.

políticas de atendimento aos estudantes;
sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior.

A qualidade da educação superior associa-se diretamente à gestão universitária que,
por sua vez, agrega diversos elementos e dimensões, parte deles descritos neste capítulo.
Destacamos, tendo em vista o estudo em tela, a dimensão econômica e indicadores como a
organização e gestão da instituição, a infraestrutura física adequada à aprendizagem; as
condições de trabalho e a sustentabilidade financeira. Nessa perspectiva, o diálogo
considerando a dimensão econômica na gestão universitária contribui na qualificação da
oferta de ensino, pesquisa e extensão, no cumprimento da missão social das universidades e,
mais ainda, na multidimensionalidade assume um papel tão importante quanto as outras
dimensões porque seu isolamento ou desconsideração podem propiciar um fracasso
generalizado na política educacional e, consequentemente, em sua gestão.
A dimensão econômica dedica atenção às questões financeiras e administrativas da
gestão da educação e, nesta pesquisa, torna-se a dimensão de maior destaque, considerando o
tema da gestão de processos para contratação de serviços comuns como foco principal deste
estudo. Outro aspecto importante e que, de todo modo, perpassa por boa parte da pesquisa,
direta e indiretamente, são os elementos da administração, a saber: planejar; organizar; dirigir
e controlar correlacionados às tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologias.
Nos próximos dois capítulos, somados a este que ora concluímos, apresenta-se essa
base teórica, capaz de contribuir para a análises e resultados finais desta investigação.
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3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONCEITO E PRINCÍPIOS PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS TERCEIRIZADOS
A gestão da coisa pública veio no decorrer da história das civilizações assumindo
perspectivas e enfoques diferenciados, seguindo ideias diversificadas, incluindo, dentre
outras, as filosóficas, econômicas, jurídicas e sociais de cada tempo. Conceitos como
administração pública e gestão pública foram assumindo contornos distintos, mas sempre
trazendo à baila a importância, especialmente, de áreas como administração, economia, direito
e sociologia na construção de categorias e diretrizes que, atualmente, reforçam a ideia da
eficiência, da transparência, da democracia, da participação social e valores como equidade,
igualdade e probidade. Para Carneiro e Menicucci:
Perry e Kraemer (1983) na busca de uma definição “integradora”, consideram que a
gestão pública é uma fusão da orientação normativa da administração pública
tradicional e da orientação instrumental da gestão em um sentido genérico. No
primeiro aspecto, a gestão pública incorpora temas como democracia e
responsabilidade, e valores como equidade, igualdade e probidade; da orientação
instrumental, aceita que o setor público compartilha com o setor privado a
necessidade de alcançar seus objetivos de forma mais econômica e mais eficiente.
(2013, p. 65).

Pimenta (2007, p.37), citando Meirelles (1986), destaca que “a administração pública
representa a organização e a gerência de pessoas e materiais para a consecução de propósitos
de governo, pela realização de serviços com o objetivo de atender as necessidades coletivas”.
E acrescenta que:
A atuação dessa instituição (administração pública) estabelece-se por intermédio de
suas entidades, constituídas como pessoas jurídicas; de seus órgãos, que
correspondem aos centros de decisão, os quais, embora sem personalidade jurídica
própria, são incumbidos da realização das atividades da entidade a que pertence e de
seus agentes, representados pelas pessoas, cidadãos, investidos em cargos e funções,
de forma definitiva ou transitória e dos quais depende a ação eficaz e eficiente da
administração pública. (PIMENTA, 2007, p. 37-38).

Há no seio da discussão sobre administração pública, uma permanência e reafirmação
de temas que, independentemente da natureza da entidade ou instituição em análise, são tidos
como basilares no processo de pensar a gestão pública na atualidade. Nesse aspecto, vêm
sendo incorporadas paulatinamente as ideias de gestão estratégica, resultados, eficácia,
eficiência, efetividade e relevância, a consulta e participação coletiva no processo decisório,
gerenciamento de processos, e outros assuntos que passam a fortalecer conceitos já existentes
na área pública.
Após o Golpe de 2016 ocorrido no Brasil que resultou, dentre outras coisas, no
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff (golpe parlamentar revogatório), o Brasil passa
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por processo de perda de direitos dos trabalhadores e fragilização da legislação vigente de
proteção ao trabalhador, com visível precarização das relações de trabalho. Com a conjuntura
nacional e os retrocessos advindos da tomada do poder pelo campo político mais conversador
(direita e extrema direita), acentua-se a discussão sobre terceirização dos serviços, que
atualmente é tema de amplas e distintas posições. Não obstante, o presente estudo concentrase na temática da terceirização com foco no processo de contratação pela administração
pública de alguns serviços e não nos impactos para os trabalhadores advindas das contratações
após esse novo marco legal.
Destaca-se, neste capítulo, a abordagem principiológica do direito administrativo que
deve perpassar todo o processo de contratação e as tomadas de decisão por ocasião dos
trâmites processuais decorrentes do fluxo do citado processo e inerente à própria gestão
pública e gestão universitária.
3.1 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: CONCEITOS E MARCOS NORMATIVOS DOS
PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO
Terceirização pode ser definida como o processo pelo qual uma empresa deixa de
executar uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores diretamente contratados e as
transfere para outra empresa (ALVAREZ, 1998; MARCELINO, 2007; QUEIROZ, 1998).
A terceirização tem sido um recurso bastante utilizado em diversas atividades
empresariais e até mesmo nas atividades estatais. Com efeito, Queiroz (1998, p.12) apresenta
algumas definições, no sentido de que esta seria uma técnica administrativa que permite o
estabelecimento de “um processo gerenciado de transferência, a terceiros, das atividades
acessórias e de apoio ao escopo das empresas que é a sua atividade-fim, permitindo a estas se
concentrarem no seu negócio, ou seja, no objetivo final”.
Queiroz (1998) entende que a terceirização funciona como incentivo ao surgimento
tanto de microempresas como das de médio porte, atuando também como uma espécie de
mola propulsora para o aprofundamento de especialidades, bem como a qualidade e eficiência
das empresas atuantes no mercado. Para o autor, terceirização:
É o processo da busca de parcerias, determinado pela visão empresarial moderna e
pelas imposições do mercado. Não mais poderemos passar para os preços os
elevados custos. Isto tem feito com que os empresários se preocupem com a
qualidade, competitividade, agilidade de decisão, eficiência e eficácia que acabam
resultando na manutenção dos clientes e consumidores. (QUEIROZ, 1998, p.33).
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De acordo com o que Queiroz (1998) apresenta, percebe-se que o processo de
terceirização recebe, em grande medida, a influência do mercado e de setores mais modernos
da atividade empresarial e que características como a qualidade, a competitividade, bem como
a tomada de decisões de formas mais ágeis, em certa medida, contribuem para a fidelização de
clientes e consumidores.
Nesse cenário, é importante destacar algumas características básicas presentes nos
processos de contratação de empresas. Segundo Araújo (2005), o processo de interferência
externa, a execução de funções de apoio, a continuidade e a supervisão seriam características
elementares que integram a contratação de empresas terceirizadas. É que, no entendimento do
autor, as empresas especializadas externas buscam soluções para a gestão da organização e a
maioria parte das organizações terceiriza atividades de apoio, subsidiárias, que não
influenciam diretamente no negócio central.
Assim, as funções terceirizadas saem da responsabilidade e execução direta da
organização, porém, continuam a existir; a empresa contratante, entretanto, supervisiona a
execução das atividades terceirizadas. Ressalte-se que a terceirização de atividades não é
sinônimo de abandono de funções. A busca pela qualidade permanece, sendo um dos motivos
pelos quais se procura contratar empresas especializadas capazes de prestar os serviços
transferidos com qualidade.
Autores como Alvarez (1998) entendem que, se praticada de forma positiva, do ponto
de vista administrativo, a terceirização pode gerar benefícios para aqueles envolvidos de
modo direto, uma vez que é um instrumento de modernização administrativa envolvido por
um programa gerencial maior. Nesse sentido, atividades que não fazem parte do objetivo
central de determinada empresa devem ser realizadas por especialistas. Segundo o citado
autor, a prática da terceirização bem administrada traz benefícios a todos os envolvidos
diretamente.
É de se notar que os benefícios da terceirização não se refletem de forma homogênea
entre as organizações, e que cada organização os aufere de forma distinta. Algumas utilizam
este modelo apenas nas atividades de apoio, outras o estendem aos processos produtivos. São
os gestores que devem avaliar e decidir pelo modelo mais adequado para sua organização.
Dentre os benefícios alcançados com a terceirização, Pagnoncelli (1993, p.35) aponta:
a. Concentração de esforços (focalização) – priorizar a atividade-fim como foco dos
esforços diretos da organização e delegar a atividade-meio a terceiros;
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b. Maior capacidade de adaptação às mudanças (flexibilidade) – estrutura enxuta
permite que as empresas tenham maior agilidade nas respostas bruscas ao
ambiente;
c. Agilização (desburocratização) – ocorre quando as organizações transferem
atividades consideradas morosas a terceiros capazes de desenvolvê-las com maior
rapidez;
d. Melhoria da qualidade do produto ou serviço – ocorre quando há possibilidade de
se obter externamente produtos ou serviços de qualidade superior aos executados
pela própria empresa;
e. Melhoria da produtividade, proporcionando maior competitividade – implantação
de programas de produtividade, nos quais encontra-se inserida a terceirização de
algumas atividades, com vistas a torná-las mais competitivas;
f. Redução de custos – ocorre quando os gestores constatam que os custos de
determinado produto ou serviço não são competitivos e descobrem que existem
empresas especializadas em tal produto ou serviço no mercado, apresentando
custo bem inferior.
No que concerne à classificação da terceirização, Silveira et al. (2002) nos oferece
uma sistematização quanto à sua forma e quanto ao objeto.
Quanto à forma, os autores dividem a terceirização em externa, interna e com
cooperativas de trabalho, de modo que a primeira é a modalidade em que os prestadores de
serviços estão localizados fora e distantes do perímetro da empresa contratante; a segunda
corresponde àquela em que o prestador de serviços está localizado nas instalações do próprio
tomador, trabalhando no mesmo ambiente e dividindo responsabilidades, sendo esta a
modalidade de terceirização mais praticada atualmente; e a última, e mais recente forma de
atuação, surgiu no Brasil na década de 1990 do séc. XX e está voltada apenas para a relação
da entidade com o cooperado.
Quanto ao objeto, Silveira et al. (2002) propõem a classificação em terceirização de
serviços, na qual a responsabilidade do prestador restringe-se à execução das atividades
contratadas, não envolvendo insumos ou equipamentos, caracterizada pela pura prestação dos
serviços; terceirização de serviços e materiais, modalidade que inclui o fornecimento de
insumos, fazendo com que o terceirizado mude o seu perfil de simples “fazedor” para “gestor”
das atividades, havendo nessa categoria uma maior exigência quanto à qualidade;
terceirização de serviços e equipamentos, em que o terceirizado fornece todo o maquinário e
todos os equipamentos indispensáveis à execução correta e mais eficiente do contrato; e a
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terceirização plena, caracterizada pela transferência de atividades e tecnologia, tipificada
como a terceirização que define o executante da atividade como o responsável pela execução,
pela tecnologia empregada e pela gestão integral da atividade contratada.
Frise-se que o que é terceirizado é a atividade e não a empresa ou o trabalhador. A
empresa terceira contrata o trabalhador, que não é terceirizado, mas faz parte do processo de
terceirização.
As atividades produtivas de bens e/ou serviços são constituídas de atividade-fim e
atividade-meio. Atividade-fim é aquela que faz parte do processo específico de produção do
bem ou do serviço que é a razão de ser da organização. Por exemplo, o serviço educacional
dentro de uma unidade de ensino. As atividades-fim podem ser executadas pela própria
organização ou podem ser terceirizadas. Atividade-meio é aquela que faz parte do processo de
apoio ao serviço educacional que é a razão de ser da organização, por exemplo, a limpeza das
salas de aula e banheiros. As atividades-meio também podem ser executadas pela própria
empresa ou podem estar terceirizadas.
Como dito no início, a terceirização tem sido um recurso gerencial bastante utilizado
em atividades empresariais do setor privado e também do setor público, sendo auxiliar às
atividades estatais. Do ponto de vista jurídico, a terceirização no setor público é um recurso
legal e contratual de transferência da responsabilidade de alguns serviços a empresas privadas
ou organizações.
Somente com advento da Lei nº. 8.666/93 e as posteriores alterações em alguns de
seus dispositivos a partir da Lei nº. 8.883, de junho de 1994, que regulamenta as licitações e
contratos na administração pública, a contratação de serviços no âmbito dos estados,
municípios e Distrito Federal passou a ser disciplinada. Definiu-se, assim, nacionalmente, um
conjunto de regras para a terceirização no serviço público. A Bahia, desde 2005, tem
legislação específica sobre procedimentos licitatórios e contratos com a Administração
Público (Lei Estadual nº. 9.433/2005 e alterações). Entretanto, a base desses regramentos
permanece concentrada na Constituição Federal de 1988, com seus princípios e regras de
natureza geral.
Neste trabalho, consideram-se serviços terceirizados e serviços comuns como
sinônimos. Serviço comum, por dois dos significados que a terminologia admite, a saber: o
que é rotineiro, cotidiano, frequente, usual, habitual, regular, ordinário e o que é básico,
trivial, simples. Nessa perspectiva e na definição da legislação, são considerados serviços
comuns: vigilância e segurança patrimonial, limpeza e conservação, serviços de copa e
cozinha e serviços de recepção.
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3.2 CATEGORIAS LATENTES E OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
DO PROCESSO LICITATÓRIO
3.2.1 Princípios da Administração Pública
A Administração Pública pela sua natureza, competências e especificidades possui
capítulo reservado na Constituição brasileira de 1988. O caput do artigo 371, com nova
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 1998, invoca os princípios que devem
reger a atuação dos agentes e servidores públicos, a saber:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. (BRASIL,
1998).

Vale destacar que a Emenda nº. 19, de 1998 trouxe uma nova roupagem ao artigo 37,
ao incluir o princípio da eficiência no rol dos princípios fundamentais para a administração
pública.
Como a abordagem principal desta pesquisa se fundamenta na ponderação de
princípios e interesses, torna-se imprescindível a análise, a discussão e o aprofundamento
daqueles que tocam especialmente na questão do saneamento de falhas em licitações. Nas
sessões seguintes será abordado cada um desses princípios.
3.2.1.1 Princípio da legalidade
Estudado e discutido em todos os ramos do direito, o princípio da legalidade tem
reservado no Estado de Direito um destaque especial. Doutrinas, jurisprudências,
ordenamento jurídico como um todo se orientam inicialmente pelo conjunto de normas e
regras vigentes sobre o tema a ser debatido.
O publicista Celso Antônio Bandeira de Mello analisa, com precisão, a expressão
legalidade com as seguintes palavras:
A expressão “legalidade” deve, pois, ser entendida como conformidade à lei e,
sucessivamente, às subsequentes normas que, com base nela, a Administração
expeça para regular mais estritamente sua própria discrição, adquirindo então um
1

A Constituição do Estado da Bahia, de 05 de outubro de 1989, no artigo 13, repete o texto constitucional com
as devidas adequações dispondo que: “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência” (grifo nosso). Assim como na CF, com a Emenda nº. 19, nova redação foi dada pela Emenda à
Constituição Estadual nº 07, de 18 de janeiro de 1999 para incluir o princípio da eficiência.
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sentido mais extenso. (2009, p. 76-77).

A seguir ele complementa com a ideia de que:
A atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei,
mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos de autorização contida no sistema
legal. A legalidade na Administração não se resume à ausência de oposição à lei,
mas pressupõe autorização dela, como condição de sua ação. (idem, p. 76).

Nesse caso, há uma submissão da Administração Pública ao Direito, e não apenas à
lei, observando-se, inclusive, princípios em sintonia com a teleologia constitucional2.
Resumindo esta abordagem teórica, o princípio da legalidade para o agente público
não se limita ao cumprimento e observância dos dispositivos legais, mais do que isso, o
agente deve respeito ao ordenamento jurídico de forma integral.
No âmbito estatal a interpretação e aplicação do princípio da legalidade possuem outro
foco para a administração pública. A regra de conduta negativa (permitido fazer tudo que a lei
não proíbe) não se aplica ao agente público, que deve fazer apenas o que é permitido em lei.
A própria lei3, segundo o professor Marçal Justen Filho (2005, p. 48), apresenta uma
alternativa para resolver as especificidades de cada procedimento licitatório, sem liberar
totalmente o administrador para agir conforme desejos e necessidades, mas possibilitando
uma margem de discricionariedade para definir por meio do instrumento editalício as regras
específicas para aquela contratação.
Numa compra de um equipamento pode a administração deixar de exigir a
comprovação de regularidade fiscal de débitos mobiliários com a Fazenda Municipal, por
exemplo, já que, diretamente, essa empresa não necessita de tal regularidade para fornecer o
produto ao mercado de forma regular. Conclui-se que houve um respeito à legislação federal
sem deixar de contemplar o desejo do agente em minimizar as exigências legais tendo em
vista a desburocratização do procedimento e, inclusive, a possibilidade de redução dos
participantes daquele processo.
Como princípio implícito ao princípio da legalidade, o princípio da finalidade surge da
interpretação e aplicação da lei, especialmente pelo fato de que mesmo a leitura “fria” da lei
pode apresentar diversas interpretações.
Mello (2009, p. 77-78) vem reforçar a ideia de que o princípio da finalidade anda em
2

Para Lúcia Valle Figueiredo, citada no artigo de Márcia Pelegrini (2008, p.677), “o princípio da legalidade é
bem mais amplo do que a mera sujeição do administrador à lei, pois aquele, necessariamente, deve estar
submetido também ao Direito, ao ordenamento jurídico, às normas e princípios constitucionais, assim também há
de se procurar solver a hipótese de a norma ser omissa ou eventualmente faltante”.
3
Neste caso, entenda-se lei como qualquer norma jurídica no âmbito do Estado brasileiro abrangendo a União,
entes federados, municípios, autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista que tem competência
para regular sobre licitações e contratos administrativos.
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paralelo ao princípio da legalidade apesar de o segundo estar explicitamente disposto na regra
geral e o princípio da finalidade ser reconhecido pelo ordenamento jurídico vigente. O autor
complementa sua argumentação, apresentando a discricionariedade e a apreciação subjetiva
do agente público como elementos importantes na efetivação dos fins da administração
pública.
Assim, deve-se compreender o princípio da legalidade associado intrinsecamente ao
princípio da finalidade. A inobservância de um dos dois princípios gera automaticamente um
ato viciado podendo inclusive estar repleto de favoritismos, perseguições ou desmandos.
3.2.1.2 Princípio da proporcionalidade e razoabilidade
Também reflexo do princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade
apresenta-se como instrumento de equilíbrio na interpretação e aplicação das regras ao caso
concreto. Neste trabalho, consideram-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
como complementares4, dando ênfase aos conceitos sobre proporcionalidade tendo em vista
que o razoável é característica fundamental na ponderação de interesses e aplicação de regras
e princípios contidos nas abordagens conceituais sobre o princípio da proporcionalidade.
Atualmente já há uma manifestação da doutrina e da jurisprudência nacionais acerca
do “Princípio da Proporcionalidade, como o mais importante princípio constitucional, na
medida em que serve para solucionar as “colisões de princípios”, possuindo papel
extremamente importante na aplicação do Direito” (BRAGA, 2008, p. 23).
Na efetivação da proporcionalidade deve-se buscar prioritariamente a realização e
satisfação de todos os valores, regras e princípios apontados pelo ordenamento jurídico. Na
impossibilidade dessa compatibilização, torna-se imprescindível que o agente público
identifique aqueles valores que acarretarão o menor sacrifício para a sociedade.
Os procedimentos licitatórios e concursos públicos também devem utilizar-se da
proporcionalidade para ponderar sobre as exigências formais inócuas, as quais não significam
resguardo do interesse público. “Com efeito, a interpretação do edital não pode levar às
exigências anódinas e que não consubstanciam proteção do bem comum”. (CARVALHO,
2009, p. 150).
4

Para Raquel Melo Urbano de Carvalho (2009, p. 154), as ideias de razoabilidade e proporcionalidade
encontram-se imbricadas. Sobre a distinção entre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade afirma
que “há quem entenda que razoabilidade e proporcionalidade são conceitos sinônimos. Outros os distinguem
conforme os países em que cada uma das noções apresenta maior receptividade: nos Estados Unidos da América
e na Argentina a razoabilidade; na França, na Alemanha e na Áustria a proporcionalidade. Assim sendo, a
razoabilidade teria fonte anglo-saxã e a proporcionalidade origem germânica”.
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O princípio da proporcionalidade torna-se neste trabalho o início da fundamentação
teórica sobre o saneamento de falhas no procedimento licitatório que, associado ao ato
discricionário, à ponderação de princípios e às peculiaridades do caso concreto, possibilita a
supremacia do interesse público na Administração Pública.
3.2.1.3 Princípio da igualdade ou da isonomia
O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 dispõe sobre a igualdade como direito
que deve ser assegurado pelo Estado Democrático. Não só a Carta Magna em seus artigos,
mas também leis infraconstitucionais reforçam em diversos dispositivos a importância do
princípio da igualdade como parâmetro para o estabelecimento de outras normas, regras,
regulamentos e instrumentos legais a disposição da população.
Em dois momentos do texto constitucional identifica-se expressamente a garantia da
igualdade, cada um com especificidades distintas, conforme se visualiza da leitura do texto da
lei, a saber:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade ...
[...]
Art. 37 - XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (grifo nosso).
(BRASIL, 1988).

No mesmo sentido, a Lei Federal nº. 8.666/93 vem garantir esse princípio como
respeito ao texto da Constituição e como reforço à ideia do tratamento igualitário entre os
comuns o seguinte:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 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 dos que lhes são correlatos. (grifo nosso).
[...]
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
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critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes. (BRASIL, 1993).

Apenas para demonstrar a preocupação dos legisladores com a observância do
princípio da igualdade, e apesar de estar disposto expressamente na Carta Maior, a Lei de
Licitações e Contratos Administrativos do Estado da Bahia, Lei nº. 9.433/05, também dispõe
sobre o assunto, quase transcrevendo literalmente o texto da lei federal relativo ao tema.
Fazendo um gancho com o princípio da igualdade e isonomia, o princípio da
impessoalidade vem alertar a Administração Pública taxativamente sobre o favorecimento
ilícito que pode ocorrer eventualmente no exercício de suas atividades, mas que descaracteriza
integralmente

os

princípios

da

igualdade

e

da

impessoalidade

determinados

constitucionalmente.
3.2.1.4 Princípio da eficiência
Incluído de forma explícita no texto constitucional com a reforma administrativa
realizada por meio da Emenda nº. 19, de 04 de maio de 1998, o princípio da eficiência vem
unir-se aos demais princípios já consagrados no caput do art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com o intuito de modernizar a Administração Pública.
O princípio da eficiência vem contribuir para o novo perfil de gestão pública que
começou a ser implantado no final da década de 1990. A eficiência, que já era requisito
importante nas empresas privadas, começa a ser incorporado a esse novo perfil de gestão na
Administração Pública junto com princípios como da moralidade, da impessoalidade,
supremacia do interesse público e indisponibilidade deste.
Novas necessidades e urgências antigas da sociedade brasileira resultado do processo
de democratização das instituições públicas e dos espaços de poder começam a exigir um
agente público atuante, diligente, probo e capaz de garantir os direitos individuais, difusos e
coletivos.
Dois enfoques podem ser dados ao princípio da eficiência: aquele que visualiza a
eficiência do agente nas suas atitudes e desempenho com vistas a resultados positivos e outro
que visualiza a forma de organização e estruturação da Administração Pública com a mesma
finalidade, ou seja, alcançar bons resultados na efetivação de direitos e garantias.
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3.2.1.5 Princípio da motivação
De acordo com Moraes:
Pelo princípio da motivação, a formalização dos atos administrativos deverá trazer a
narrativa escrita dos fatos ensejadores de sua prática (motivos de fato), suas razões
jurídicas (motivos de direito) e a demonstração de pertinência lógica entre ambos os
motivos, de modo a garantir-se a plena possibilidade de controle, inclusive
jurisdicional, de sua validade. (2007, p. 103)

Devem ser mencionadas para a prática de qualquer ato administrativo as razões de fato
e de direito que levaram a Administração a proceder daquele modo. A motivação deve ser
prévia ou contemporânea à prática do ato. Observe-se que para atender a essa exigência não é
absolutamente necessário que do ato conste a explicitação do motivo. Assim, estará atendida a
disposição legal se a título de motivação for indicado que o ato é praticado em razão do que
consta no processo administrativo tal e qual ou que está calcado no parecer de folhas tais
(PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 23).
Assim, entende-se pelo princípio da motivação, o dever da Administração Pública de
expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada. Cumpre-lhe
fundamentar o ato que haja praticado, justificando as razões que lhe serviram de apoio para
expedi-lo.
3.2.1.6 Princípio do interesse público
Importante para o entendimento dos princípios da administração por ser pilar de
sustentação e motivação dos atos administrativos e das finalidades legais definidas pelo
diploma constitucional, o princípio do interesse público visa reforçar a ideia de que o interesse
da coletividade, do conjunto de cidadãos deve ser pano de fundo para a atuação dos agentes
públicos nas diversas esferas de poder.5
Discussões sobre o alcance e harmonia existentes entre o interesse público e aquele de
cada indivíduo permanecem no âmbito acadêmico. O mais importante, na prática, é
vislumbrar o interesse público como parte do interesse do particular quando este se coloca
como cidadão consciente das necessidades e anseios da sociedade e livre do egoísmo que
descarta critérios racionais para determinar e diferenciar aquilo que beneficia a coletividade, e
direta ou indiretamente a você mesmo, ou não.
5

O mestre Dallari (2008, p. 814), inclusive, chega a afirmar que o “interesse público é algo relacionado ao
interesse da coletividade, [...] mas não de maneira a aniquilar os interesses concretos das pessoas físicas que
integram o corpo social.
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Ademais, a diversidade de interesses na contemporaneidade foi tão alargada por esta
sociedade multifacetada que se limitar às discussões sobre a relação entre o interesse público
e o interesse individual/privado/particular é restringir sensivelmente os estudos destes
conceitos.
3.3 LICITAÇÃO: CONCEITOS BÁSICOS
A licitação, por ser procedimento legal e obrigatório para as administrações públicas e
regido inicialmente pela Constituição Federal, deve seguir os princípios citados no subitem
anterior. Outros princípios mais específicos e direcionados às peculiaridades do procedimento
licitatório unem-se aos já tratados neste trabalho, e que serão abordados no tópico que ora se
inicia.
Observando a história e evolução das administrações públicas, identifica-se uma
preocupação com a gestão de recursos públicos e a necessidade de estabelecer formas de
controle e fiscalização que garantam a supremacia do interesse público sobre as demandas
individuais e coloquem o Estado efetivamente a serviço das necessidades dos cidadãos e
voltadas à proteção desses administrados6.
O exercício da atividade pública com vistas a realizar suas finalidades definidas
constitucionalmente impõe, algumas vezes, a busca de suportes, suprimentos, bens e execução
de serviços por terceiros, isso porque a Administração Pública não possui capacidade técnica
e operacional para viabilizar e cumprir todas as demandas sob sua responsabilidade. Para a
aquisição desses bens e execução desses serviços há uma utilização de recursos públicos que,
obrigatoriamente, deve estar adequada aos interesses públicos.
Leis, regulamentos, sistemas de controle e procedimentos burocráticos foram e são
criados para acompanhar, fiscalizar e possibilitar uma contratação que zele pelos princípios e
normas constitucionais e administrativas. A própria modernização da Administração Pública
tem buscado aperfeiçoar os sistemas de controle e, concomitantemente, cumprir sua finalidade
estabelecida constitucionalmente com eficiência7.
A licitação, dentre os diversos procedimentos administrativos criados na
democratização dos Estados, surge como principal instrumento administrativo definido
legalmente para a contratação pela administração pública direta e indireta.
6

Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 45) ensina que o regime jurídico administrativo está delineado por
dois princípios: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse públicos.
7
Sobre aspectos históricos do direito administrativo, consultar a obra de Patrícia Baptista: Transformações do
Direito Administrativo (2003).
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A legalidade e outros princípios tradicionais passam a coexistir com princípios do
direito administrativo moderno, aplicados mediante a ponderação de princípios e como
requisito para a prática de gestão pública coerente com a proteção e efetivação de direitos
fundamentais, coletivos e difusos.
É justamente com a finalidade de propor uma forma de aproximação, ou melhor,
redução das distâncias existentes entre os dispositivos legais e o caso concreto nas
contratações públicas que esta pesquisa se apresenta. Urge que a realidade jurídica num
Estado Democrático de Direito esteja aliada à realidade fática de uma sociedade que espera e
busca nos órgãos públicos respostas para diversas necessidades.
A Administração Pública, por meio desses órgãos públicos, cumpre parte de suas
responsabilidades com celebração de contratos e convênios com diversas empresas, entidades,
organizações sociais e até mesmo com pessoas físicas.
Podem ser levantadas, de maneira simplificada, três formas de contratação pelo
Estado, quais sejam: contratação mediante processo licitatório, contratação direta por dispensa
de licitação8 e contratação direta por inexigibilidade de licitação9.
A licitação é a regra da contratação pública. Ou melhor, em geral e por determinação
legal, a administração pública deve realizar procedimento licitatório para a contratação de
serviços, obras, compras e alienações.
A Constituição, no art. 37, inc. XXI, enuncia que: “as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes”. Com isso, torna-se obrigatória a realização de
procedimento licitatório, em regra, para a contratação de quaisquer tipos de compras ou
serviços pela Administração Pública. A Administração inclusive está sujeita ao controle e
fiscalização de seus atos e salvo em situações excepcionais que a contratação direta é
permitida.
Legislação federal específica trata dos princípios, regras e procedimentos destinados à
licitação pública. A lei federal que institui normas gerais para licitações e contratos da

8

A contratação direta por dispensa de licitação está disposta no artigo 24 na Lei Federal nº. 8.666/93 e
“caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela
particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 238). Na
lei estadual baiana (Lei Estadual nº. 9.433/2005), identifica-se essa mesma forma de contratação no artigo 59,
caput e incisos.
9
A contratação direta por inexigibilidade de licitação está regulada também na Lei Federal nº. 8.666/93 em seu
artigo 25 e incisos e autoriza a contratação direta motivada pela inviabilidade de competição porque o contratado
é fornecedor exclusivo ou realiza serviço técnico singular com notória especialização ou é profissional do setor
artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Na legislação estadual baiana (Lei nº.
9.433/05) identifica-se este mesmo conteúdo no artigo 60 caput e incisos.

43

Administração Pública é a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. No âmbito do Estado da
Bahia vigora a Lei nº. 9.433, de 1º de março de 2005, que regula normas específicas sobre o
assunto10. Entretanto, o caráter suplementar não descaracteriza a obrigação do ente federado
em respeitar as normas gerais editadas pela União.
A lei federal de licitações trata das regras gerais, princípios, orientações para as
diversas espécies de administração pública possibilitando, contudo, a criação de normas
específicas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal.
Na Lei Federal nº. 8.666, dispõe nos artigos 2º e 3º que
Art. 2º - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas
com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nesta Lei.
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 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 dos que lhes são correlatos.11 (BRASIL, 1993).

Daí extraímos dois objetivos do processo licitatório: a) tratamento isonômico entre os
licitantes e interessados no certame; e b) a seleção mais vantajosa como observância do
princípio da economicidade e da eficiência12.
Outros princípios são citados no dispositivo legal acima e serão objeto de
aprofundamento teórico ainda neste capítulo. A intenção é tratar aqui do conceito de licitação
numa abordagem tanto legal como doutrinária, abordando inclusive a questão principiológica.
E nesse sentido, afirma Pereira Júnior (2009, p. 479) que
A licitação pode ser conceituada como o procedimento administrativo através do
qual a pessoa a isso juridicamente obrigada seleciona, em razão de critérios
objetivos previamente estabelecidos, de interessados que tenham atendido à sua
convocação, a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse.

Na sequência, Pereira Júnior (2009, p. 479) esclarece as duas finalidades da licitação
10

A lei do Estado da Bahia foi inclusive editada observando também o disposto na Constituição do Estado de
1989. Para Edite Mesquita Hupsel e Leila Bianca da Costa (2006, p. 1), procuradoras e membros da comissão
que elaborou o ante projeto da lei baiana, “a nova lei baiana, pautada nos princípios consagrados na Constituição
Federal e naqueles específicos da licitação, propiciou redução do tempo de conclusão das licitações,
desburocratizou o procedimento licitatório e vem ensejando a obtenção de melhores preços com maior
qualidade, gerando significativa economia para a Administração e trazendo maior rapidez e eficiência nas
contratações”.
11
A lei estadual baiana, no artigo 3º, também dispõe com a mesma redação o dispositivo em tela.
12
Entende-se como seleção da proposta mais vantajosa a escolha através de processo licitatório de empresa que
execute o objeto licitado pelo menor preço e com capacidade técnica e financeira suficiente para cumprir as
cláusulas e condições contratuais. A vantajosidade não diz respeito exclusivamente, ao preço, mas à necessidade
que tem a administração em aliar valor do contrato e cumprimento do objeto contratual, essa é a grande
vantagem para a Administração Pública.
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dispostas na lei, reforçando o entendimento doutrinário, a saber:
a) proporcionar às pessoas a ela submetidas, a obtenção da proposta mais vantajosa (a
que melhor atende, especialmente, em termos financeiros aos interesses da
entidade licitante), e,
b) dar igual oportunidade aos que desejam contratar com essas pessoas, consoante
estabelece o art. 3º da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas
posteriormente pelas Leis federais n. 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.
Debates calorosos ocorrem entre juristas e agentes públicos sobre a aplicação do
princípio da isonomia e o tratamento diferenciado proporcionado pela legislação pátria para
alguns grupos específicos da sociedade brasileira (em licitação, especialmente, para
cooperativas, microempresas e empresas de pequeno porte) com justificativas, neste caso,
baseadas no estímulo e suporte à economia nacional.
Por sua vez, o jurista Adilson Abreu Dallari (2007) chama atenção para os diversos
critérios e circunstâncias que devem ser observados na verificação da vantajosidade no
processo de contratação pública. Esses critérios são divididos pelo autor – inclusive com
reforço de ideias de Miguel Reale sobre o tema – em duas categorias, quantitativa e
qualitativa, a saber:
Critérios quantitativos seriam aqueles passíveis de mensuração objetiva: preço,
tempo, peso, dimensões em geral, rendimento dos equipamentos, números de
pessoas ou equipamentos aplicados ao serviço, metodologia ou tecnologia aplicada,
unidades de bens ou serviços produzidos etc. Critérios qualitativos seriam aqueles
sujeitos apenas, ou predominantemente, a uma valoração subjetiva: experiência ou
especialização do proponente no objeto do contrato, gabarito dos técnicos da
empresa, qualidade do equipamento a fornecer ou aplicar ao serviço, prestação de
melhor assistência técnica, maior facilidade de obtenção de peças de reposição,
metodologia adotada, tecnologia aplicada etc. (DALLARI, 2007, p. 161).

Os critérios apresentados compõem de forma mista os dois núcleos principais da
licitação, a fase habilitatória e a fase comercial. Dependendo da natureza da exigência, esta
pode inserir-se numa ou noutra categoria, ou melhor, considerando a maneira como uma
exigência é analisada pode incluí-la no grupo dos elementos de mensuração objetiva ou
subjetiva.
O edital ou a carta-convite é o instrumento formal e público que dispõe de todas as
etapas, procedimentos, critérios e exigências de cada certame. É considerada lei no processo
licitatório. A proposta mais vantajosa dentro dos critérios editalícios torna-se a vencedora que,
após adjudicação, adquire a expectativa de contratação.
Ou seja, proposta vantajosa e com tratamento isonômico são os pilares da licitação
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pública. Entretanto, outros princípios da licitação acabam por merecer destaque, visto que a
aproximação entre a lei e a realidade fática exige a observação de todos os princípios da
administração já mencionados e discutidos anteriormente, bem como aqueles específicos da
licitação pública.
3.3.1 Alguns Princípios da Licitação Pública
A licitação é regida pelos princípios constitucionais da isonomia e da seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração e 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.
A lei federal de licitações, em seu artigo 3º13, transcrito na sessão acima, elenca esses
princípios como os de observância obrigatória pelos agentes e servidores públicos sendo que
apenas aqueles de interesse deste trabalho serão tratados a seguir.
3.3.1.1 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório
O edital é lei entre as partes, sejam elas proponente-proponente ou administraçãolicitante. O art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93 dispõe que “a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
A postura e os encaminhamentos proferidos nos processos licitatórios devem seguir
justamente o descrito no edital, instrumento regulador e orientador das decisões e julgamentos
das comissões de licitações e pregoeiros.
Desse modo, a apresentação de proposta com erro material que desrespeita
frontalmente as exigências editalícias deve ser desclassificada ou inabilitada, conforme cada
caso, por deixar de cumprir critério definido no edital e que torna o proponente inapto a seguir
no certame.
A polêmica que será trazida mais adiante dialoga com este princípio, visto que não é
13

Na Bahia, a Lei Estadual nº. 9.433/2005, exatamente como a lei federal de licitações, dispõe no art. 3º que “A
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos”.
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qualquer erro que deve ser levado em consideração na apresentação de uma proposta por
empresa licitante, inclusive com a possibilidade de exclusão do proponente do processo.
Esse rigor é defendido por diversos doutrinadores, a exemplo de Pereira Júnior (2009,
p. 488), quando advoga que o princípio em tela “submete tanto a Administração Pública
licitante como os interessados na licitação, os proponentes, à rigorosa observância dos termos
e condições do edital ou da carta-convite” não pode ser observado sob o espectro do
formalismo exacerbado a ponto de desconsiderar totalmente princípios como o da
economicidade (proposta mais vantajosa) e da razoabilidade, este último advindo,
especialmente, da prática jurídica e administrativa.
3.3.1.2 Princípio do julgamento objetivo
A Zênite Consultoria assim define o presente princípio:
Julgamento objetivo é aquele levado a efeito de acordo com critérios materiais,
concretos, efetivos, insuscetível de variações se aplicado por pessoas diversas a uma
mesma situação. O subjetivo, por sua vez, realiza-se por meio de impressões,
preferências pessoais, o que seria inadmissível em sede de licitações. (2008, p.
1144).

Sucintamente, entende-se por julgamento objetivo aquele que se baseia apenas em
exigências objetivas, concretas, palpáveis, exatas, precisas e sem interferência ou
condicionada a critérios subjetivos e de interesse pessoal.
3.3.1.3 Princípio da competitividade
O princípio da competitividade não está descrito expressamente no grupo de princípios
listados na lei de licitações. Identificam-se duas aparições desta terminologia no citado texto
legal, ambas no artigo 23, a saber:
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala.
[...]
§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na
licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar
quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. (BRASIL, 1993).

Permitir e estimular a competição também são funções das comissões de licitação,
pregoeiros e administração pública em geral. Contudo, sempre que possível deve ser
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possibilitada a ampliação da competição como forma saudável e justa na contratação pública,
pois conduz a uma aquisição ou contratação de serviços mais vantajosa e com critérios de
qualidade mínimos estabelecidos pela Administração.
Na lei baiana, no artigo 53, nos incisos § 5º e § 7º, reproduz ipsis litteris o texto da
legislação federal citado acima.
3.3.1.4 Princípio da seleção mais vantajosa ou princípio da economicidade
Como dito neste trabalho, o art. 3º da Lei nº. 8.666/93, enuncia os princípios que
devem balizar o procedimento licitatório. Não consta alusão ao da economicidade, mas não há
dúvida de que este integra o conceito de licitação, pois a Administração Pública, ao licitar,
busca a proposta mais vantajosa ou as melhores condições para contratar.
A economicidade ganhou destaque constitucional ao ser incluído entre os elementos
que devem ser objeto do controle externo da gestão pública, que o art. 70, caput, da
Constituição Federal de 1988 atribui ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de
Contas da União.
Essa previsão, expressa no art. 70 da Constituição Federal citado acima, determina que
o atuar da Administração Pública deva ser sempre direcionado às opções mais vantajosas do
ponto de vista econômico – aquelas que impliquem o melhor resultado pelo menor dispêndio
de dinheiro público.
Desse modo, conclui-se que os princípios da administração pública e aqueles
específicos da licitação acabam por fundamentarem, na essência, os procedimentos e etapas
obrigatórias na contratação de serviços comuns terceirizados. A legislação nacional (CF/1988
e a Lei Federal nº. 8.666/1993) e o arcabouço legal do estado da Bahia na matéria de contratos
administrativos e licitações, bem como a principiologia como lastro, servirão, nesta pesquisa,
para aproximar a legislação à prática da gestão universitária na contratação de serviço
terceirizado.
Para tanto, compreender também o lócus da pesquisa possibilitará a aproximação
citada anteriormente com as características da UNEB como instituição de educação superior,
o que passamos a fazer no próximo capítulo.
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4 UNEB SOB A ÓTICA DO CONCEITO CONTEMPORÂNEO DE
ORGANIZAÇÃO
A Universidade do Estado da Bahia foi fundada em 1983 através da Lei Delegada nº.
66 de 1º de junho de 1983 e reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 909, de 31 de julho de
1995. A Universidade é mantida pelo Governo do Estado por intermédio da Secretaria da
Educação (SEC), estando presente geograficamente em todas as regiões do estado e sendo
estruturada no sistema multicampi.
De acordo com o artigo 1º do Estatuto da UNEB, a instituição
[...] é autárquica de regime especial, de ensino, pesquisa e extensão, organizada sob
o modelo multicampi e multirregional, estruturada com base no sistema binário e
administrada de forma descentralizada, vinculada à Secretaria da Educação do
Estado da Bahia, com sede e foro na Cidade do Salvador e jurisdição em todo o
Território baiano. (BAHIA, 2012).

A missão da UNEB é descrita, tanto no Estatuto (BAHIA, 2012) como no Regimento
Geral (BAHIA, 2012), nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º destes institutos legais, os quais
dispõem que a UNEB tem como “missão a produção, difusão, socialização e aplicação do
conhecimento nas diversas áreas do saber” e objetiva
[...] a formação integral do cidadão e desenvolvimento das potencialidades
econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, artísticas e literárias da comunidade
baiana, sob a égide dos princípios da ética, da democracia, das ações afirmativas, da
justiça social, pluralidade étnico-cultural e demais princípios do Direito Público.
(BAHIA, 2012)

Considerando uma abordagem contemporânea,
As organizações são definidas como coletividades [...] que foram estabelecidas para
a concretização de objetivos relativamente específicos de forma mais ou menos
contínua. Deve, no entanto, ficar claro [...] que as organizações possuem
características diferenciadas, além da especificidade e continuidade da meta. Essas
características incluem fronteiras relativamente fixas, uma ordem normativa, níveis
de autoridade, um sistema de comunicações e um sistema de incentivos que permite,
aos diversos tipos de participante, trabalhar juntos para a realização de metas
comuns. (SCOTT apud HALL, 2004, p. 28).

Alguns elementos se destacam na definição da UNEB sob a ótica citada acima, tendo
em vista o conceito de organização:
a) enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão possui missão e objetivo
definidos claramente em seus instrumentos de criação e constituição;
b) a personalidade jurídica de autarquia de regime especial a coloca numa condição
diferenciada de gestão pública, processo deliberativo e de tomada de decisões. Ou
seja, está submetida a um aparato legal específico que sustenta os atos de gestão e
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podem garantir, em certa medida, processos de regularidade e procedimentos
diferenciados;
c) tanto o Regimento Geral quanto o Estatuto da instituição apresentam as
competências específicas definidas de cada elemento da estrutura organizacional,
níveis de hierarquia e poder, bem como, estrutura básica de tomada de decisão
entre as instâncias competentes e fóruns de discussão e deliberação;
d) sem a pretensão de esgotar as características da UNEB como organização, a
existência de sistema de comunicações com conjunto de mecanismos e
instrumentos para acompanhar a complexidade da instituição e as normativas
governamentais de gestão, controle, monitoramento e avaliação de obrigações,
metas, indicadores impostos, tanto pelos Conselhos Superiores, como por outras
organizações a exemplo do próprio Ministério da Educação, Secretaria Estadual de
Educação, CAPES, CNPq, dentre outros.
Limitando-se ao esquema seguido na gestão da UNEB, o sistema binário adotado na
citada universidade aponta a existência de dois níveis na tomada de decisão, a saber:
• a Reitoria com os órgãos de assessoramento nas áreas de ensino, pesquisa,
extensão, administração e planejamento, incluindo os Conselhos Superiores, e
• os Departamentos (coordenação acadêmica-administrativa), criados por área de
conhecimento e em quantidade que atenda aos cursos demandados pela
comunidade, além do Conselho Departamental, Coordenador de Colegiado
(corresponsável pela gestão acadêmica) e a Prefeitura do Campus (responsável
pela manutenção predial e serviços de obras) (PIMENTA, 2007).
Mais elementos de caracterização da UNEB possibilitam melhor compreensão da
dimensão da Universidade no contexto do Estado da Bahia e explica a complexidade do
processo de tomada de decisão e cumprimento de sua missão como Instituição de ensino.
No âmbito do ensino: são 150 opções de cursos e habilitações considerando as
modalidades presencial e a distância nos níveis de graduação e pós-graduação, possui 29
Departamentos instalados em 24 municípios baianos de porte médio e grande, sendo um na
cidade de Salvador, capital do Estado, na qual a instituição tem sua administração central
(UNEB, 2015).
Com as ações e programas extensionistas, a Universidade alcança os 417 municípios
da Bahia, beneficiando milhões de cidadãos baianos, a maioria pertencente a segmentos social
e economicamente desfavorecidos e excluídos, como o público de jovens e adultos em
situação de risco social; as comunidades de assentamentos da reforma agrária, indígenas e
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quilombolas; pessoas deficientes, da terceira idade, GLBT, entre outros.
De acordo com o site institucional, no âmbito da pesquisa,
[...] a UNEB desenvolve também importantes pesquisas em todas as regiões em que
atua. Alguns projetos trazem a marca da vanguarda acadêmica, a exemplo dos
trabalhos nas áreas de robótica e de jogos eletrônicos pedagógicos, com os quais já
conquistou premiações e o reconhecimento nacional e internacional. O corpo
discente da instituição é estimulado a participar das pesquisas por meio de
programas de iniciação científica e de concessão de bolsas de monitoria. (UNEB,
2015).

Para cumprir a missão definida regimentalmente, a UNEB coloca-se como
organização com complexa estrutura educacional e aparato burocrático, administrativo e
financeiro com desafio de aproximar fluxos e procedimentos respeitando as peculiaridades
regionais, as necessidades e demandas dos diversos atores e públicos que compõem a
máquina administrativa.
Em 2014, a UNEB contava com o total de 1.471 técnicos universitários e 916
prestadores de serviços terceirizados. Ou seja, somava 2.387 profissionais entre técnicos e
terceirizados que atuam com foco na administração e no suporte administrativo da instituição,
e destes, 38,37% são prestadores de serviços terceirizados, representando 62,27% do total de
técnicos universitários.
De acordo com o Anuário 2015, a UNEB possui os seguintes contratos de serviços
terceirizados: serviços administrativos, serviços agrícolas, motoristas, vigilância patrimonial,
manutenção predial, limpeza e conservação. Limpeza e conservação e serviços de vigilância
juntos representam 62% de pessoal alocados nessas áreas.
Contudo, considerando que as ações da universidade implicam atividades como
seleção e admissão de estudantes, seleção e contratação de docentes, aquisição de
equipamentos, material de consumo e serviços, captação e gestão de recursos
financeiros, etc., esta instituição apresenta semelhança com qualquer outra
organização em decorrência da estrutura administrativa. (PIMENTA, p.60, 2007).

Ou seja, o desenho da estrutura básica de uma organização baseia-se em processos de
divisão de trabalho, gerenciamento e necessidade de supervisão, padronização, serviços
indiretos e estrutura hierárquica e de tomada de decisão (MINTZBERG, 2003).
A complexidade aumenta à medida que a organização cresce, pois esta adota uma
divisão mais complexa do trabalho, aumentando a necessidade de supervisão. Evidencia-se
também a padronização como meio de coordenar o trabalho, sendo que a organização tende a
criar unidades de assessoria de natureza diferente para fornecer serviços indiretos, variando de
um restaurante ou uma agência postal a um departamento de consultoria jurídica ou de
relações públicas (MINTZBERG, 2003). Para Lanzilotti:
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A Universidade, como instituição, está inserida na “Era Organizacional” e, como as
demais organizações, atingiu, ao longo do tempo, um grau de complexidade
significativo, obrigando os seus administradores a rever suas funções e apresentar
propostas para acelerar o seu desenvolvimento. (1997, p. 27).

A UNEB, nesse aspecto, reveste-se de uma estrutura altamente complexa. As duas
imagens a seguir, propostas por Mintzberg (2003), desenham: a) as cinco partes básicas da
organização (Fig. 01) e b) exemplo de alguns membros e unidades de partes de empresa
manufatureira (Fig. 02), ou seja, as mesmas partes básicas com maior descrição das funções e
setores que ocupam cada uma delas.
Figura 1 – As cinco partes básicas da organização

Fonte: Mintzberg (2003, p. 22).

Assim, retomando o desenho de Mintzberg (2003) sobre a estrutura básica, identificase
[...] uma pequena cúpula estratégica conectada por uma linha intermediária a um
núcleo operacional largo e achatado. Essas três partes da organização são mostradas
em uma sequência ininterrupta para indicar que estão, tipicamente, conectadas por
uma simples linha de autoridade formal. A tecnoestrutura e a assessoria de apoio são
mostradas de ambos os lados de fora para indicar que estão separadas dessa linha de
autoridade e influenciam o núcleo operacional apenas indiretamente.
(MINTZBERG, 2003, p.21).

Como já dito, a segunda imagem já incorpora a teoria de organização, trazendo uma
empresa de produtos. Compreender como os membros e unidades ocupam as partes de uma
organização possibilitará a visualização desses conceitos também na UNEB.
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Figura 2 – Alguns membros e unidades de partes da empresa manufatureira

Fonte: Mintzberg (2003, p. 29).

Antes de apresentar diretamente o desenho adaptado à UNEB, destacamos que esta
Instituição, no aspecto organizacional, possui nível de complexidade alto devido a alguns
aspectos que a caracterizam, quais sejam: diversidade na sua missão e objetivos, tempo de
existência, número de professores, técnicos administrativos e terceirizados, abrangência
geográfica, capilaridade na atuação finalística, diversidade e quantidade de discentes,
arcabouço legal que rege e orienta a Instituição, estrutura organizacional, dentre outros.
Só para ilustrar essa complexidade, dados do Anuário de 2015 da UNEB em dados
(Base 2014) registram a existência de:
a)

2.170 docentes, dentre os quais 24 possuem título de graduação, 569 são
especialistas, 1.022 mestres e 555 doutores;

b)

1.471 técnicos administrativos, dentre os quais, 422 são no regime de trabalho
de 30h semanais e 1049 trabalham 40 h;

c)

916

prestadores

de

serviços

terceirizados

atuando

em

atividades

administrativas, serviços agrícolas, limpeza e conservação, vigilância,
manutenção predial e serviços de transportes.
Os profissionais que trabalham na Universidade em questão e que fazem a máquina
administrativa-financeira, de ensino, pesquisa e extensão funcionar representam, na prática,
aquilo que verificamos de forma panorâmica no organograma da Instituição.
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Para Silva Júnior, trata-se de articular meios e fins que se apresentam separadamente e
que são de responsabilidade de indivíduos diferentes. O caminho não está em “robustecer” a
identidade da administração para colocá-la ao nível do ensino”, mas em manter presente a
lição da sala de aula: a administração é “condição para”, e, como tal, é determinada pela fim a
que se destina (1993, p. 76).
A imagem vista na Figura 3, mais adiante, apresenta a estrutura organizacional da
UNEB no modelo tradicional. A ideia, em seguida, é desenhar essa mesma estrutura de
membros e unidades considerando os conceitos de estrutura organizacional proposto por
Mintzberg (2003). Para tanto, as unidades consideradas são aquelas definidas e listadas no
Estatuto e Regimento Geral, especialmente nos Anexos II e III, que estão representadas no
organograma a seguir.
Destaca-se também o fato de que não verificamos, nesta estrutura organizacional (Fig.
3), alguns setores que funcionam como suporte – assessoria de apoio. Neste caso,
aproveitamos o conhecimento de instituições de ensino superior, bem como a vivência na
UNEB, para inserir na adaptação ao modelo proposto por Mintzberg (2003) algumas unidades
que atuam como assessoria de apoio.
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Figura 3 – Estrutura Organizacional da UNEB

Fonte: UNEB, 2015.
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A estrutura organizacional da UNEB apresentada na página anterior destaca as
principais unidades administrativas, de planejamento e gestão, incluindo tanto as atividadesmeio como as de natureza finalística. É essa configuração admitida institucionalmente e
divulgada para o público geral e que apresenta a subordinação em linha. Nessa lógica
identifica-se:
• O núcleo operacional da UNEB
Como instituição de ensino, a UNEB tem em sua base, chamada de núcleo
operacional, os profissionais que efetivamente executam a atividade-fim da UNEB, o tripé:
ensino, pesquisa e extensão, ou seja, “o núcleo operacional da organização envolve os
membros – os operadores – que executam o trabalho básico diretamente relacionado [...]
à prestação dos serviços” (MINTZBERG, 2003, p. 23 – grifo nosso).
Os principais membros e unidades que realizam essa tarefa na Universidade são os
professores e professores-pesquisadores; técnicos administrativos alocados nas unidades
departamentais e colegiados; centros de pesquisa e estudos; bibliotecas; laboratórios; centros
de pesquisa e extensão, equipes que atuam nos projetos de pesquisa e extensão e demais
unidades que realizam a ação finalística da UNEB.
• A Cúpula Estratégica
Na UNEB, dois órgãos ocupam, pela importância definida estatutária e
regimentalmente, a principal posição na cúpula estratégica, a extremidade superior da
organização:
a)

o Conselho Universitário (CONSU), o Conselho de Administração (CONSAD)
e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) – definidos como
órgãos deliberativos da Administração Superior

b)

o reitor e vice-reitora que integram o órgão executivo da Administração
Superior (apesar de existirem outros membros deste órgão que
individualmente não ocupam a cúpula estratégica, mas participam das
decisões colegiadas que ocorrem nos Conselhos listados acima, a exemplo
dos pró-reitores).
Aí são consideradas as pessoas com responsabilidade global pela organização – o
chief officer (também chamado de presidente, superintendente ou papa) e outros
dirigentes de alto nível com preocupações globais. Inclui também as pessoas que
fornecem apoio direto a alta administração – secretarias. Assistentes etc. Em
algumas organizações, a cúpula estratégica inclui o comitê executivo (porque seu
poder é global, mesmo que seus membros representarem interesses específicos) [...].
(MINTZBERG, 2003, p.24)

56

Com perspectiva mais ampla e com resultado mais abstrato, na cúpula estratégica,
geralmente, o trabalho “é caracterizado por um mínimo de repetição e padronização, discrição
considerável e ciclos de tomada de decisão relativamente longos” (MINTZBERG, 2003,
p.25). É o que vislumbramos nos órgãos deliberativos e parte do executivo da Universidade,
exceto a discrição considerável, única característica mais evidente e que destoa do proposto
por Henry Mintzberg (2003). As reuniões dos conselhos superiores são abertas à comunidade
acadêmica por questões regimentais.
• A linha intermediária
Representada pelos pró-reitores, gerentes, conselho departamental, diretores e
coordenadores, a linha intermediária conecta-se ao núcleo operacional pela cadeia de gerentes
intermediários que possuem nível de autoridade formal mais relevante. Há uma conexão entre
os pró-reitores e seus gerentes, ou entre o conselho de departamento com o diretor desse
mesmo departamento ou com núcleos a ele vinculado, assim como o colegiado de professores
de um curso e sua coordenação.
Nessa hierarquia, o gerente de linha intermediaria desempenha várias tarefas no
fluxo de supervisão direta acima e abaixo dele. Coleta informações de “feedback”
sobre o desempenho de sua unidade e transfere algumas delas aos gerentes acima,
agregando-as, frequente, ao processo. Também intervém no fluxo de decisões.
Fluem para cima os problemas das unidades, as propostas de mudança e decisões
requem autorização. [...] Precisa também gerenciar situações fronteiriças, manter
contatos com outros gerentes, analistas, assessores, de apoio e outras pessoas cujo o
trabalho é interdependente com a sua unidade. Além disso, esse gerente, como o
gerente do topo, precisa formular a estratégia para sua unidade, embora essa
estratégia seja significativamente afetada pela estratégia global da organização. Mas
as tarefas gerenciais mudam de orientação à medida que descem na cadeia de
autoridade. Tornam-se mais detalhadas e elaboradas, menos abstratas e agregadas,
mais focadas no próprio fluxo de trabalho. (MINTZBERG, 2003, p.26).

A linha intermediária é afetada e afeta as unidades e membros imediatamente abaixo e
acima do seu nível. Possui visão mais global dos processos e procedimentos existentes para o
funcionamento da organização e dialoga constantemente com todos os outros níveis como a
cúpula estratégica, os integrantes de apoio, a tecnoestrutura e, em menor intensidade, com o
núcleo operacional.
• A tecnoestrutura
A Unidade de Desenvolvimento Organizacional (UDO), o Centro de Pesquisa
Tecnológica (CPT), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED), a Secretaria Especial
de Avaliação Institucional, Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Comitê de Ética na
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Pesquisa, a Agência de Inovação e o setor de Controladoria podemos alocar no nível da
tecnoestrutura pelo perfil da atuação das unidades descritas. Em geral, as estruturas citadas
são compostas de
[...] analistas (e seus assessores de apoio) que estão a serviço da organização para
afetar o trabalho de outras pessoas. Esses analistas são removidos do fluxo de
trabalho operacional – podem desempenhá-lo, planejá-lo, mudá-lo ou treinar as
pessoas que executam o trabalho. Assim, a tecnoestrutura é eficaz, apenas quando
pode usar suas técnicas analíticas para tornar o trabalho de outras pessoas mais
eficaz. [...] Quem compõe a tecnoestrutura? Há analistas envolvidos na adaptação,
transformando a organização para enfrentar as mudanças ambientais. Há os
envolvidos no controle, estabilizando e padronizando as atividades da organização.
(MINTZBERG, 2003, p.26).

O intuito deste trabalho não é se aprofundar em cada uma das estruturas, mas apenas
considerar como fonte de pesquisa o disposto no Estatuto, Regimento Geral, site institucional
da UNEB e conhecimento deste ambiente acadêmico por atuar nesta Instituição desde 2010
como professora, sendo um ano na gestão administrativa como assessora da Reitoria.
• A assessoria de apoio
Como unidades especializadas, criadas para dar apoio à organização fora de seu fluxo
de trabalho operacional, na UNEB identificam-se como unidades que compõem a assessoria
de apoio, por exemplo, Procuradoria Jurídica, Assessoria de Comunicação, Secretaria
Especial de Licitações, Contratos e Convênios, Secretaria Especial de Finanças, Secretaria
Geral de Cursos, Ouvidoria, Arquivo Central, Residências Universitárias, restaurantes, teatro
UNEB e assim por diante.
Nenhuma dessas atividades faz parte do núcleo operacional, isto é, nenhuma
relaciona-se ao ensino e a pesquisa ou mesmo dá-lhes algum suporte direto (como
ocorre com o centro de computação e a biblioteca). Todavia, existem para dar apoio
indireto a essas missões básicas. (MINTZBERG, 2003, p. 28).

Segue imagem com as unidades e membros da UNEB dispostos conforme as cinco
partes básicas da organização, segundo Mintzberg (2003).
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Figura 4 – Membros e unidades de parte da estrutura da UNEB

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2003, p.29).

Segundo Mintzberg (2003, p.29), as unidades de apoio podem ser encontradas em vários
níveis de hierarquia”. Podemos destacar, no caso da UNEB, que a Secretaria de Relações
Institucionais e a Assessoria Internacional atendem diretamente à cúpula estratégica e acabam
por se localizarem próximo ao topo. Nos níveis intermediários são encontradas as unidades
que apoiam as decisões aí tomadas, como a Assessoria de Comunicação, a Procuradoria
Jurídica, a Secretaria de Licitações, Contratos e Convênios, a Secretaria de Finanças e a
Ouvidoria. Nos níveis mais baixos encontramos o Serviço Médico, o Teatro UNEB, o
Protocolo Geral, os restaurantes e lanchonetes. Neste caso, são unidades com trabalho mais
padronizado, similar ao trabalho de núcleo operacional.
Na UNEB, por existirem unidades e membros com caráter híbrido, ou seja, que atuam
como assessoria de apoio e tecnoestrutura, por exemplo, acaba-se por descaracterizar, na
prática, a divisão proposta por Mintzberg (2003). O ideal, segundo o autor, é que esses limites
sejam respeitados em busca do funcionamento eficaz de uma organização. O exemplo, a partir
das obras de Mintzberg é apenas ilustrativo, considerando que este modelo não dá conta das
peculiaridades e característica da UNEB.
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Tachizawa e Andrade (2006) contextualizam a transformação com o qual passam as
instituições de ensino e defendem a ideia de gestão educacional sob a ótica de processos
sistêmicos. Ademais, sustentam a tese de que:
A abordagem de processos sistêmicos constitui a área de maior ganho de eficiência,
através da melhoria da interface entre o nível estratégico e o operacional da
Instituiçao, bem como possibilita incremento da eficácia organizacional na medida
em que permite estruturar uma IES centrada no cliente e no mercado, com
caracterísiticas de flexibilidade e adaptabilidade às novas situações, além de
implementar mudanças e quebrar barreiras entre unidades organizacionais.
(TACHIZAWA; ANDRADE, 2006, p. 138).

Neste sentido, a obra O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas, de
Miguel Zabalza (2007), define a estrutura interna e o papel das unidades intermediárias como
um dos marcos de condições que a universidade, como dimensão organizacional, impõe à
formação nela desenvolvida.
Com isso, é imperioso considerar que a gestão universitária vem ampliando
consideravelmente seu foco de atuação pois conclui-se que é necessário adaptar-se às
exigências contemporâneas de gestão organizacional para cumprir seus objetivos e missão
sem perder a perspectiva de gestão universitária, política educacional e aspectos relevantes do
tripé ensino-pesquisa-extensão.
Na obra Universidade Multicampi, a professora doutora Nádia Fialho (2005), citando
Luiz Antônio Cunha, compara a universidade a uma empresa, concluindo que, na
universidade, a administração não pode ser considerada atividade-meio, já que apresenta
como atividades-fim o tripé listado acima. Entretanto, o mesmo autor considera a
administração na universidade um fim quando diz “respeito ao caráter formativo das relações
entre estudantes, professores e funcionários. Vale dizer, a administração, tanto quanto um
meio, é um fim no que diz respeito ao currículo oculto da universidade” (CUNHA, 1998,
p.58, apud FIALHO, p. 61-62, 2005).
Ser multicampi, não é ser apenas uma estrutura organizacional distinta, ou seja, a
multicampia não se caracteriza, exclusivamente, pelo seu aspecto organizacional.
Para uma organização cuja lida se compõe e se alimenta da universalidade do saber
assim como da sua transmissão, sistematização, produção e crítica – no que se
diferencia de qualquer outra organização -, a análise das questões aqui consideradas
tem relevância inquestionável. (FIALHO, 2005, p. 68).

Desse modo, o ser multicampi reveste-se de diversificada condição que ultrapassa a
universidade, entendida exclusivamente como organização, ao se incorporarem outros
requisitos e elementos, os quais, de maneira decisiva, compõem a gestão universitária. Para
tanto, compreender algumas dessas possibilidades na gestão da UNEB significa também abrir
os olhos para outras dimensões em que a gestão educacional tem caminhado nos últimos anos.
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5 GESTÃO DE PROCESSOS, GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA,
MODELAGEM E BPM
Chegamos no tema que envolve uma parte considerável desta pesquisa e que se
entrelaça às abordagens de gestão universitária e seus dilemas.
A gestão de processos pode, associada à gestão pública e, especialmente, à gestão
universitária, apontar caminhos para realização da missão social das instituições de educação
superior com aproximação de suas teorias e concepções.
Ressalte-se que o gerenciamento de processos adentra nesta pesquisa com o intuito de
dialogar com os conceitos sobre os temas: gestão pública, gestão universitária e multicampia,
descritos nos títulos anteriores e que em grande medida aponta a dimensão econômica como
um eixo que contribui para o cumprimento das finalidades sociais, de desenvolvimento
econômico e cultural de uma cidade e/ou região a partir das instituições públicas de educação
superior.
Reconhecer e utilizar o instrumental disponível pelo arcabouço do gerenciamento dos
processos nas organizações de educação superior é um passo importante, que deve ser
enfrentado pela gestão universitária. Muito já se discutiu e se escreveu sobre as dimensões da
gestão da educação (SANDER, 1995; 2007; LÜCK, 2006), e ao final a efetividade dessas
orientações teóricas na vida prática entrelaça-se com o conhecimento de gestores e técnicos
desses métodos e instrumentos, da inclusão de metodologias como reflexos de valores
institucionais alicerçados ao longo do tempo e de verdadeira mudança de cultura que já
identificamos em algumas de nossas instituições públicas.
É necessária uma macrovisão dos processos organizacionais para um gestor agir em
consonância com o todo organizacional, ou seja, “um pensamento amplo, que não se detém
apenas nas questões e objetos imediatos e que compreende a dinâmica que caracteriza as
organizações no mundo contemporâneo” (VALLE; OLIVEIRA, 2013, p.1). Além disso,
A macrovisão da ação governamental traduzida pela cadeia de valor é uma
importante referência para as decisões e orientações gerenciais. A macrovisão
contém princípios de integração e convergência. Assim, a clássica separação entre
meios e fins perde sentido aos olhos da análise do valor agregado. Motta (1997, p.
96) destaca que “meios e fins se integram” e o processo é o foco para construir
flexibilidade, aumentar a produtividade, reduzir tempo e custo e agregar valor à
clientela. (VALLE; COSTA, 2013, p.6).

Devemos atentar para adequação das terminologias comerciais e da lógica do capital e
do mercado para o ambiente da gestão pública, sem ferir os valores e princípios que a
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sustentam. Essa adequação, como dito anteriormente, deve primar pelos valores e fins da
prestação do serviço público educacional. Passamos a vislumbrar a gestão de processos e as
atividades-meio que também compõem a gestão pública como integrados às suas finalidades.
Com a universidade o quadro é o mesmo, e a urgência em adotar a perspectiva
horizontalizada, cada vez mais, se acentua. Nesse caso, o olhar da gestão recai com maior
intensidade nas ações, nas atividades de trabalho distribuídas no tempo e no espaço e como os
processos e desdobramentos levam ao cumprimento das missões institucionais do que a visão
exclusiva na estrutura (funções e departamento). Para Valle e Oliveira (2013, p. 8-9),
Desde o começo do século XX, quando as pessoas queriam ver a organização,
olhavam para sua estrutura vertical, exibida nos organogramas. Hoje, o foco foi
deslocado para a dimensão horizontal, ou seja, para o encadeamento (processo) das
atividades de produção. A ótica é outra: antes, olhava-se para a empresa e só se
enxergavam funções, agora se enxergam também seus processos.

Deve-se ter a percepção da universidade como organização constituída por uma
complexa combinação de recursos (capital humano, capital intelectual, instalações,
equipamentos, sistemas informatizados etc.) interdependentes e inter-relacionados, que devem
perseguir os mesmos objetivos, com visão processual e finalística, e cujos desempenhos
podem afetar positiva ou negativamente a organização em seu conjunto. Essa visão horizontal
na gestão de processos passa a incluir, no debate das organizações, questões atuais, algumas
delas propostas por Rosemann (apud BARROS, 2009, p. 19) e que apresentam as seguintes
características:
a) estratégica (presença de governança, comprometimento, pensamento comum
em processos, interação entre a estratégia e as iniciativas dos processos);
b) tática (padrões, especificações de processos adequadas, existência de
treinamento em processos e métodos);
c) operacional (existência de ferramentas adequadas, aderência entre os processos
executados e desenhados, comunicação sobre a capacidade das ferramentas).
Cada uma dessas questões pode suscitar diferenciadas discussões. Entretanto, todas
elas voltar-se-ão à necessidade desse olhar horizontalizado da gestão, da necessidade de
inserir na prática da gestão universitária temas similares a esse e os citados nos capítulos
anteriores. Nenhuma organização está livre dessa discussão.
As universidades também não estão isentas da abordagem de temas como gestão de
processos, gerenciamento de processos organizacionais, mapeamento e modelagem de
processos, fluxos e procedimentos, concepção de melhoria contínua, ciclo de vida do
processo. Na atualidade, esses assuntos apresentam-se como alternativas, ferramentas para o
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novo modelo de gestão universitária exigido pela sociedade e pela conjuntura socioeconômica
que vive o país.
O cotidiano nas organizações públicas e privadas é permeado por processos
organizacionais. Em maior ou menor intensidade, os processos são desenhados e
implementados de variadas formas, com uso ou não de metodologias de mapeamento, com
sistematização, com utilização de recursos e aparato de tecnologia da informação, com menor
ou maior incidência da gestão documental e outras características.
Os processos estão presentes na organização atravessando as diversas áreas
funcionais de sua estrutura e podem ser entendidos como a ordenação de atividades
de trabalho através do tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto
claramente definido de entradas e de saídas (DAVENPORT, 1993). Paim (2002,
2007), depois de aprofundada pesquisa sobre as definições de processos presentes na
literatura, define de forma mais abrangente processos como sendo: uma
estruturação-ordenação-disposição lógico-temporal de ações e recursos com objetivo
de gerar um ou mais resultados para a organização e que podem estar em diferentes
níveis de abstração e detalhamento, relacionados às atividades gerenciais, finalísticas
e de apoio. (BARROS, 2009, p.7).

No mínimo, dois outros conceitos podem ser associados à ideia de processos
organizacionais, da forma como foi citado acima, mas que não serão objeto de
aprofundamento nesta pesquisa, a saber: gestão do conhecimento e cultura organizacional na
perspectiva da inovação, o que passaremos a fazer de maneira sucinta.
A materialização da gestão do conhecimento ocorre da “necessidade de parar e
aprender, por meio de transformações na cultura organizacional, de ações bem focadas em
termos de gerenciamento da informação, e de uma comunidade organizacional” (TERRA,
2003, p. 23). Com essa vertente, pretende-se possibilitar e encaminhar os envolvidos dos
processos de suporte à Gestão do Conhecimento. Entretanto, toda gestão ou medida de
gerenciamento, em maior ou menor profundidade, tem a variável chamada “cultura
organizacional” a ser modificada e sensivelmente atingida.
A mudança de valores definidos pela cultura organizacional decorrente da gestão do
conhecimento e da gestão dos processos é uma oportunidade de inovação (do novo, do
diferente), ou seja, a inovação sistemática, para Drucker (2000, p. 45), “consiste na busca
deliberada e organizada de mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais
mudanças podem oferecer para a inovação econômica e social”. Ultrapassa os limites das
mudanças na cultura organizacional que aconteceram em decorrência de fenômenos externos,
o próprio tempo ou processos espontâneos e aleatórios proporcionados pelas interferências
sofridas pela comunidade organizacional.
Via de regra, a mudança de valores acontece por motivação clara e bem definida
(sistemática) dos envolvidos, ou de parte deles, na dinâmica de funcionamento da organização
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baseada, por exemplo, na gestão de processos organizacionais. Os valores que alimentam uma
organização refletem tanto nas condutas, como no processo decisório e fazer a gestão de
processos organizacionais também envolvem condutas e decisões capazes de potencializar a
função social de uma universidade, por exemplo, ou o contrário, contribuir com um processo
de fragilização de uma instituição.
Existem diversas classificações para os processos organizacionais no mundo
acadêmico e empresarial. Usaremos a proposta de classificação que indica três categorias:
processos gerenciais, processos finalísticos e processos-meio usando o Business Process
Management (BPM), que veremos com maior detalhe ainda neste capítulo. Todos influenciam
o cumprimento da missão da organização e podem paralisar a ação finalística por diversos
motivos que vão desde a falta de estratégia, ausência de padronizações e procedimentos
administrativos, até a operacionalização de um serviço comum.
A Procuradoria Geral da República (PGR) e a Secretaria Jurídica e de Documentação,
por meio do Ministério Público Federal (MPF), publicaram, em 2013, o Manual de Gestão
por Processos (BRASIL, 2013), no qual se explica cada um dos tipos de processos da
seguinte forma:
1.

2.

3.

Processos Gerenciais: são aqueles ligados à estratégia da organização. Estão
diretamente relacionados à formulação de políticas e diretrizes para se
estabelecer e concretizar metas. Também se referem ao estabelecimento de
indicadores de desempenho e às formas de avaliação dos resultados alcançados
interna e externamente à organização. Exemplos: planejamento estratégico,
gestão por processos e gestão do conhecimento.
Processos Finalísticos: ligados à essência de funcionamento do órgão.
Caracterizam a atuação do órgão e recebem apoio de outros processos internos,
gerando um produto ou serviço para o cliente interno ou cidadão. Estão
diretamente relacionados ao objetivo do MPF. Exemplos: atuações extrajudicial
e judicial.
Processos Meio: são processos essenciais para a gestão efetiva da organização,
garantindo o suporte adequado aos processos finalísticos. Estão diretamente
relacionados à gestão dos recursos necessários ao desenvolvimento de todos os
processos da instituição. Exemplos: contratação de pessoas, aquisição de bens e
materiais e execução orçamentário-financeira. (BRASIL, 2013, p.23-24).

As etapas descritas acima devem ser, na abordagem de gestão de processos,
sistematizadas e desenhadas através da modelagem de processos. A modelagem tem como
finalidade desenvolver um modelo de processos através da construção de diagramas
operacionais sobre seu funcionamento e comportamento considerando as dinâmicas internas e
externas do processo decisório. No bojo de sua concepção, a modelagem possibilita entender
e repensar a organização, procurando garantir uma espécie de padronização no olhar dos
participantes e setores envolvidos no âmbito do modelo de processos em construção e,
também para, de acordo com a concepção de Oliveira e Almeida Neto:
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a)
entender o negócio através do comportamento dos processos, permitindo a
identificação de seus requisitos, retrabalhos, gargalos, ineficiências;
b)
padronizar conceitos, compartilhar visões e sistematizar o conhecimento,
unificando a linguagem entre a equipe de processos, usuários, área de TI e demais
profissionais envolvidos no projeto;
c)
analisar as oportunidades de melhorias e monitoramento dos processos
através de simulações de seu funcionamento e reengenharia dos mesmos;
d)
implantar soluções estruturadas baseadas em tecnologia (software), como
sistemas de workflow, ERP, de Gestão de Processos, SOA e outros;
e)
melhorar a qualidade e produtividade dos produtos e serviços, por meio da
racionalização dos processos;
f)
implementar a gestão estratégica (minimizando ameaças e potencializando
oportunidades) introduzindo as melhores práticas, ou modelos de gestão, na cultura
organizacional, como o CMMI, Gestão pela Qualidade, MPS.br, BSC, Seis Sigma e
ITIL;
g)
facilitar a identificação e solução de problemas, por meio do uso de
metodologias, como o MASP (método, análise e solução de problemas), por
exemplo. (2013, p. 41).

A modelagem, como dito, tem por escopo a criação de um modelo de processos por
meio da construção de diagramas operacionais sobre seu comportamento. Ela serve para
validar o projeto, testando suas reações sob diversas condições para se certificar de que seu
funcionamento atenderá aos requisitos globais estabelecidos – qualidade, performance, custo,
durabilidade etc. Isso viabiliza a consolidação do conhecimento e a formulação de mudanças
estruturadas de forma a garantir “o cumprimento da missão organizacional e o atendimento
das estratégias empresariais necessárias ao sucesso em seu ramo de atuação [...]”. A
metodologia inclui, ao todo, oito etapas: “análise de requisitos, construção do módulo, análise
e processos, simulação, reengenharia (redesenho), documentação, divulgação e feedback”
(OLIVEIRA; ALMEIDA NETO, 2013, p. 39).
A intenção desta pesquisa é iniciar esse processo de modelagem passando pela fase
primária de mapeamento de processos de contratação de serviços comuns terceirizados e
demonstrando como parte dos gestores da universidade ainda apresentam déficit significativo
no olhar horizontalizado exigido na gestão universitária. Faz parte ainda desta pesquisa a
indicação da base conceitual sobre gerenciamento por processos e formas de como a
universidade pode seguir para etapas subsequentes a esse momento inicial, realizado por essa
investigação.
A modelagem visa entender e repensar a organização, procurando assegurar a mesma
visão entre todos os participantes e setores envolvidos no âmbito do modelo em construção e,
mais especificamente, para: a) entender o “negócio” através do comportamento dos processos,
permitindo a identificação de seus requisitos, retrabalhos, gargalos, ineficiências; b)
padronizar conceitos, compartilhar visões e sistematizar o conhecimento, unificando a
linguagem entre a equipe de processos, usuários, área de Tecnologia da Informação (TI) e

65

demais profissionais envolvidos no projeto; c) analisar oportunidades de melhorias e
monitoramento dos processos através de simulações de seu funcionamento e reengenharia dos
mesmos; dentre diversas outras finalidades (OLIVEIRA; ALMEIDA NETO, 2013, p. 41).
O Business Process Modeling Notation (BPMN) é um dos mais conhecidos e
utilizados padrão para modelagens de processos, fruto de acordo de diversas empresas que
desenvolvem ferramentas de modelagem com notações próprias e perceberam que a criação
de linguagem única e padronizada para a modelagem de processos organizacionais facilitaria
o entendimento de todos os envolvidos nos processos de negócio e treinamento do usuário
final.
O BPMN é voltado para a definição e documentação de processos de negócio com
modelo de diagrama único chamado BPM, na língua pátria, chamado de Diagrama de
Processo de Negócio (DPN). O BPM é um diagrama suficiente para o desenho dos mais
variados tipos de modelagem de processos e, como foi dito, atende, no aspecto gerencial e
operacional, desde aos estrategistas (alta cúpula da gestão) e analistas de negócio (que criam
versões iniciais dos processos e muitas vezes têm poder deliberativo em alguma etapa do
processo) aos técnicos responsáveis pela seleção e implementação das tecnologias que
apoiarão o gerenciamento e monitoramento desses processos (OLIVEIRA, 2013; ALMEIDA
NETO, 2013).
Embora a técnica seja rica na oferta de elementos de modelagem, o que a torna uma
das mais completas e promissoras atualmente, os elementos mais utilizados na
modelagem de processos de negócio são somente quatro: atividades, eventos,
gateways (decisões) e sequência de fluxos (sequence flows) ou rotas. Com apenas
esses quatro elementos, é possível construir modelos de processos bastante
expressivos, fazendo com que o BPMN seja efetivamente fácil de aprender e
simples de utilizar. (ALMEIDA NETO, 2013, p. 53).

Baseado em grandes pesquisas e experiências organizacionais, o BPM (Business
Process Management) é a disciplina voltada para o desenvolvimento de conteúdo, técnicas e
abordagens que contribuem para a identificação, desenho, execução, documentação, medição,
monitoramento, controle e melhoria de processos organizacionais com o objetivo de alcançar
resultados com maior consistência e que correspondam às estratégias de uma organização. O
Manual de Gestão do Produto e do Processo, do Instituto Federal do Espírito Santo
(GRAEML, 2012), apresenta as etapas do processo dentro da organização na perspectiva do
BPM, e que nesta pesquisa foram colocadas em ordem hierárquica pelo critério de
complexidade:

66

Figura 5 – Hierarquia dos processos organizacionais (1)

Fonte: Adaptado de Graeml (2012, p.3).

Outro manual, já citado neste capítulo, que também apresenta essa hierarquia, é aquele
elaborado pelo MPF (BRASIL, 2013), o qual reafirma a ordem e os conceitos descritos acima,
além de incluir um primeiro estágio chamado de “macroprocesso”. A seguir, os conceitos
colocados de forma didática e resumida pelo MPF, como estão normalmente nos manuais e
instruções:
Figura 6 – Hierarquia dos processos organizacionais (2)

Fonte: Adaptado de Brasil (2013, p. 24).

O processo e suas etapas precisam de controle e monitoramento, sendo esse um dos
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propósitos do BPM que, mediante o ciclo de gerenciamento, permite a realização contínua do
que popularmente chamamos de PDCA: Planejar – Executar – Verificar – Agir, que são as
etapas sequenciadas e cíclicas propostas no ciclo de vida PDCA. Com isso, a análise e
medição dos processos tomam destaque na gestão com foco na manutenção e melhoria dos
processos. A administração elabora planejamento da mudança a realizar, verifica os resultados
e, a depender deles, age no sentido de padronizar a mudança ou reiniciar o ciclo de novas
informações.
O PDCA trata os processos organizacionais de modo geral como processos em
constante estado de aperfeiçoamento. ATION: atua nos processos em função dos resultados;
PLAN: estabelece as metas, determina métodos para alcançar metas; DO: executa o trabalho;
CHECK: verifica os efeitos dos trabalhos executados (ROBBINS, 2002, p. 441). Campos
(2004, p. 17) corrobora com essa ideia acerca do PDCA e acrescenta a necessidade de uso de
ferramentas adequadas a cada aspecto problemático identificado no processo afirmando que,
“por isso, é essencial o uso de ferramentas, de acordo com o tipo do problema”.
O ciclo de vida PDCA pode ser observado como fases subsequentes e de permanente
monitoramento. Por ser uma expressão da língua inglesa, a sigla representa Plan-Do-CheckAct que se manteve referenciada na produção sobre a matéria em outros idiomas. Marshall
Júnior et al. (2006) apresentam as fases do ciclo PDCA da seguinte forma:

Figura 7 - Fases do ciclo PDCA

Fonte: Adaptado de Marshall Júnior et al. (2006).
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Por esta razão, a utilização do método PDCA tem a intenção de resolver problemas e
alcançar as metas propostas, e para tanto necessita passar por várias etapas, que vão desde a
definição do problema, análise do fenômeno e do processo, estabelecimento do plano de ação,
até a ação, verificação, padronização e conclusão.
No escopo proposto por Paim et al. (2009, p. 31) identificam-se o que chamamos de
TAREFAS PARA O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS. Esses autores, partindo da
doutrina sobre o BPM e outras associadas à gestão de processos apresentaram a tabela a
seguir, disposta de maneira adaptada, com as tarefas para o gerenciamento propondo
simultaneamente um referencial teórico para aprofundamento pelos interessados no assunto.
Os resultados dessa pesquisa bibliográfica possibilitam, para os estudiosos, o acesso
rápido e direcionado em bibliografia clássica com orientação para uma gestão eficiente e com
qualidade. Transcrevemos, com adaptações, o quadro citado, excluindo as referências
bibliográficas. A ideia é destacar as tarefas que devem ser garantidas na implantação da gestão
por processos, sendo que parte foi realizada nesse processo de investigação, mesmo que, em
algumas circunstâncias, elas representem um simples contato com algum agente da equipe de
gestão universitária ou o envio de e-mail, ofício, comunicação interna ou instrumento similar
para cumprir a tarefa estabelecida.
O aprofundamento conceitual de cada tarefa, caso seja necessário, poderá ocorrer no
processo de desenvolvimento de uma modelagem. Segue o Quadro 1, com destaque para três
grandes eixos do processo de gerenciamento: projetar processos, gerir processos e promover
aprendizado.
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Quadro 1 – Tarefas para Gerenciamento de Processos
Entender o ambiente externo e interno
Estabelecer estratégia, objetivos e abordagem de mudanças, externas e
internas, com requisitos, clientes e mercados
Garantir patrocínio para mudança
Entender, selecionar e priorizar processos
Entender, selecionar e priorizar ferramentas de modelagem
Entender, selecionar e priorizar técnicas de MIASP
Formar equipes e times de diagnóstico de processos
PROJETAR PROCESSOS
Entender e modelar processos na situação atual
Definir e priorizar problemas atuais
Definir e priorizar soluções para os problemas atuais
Reprojetar práticas de gestão e execução dos processos
Entender e modelar processos na situação futura
Definir mudanças nos processos
Implantar novos processos
Implementar processos e mudanças
Promover a realização dos processos (planejamento, controle, alocação de
capacidade e demanda)
GERIR PROCESSOS
Acompanhar a execução dos processos
Controlar a execução dos processos
Realizar mudanças de curto prazo
Registrar o desempenho do processo
Comparar desempenho com referenciais externos e internos
PROMOVER APRENDIZADO Registrar e controlar desvios de impacto
Avaliar o desempenho do processo
Registrar aprendizado sobre processos
Fonte: Adaptado de Paim et al. (2009, p. 31).

De tudo quanto foi dito até então, percebe-se que a melhoria contínua é o horizonte da
gestão de processos. Cada passo, cada etapa, cada tarefa proposta nos processos
organizacionais caminha para aquilo que é permanente no gerenciamento. Assim, a
qualificação da dinâmica das ações de apoio e operacionais, da qualidade da entrega, dos
serviços, das entradas e saídas, da tomada de decisão e planejamento estratégico, deveria ser
constante nas organizações e instituições de direito público ou privado, objetivando a
melhoria contínua.
Obviamente, para que níveis organizacionais e operacionais tomem iniciativas para
melhorar processos, a alta administração precisa estar comprometida com essa
prática. Todos na organização estão aptos a participarem de programas de melhoria
contínua. Porém, assim como para a inovação, a melhoria contínua precisa do
comprometimento da alta administração; sua alavanca não pode ficar apenas no
nível operacional, também precisa estar alinhada estrategicamente e, assim,
desdobrada de cima para baixo, caso contrário, tende a tornar-se um evento isolado.
(DAVENPORT, 1994, apud MESQUISTA; ALLIPRANDINI, 2003, p. 19).

A melhoria contínua possibilita a condução de um processo de aprendizagem e
aperfeiçoamento das inovações, adquirindo o conhecimento necessário à construção do
processo, sustentado pelas condições em transformar o produto com vantagem competitiva,
eliminando os desperdícios, reduzindo os custos e o tempo, envolvendo harmoniosamente
todos os colaboradores da organização.
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Essa pesquisa, portanto, buscou, dentre outros objetivos, conceituar e apresentar
estratégias que possam ser utilizadas pela própria administração da UNEB como arcabouço
para caminhar nesse processo de gerenciamento dos processos. A intenção é instrumentalizar
os gestores e gestoras com conteúdo e mecanismos de construção de modelagens com foco no
cumprimento da missão da instituição. A pesquisa em tela partiu dessas premissas, teorias e
princípios para avançar no percurso metodológico definido na fase de qualificação como mais
apropriado para a construção dos resultados da investigação.
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6 PERCURSO METODOLÓGICO
A busca incessante pelo conhecimento científico como um dos requisitos para a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa também por conhecer como os
processos internos na gestão pública acontecem e como podemos qualificar essa gestão,
potencializando os mecanismos para um gasto público eficiente e que atenda as missões dos
órgãos e instituições públicas.
O diagnóstico da contratação de serviços comuns na UNEB no âmbito do
gerenciamento de processos e a proposição de fluxos e procedimentos administrativos com
base nos conceitos de melhoria contínua baseia-se na crença de que a construção científica,
em alguma medida, trabalha por abstração generalizante e deve contribuir para a mudança do
paradigma dominante (DEMO, 1987).
Em tese, é possível que o comportamento social apresente variação ou surpreenda.
Entretanto, há uma predominância da rotina de um comportamento com repetições do que
reinventando. Supondo regular, alguns comportamentos ou reações de pessoas ou grupos são
altamente previsíveis, e é essa previsibilidade que garante os resultados. Daí porque por meio
da ciência é possível manipular o fenômeno, controlar, prever (DEMO, 1987).
A proposta desta pesquisa reveste-se de cientificidade, na medida em que se apropria
da observação de uma realidade social e de alguns problemas que circulam o objeto e o
cenário em que ele se encontra, entre outros instrumentos, para, baseado nas teorias, conceitos
e regras, diagnosticarmos essa microrrealidade e apresentarmos uma proposta de estruturação
do processo de contratação de serviços comuns adequados à UNEB e, consequentemente,
contribuir com a ação finalística dessa Universidade e sua gestão.
Considerando as escolhas metodológicas e técnicas de pesquisa, a presente
investigação classifica-se da seguinte maneira (Quadro 2):
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Quadro 2 – Classificação metodológica do estudo de caso
Classificação
Conceito básico/justificativa
Quanto aos
objetivos:
EXPLORATÓRIA
Quanto a natureza
da pesquisa:
QUALITATIVA
Quanto a escolha
do objeto de
estudo:
ESTUDO DE
CASOS
MÚLTIPLOS
Quanto a técnica de
coleta e análise de
dados
TRIANGULAÇÃO
NA COLETA DE
DADOS

Objetivo principal foi desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em
vista a formulação de problema mais preciso e hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores. Quis proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca do objeto de
estudo selecionado (GIL, 2008).
Essa abordagem permitiu maior aprofundamento nas questões relacionadas ao fenômeno
pesquisado e suas relações com grande valorização do contato direto com o objeto de
estudo, buscando-se o que era comum, com atenção para perceber a individualidade e os
significados múltiplos (GIL, 2008).
A pesquisa analisou um objeto de estudo de maneira singular, com análise de semelhanças
com outro caso semelhante, mas com o intuito de retratar a realidade de forma completa e
profunda (TRIVIÑOS, 1987).
Essa escolha foi conveniente por causa dos “fatores comuns a todos os casos no grupo
escolhido” (BOYD; WESTFALL,1987, p. 73)
Considerou-se que a coleta e a análise de dados constituem apenas uma etapa no processo
de pesquisa, sendo duas fases que se retroalimentam constantemente (TRIVIÑOS, 1987,
p.139).
Neste caso, segundo Yin (2001, p. 120), a triangulação fundamenta-se na lógica de se
utilizar várias fontes de evidências. A utilização de várias fontes na coleta de dados é uma
necessidade e, ao mesmo tempo, um ponto forte muito importante para estudos de caso,
principalmente. É o que chamamos de convergência de várias fontes de evidências. Nesta
pesquisa houve a convergência conforme Figura 8.
“Isto quer dizer que qualquer ideia do sujeito, documento etc. é imediatamente descrita,
explicada e compreendida, à medida que isso seja possível, na perspectiva da técnica de
triangulação” (TRIVINÕS, 1987, p.139).

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Boyd; Westfall (1987), Gil (2008), Triviños (1987) e Yin (2001).

Assim, metodologicamente, a presente investigação configura-se como uma pesquisa
exploratória, de natureza qualitativa, com estudo de caso e com técnicas de triangulação na
coleta e análise dos dados que contém as seguintes características:
•

Delimitação tempo e espaço de execução/lócus da pesquisa
A pesquisa foi realizada na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) com ênfase na

contratação de serviços comuns realizadas por esta universidade através da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD) entre os anos de 2014 e 2016.
A estrutura organizacional da UNEB conta, no topo da hierarquia, com os órgãos
deliberativos da administração superior que são os Conselhos de Administração (Consad),
Conselho Universitário (Consu) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), em
seguida a reitoria e vice-reitoria, iniciando os órgãos executivos da instituição (cf. Fig. 3).
A estrutura acadêmico-administrativa da UNEB é composta pela Reitoria e Órgãos a
ela vinculados, Departamentos, Órgãos Suplementares de Natureza Interdisciplinar e Órgãos
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de Apoio Acadêmico-Administrativo, que são responsáveis pelas atividades indissociáveis de
ensino, pesquisa, extensão e de gestão universitária (BAHIA, 2012).
Destacam-se com mesmo patamar hierárquico e com impacto significativo na gestão
universitária as nove pró-reitorias que atuam:
•

nas atividades-fim: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), Pró-Reitoria
de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG), Pró-Reitoria de Extensão (Proex);

•

nas atividades-meio: Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), Pró-Reitoria de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), Pró-Reitoria de Administração
(Proad), Pró-Reitoria de Ações Afirmativas (Proaf), Pró-Reitoria de Infraestrutura
(Proinfra), Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Praes).

Outras estruturas como a Procuradoria Jurídica (Projur), Secretaria Especial de
Licitações Contratos e Convênios (Selcc), Secretaria Especial de Contabilidade e Finanças
(Seconf), dentre outros órgãos suplementares, órgãos de apoio, ouvidoria, núcleos, comissões,
comitês e estruturas também atuam no suporte administrativo da instituição.
Caracterizando a multicampia, a UNEB possui 29 Departamentos instalados em 24
municípios baianos de porte médio e grande, sendo um na cidade de Salvador, capital do
Estado, na qual a instituição tem sua administração central, citada anteriormente (UNEB,
2015).
No âmbito do ensino: são 150 cursos, considerando as modalidades presencial e a
distância nos níveis de graduação e pós-graduação. Outras informações e dados relevantes
serão explanados com maiores detalhes no decorrer deste estudo.
•

Sujeitos

Destacam-se como sujeitos diretos deste estudo a Administração Central da UNEB,
especialmente pró-reitorias, secretarias e assessorias técnicas da área administrativa,
departamentos e prestadores de serviços que foram fonte de informação durante o estudo de
caso, com ênfase para as seguintes estruturas, por contribuírem, de alguma forma, com o
fenômeno analisado, ou seja, por participarem efetivamente do processo de contratação ou por
serem estruturas extremamente impactadas com as contratações citadas nesta pesquisa, a
saber:
• PROAD – responsável pelo assessoramento técnico-administrativo que tem por
finalidade planejar, gerenciar, executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades
de administração geral, patrimonial, de aquisições de materiais diversos, transportes
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e contratos da UNEB. A PROAD também é responsável por propor normativas e
políticas administrativas que atuem direta ou indiretamente na melhoria contínua das
atividades administrativas da instituição, bem como representem um aumento de
eficiência no atendimento à comunidade acadêmica e ao público em geral (UNEB,
2017).
• PROPLAN – é um órgão técnico de assessoramento superior, responsável pelo
planejamento, programação, orçamento, acompanhamento e avaliação dos planos
global e setorial da universidade, implementando as medidas necessárias à melhoria
dos serviços da instituição. Ligada diretamente à Reitoria, tem articulação com
órgãos da universidade ou não, submetendo ao reitor propostas referentes à definição
de metas, diretrizes, programas, planos e instrumentos, inclusive de natureza
orçamentária, visando o desenvolvimento institucional (UNEB, 2017).
• SELCC – tem por objetivo geral acompanhar, prestar assessoramento técnicoadministrativo e gerenciar as atividades relacionadas aos contratos, convênios e
licitações realizadas pela UNEB, proporcionar maior celeridade aos processos, bem
como produzir informações consistentes e úteis para todos os órgãos que necessitam
de suporte para o adequado andamento de suas atividades (UNEB, 2017).
• SECONF – tem por objetivo geral acompanhar, prestar assessoramento técnicocontábil e financeiro e gerenciar as atividades relacionadas gestão da contabilidade e
finanças da Universidade, bem como produzir informações consistentes e úteis para
todos os órgãos que necessitam de suporte para o adequado andamento de suas
atividades.
Considerando a ideia de que os serviços de limpeza e conservação, manutenção de
equipamentos, vigilância, serviços de assistência técnica continuada, dentre outros comuns,
quando interrompidos ou mal executados causam impactos nas atividades finalísticas da
UNEB, podem-se identificar estes como sendo beneficiários indiretos a toda a comunidade
acadêmica.
•

Delineamento da pesquisa em estudo de caso

Na percepção de Robert Yin (2001, p. 19), “os estudos de caso representam a
estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
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contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. Assim, a metodologia que melhor
amparou esta proposta foi o estudo de caso, pois, conforme reforça Vergara (2000, p. 49), o
“estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoa,
família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país. Tem caráter de
profundidade e de detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo”.
O método de estudo de caso detalha a pesquisa em quatro estágios (YIN, 2001, p.118):
(1) Quais questões devem ser estudadas;
(2) Quais casos a serem estudados e que dados são relevantes;
(3) Que dados e como devem ser coletados;
(4) Como se devem analisar os resultados e relatá-los.
Detalhando cada um dos estágios citados acima, podemos considerar:
(1)

Conforme citado na introdução, a questão estudada foi:

a) Como estruturar os processos de contratação e execução de serviços comuns
adequados à gestão da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)?
(2)

Casos estudados e os dados relevantes:

O caso estudado consiste na contratação de serviços comuns na UNEB, neste sentido
foram selecionados dois de contratação de terceirização de serviços comuns referentes ao
período 2014 a 2016, a saber:
a) Contratação e execução de serviços de limpeza e conservação
b) Contratação e execução de serviços de recepção
Destes, dois processos administrativos relacionados às contratações citadas foram
destacados para análise e aprofundamento. Ressaltamos que o acesso às informações tem
como respaldo a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de
2011) e reforçado pela autorização da instituição. Todos estão devidamente cadastrados no
Sistema de Processos do Governo do Estado da Bahia - PRODEB:
• Proc. nº. 0603140097540 – Processo de contratação de empresa de serviços de limpeza
e conservação, identificado no Sistema de Processos do Governo do Estado da Bahia
pelo número citado. O documento tem instrução processual iniciada pela PróReitoria de Administração da UNEB no primeiro semestre de 2014.
• Proc. nº. 0603150011031 – Processo de contratação de empresa de serviços de
recepção, identificado no Sistema de Processos do Governo do Estado da Bahia pelo
número citado. O documento tem instrução processual iniciada pela Pró-Reitoria de
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Administração da Universidade no primeiro semestre de 2015.
O desafio organizacional, definido na introdução desta pesquisa, conduz a uma
proposta de intervenção que contou com a realização prévia de levantamento documental,
processos aqui citados, e legislativo em busca desses processos de contratação, resoluções
internas, orientações técnicas e instruções normativas da UNEB associadas à revisão de
literatura de natureza preliminar contemplando aprofundamento teórico nos assuntos citados
anteriormente.
Cabe destacar o trabalho realizado pela Secretaria de Administração do Estado da
Bahia (SAEB) que implantou, em 2014, o Sistema Estadual de Administração (SEA) com a
finalidade de definir, planejar, coordenar e executar as ações de administração no âmbito da
Administração Pública Estadual com foco na simplificação, padronização e transparência na
execução das atividades-meio que compõem o SEA, consolidando as rotinas e fluxos em
Sistemáticas de Execução de Processos (Manuais) e na Árvore de Processos (SAEB, 2014).
A pesquisa bibliográfica, presente no Capítulo 3, e, especialmente, a documental
permeia toda a investigação e serve tanto para o aprofundamento teórico como para o
conhecimento da problemática pesquisada, incluindo a intervenção ora proposta. Informações
contidas em processos administrativos de contratação de serviço comum, a existência de
fluxos ou documentos similares, portarias, instruções normativas ou leis de natureza interna
que fazem parte do cotidiano da UNEB e que disciplinam as contratações em análise fizeram
parte da investigação.
Houve a seleção, na fase de pesquisa documental, com o auxílio da Pró-Reitoria de
Administração e da Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios, dos processos
administrativos de contratação de serviço comum que norteou as discussões e interpretações
sobre o objeto de estudo.
(3)

Quais dados e como devem ser coletados:

A seleção dos processos considerou a natureza dos serviços, a necessidade do serviço
como suporte administrativo de fundamental importância para cumprimento das ações
finalísticas da UNEB e a existência/necessidade dos serviços em todos os campi.
Outras informações foram coletadas, a saber:
a) Documentos legais, como decretos, atos normativos, portarias e resoluções que
dispõem sobre a matéria;
b) Relatórios de gestão que tratam do tema de terceirização de serviços;
c) Instruções técnicas elaboradas pela SELCC, disponíveis no site da instituição e

77

listadas nas referências ao final do relatório;
d) Memorando elaborado pela SECONF com orientações sobre a instrução processual
para os casos de pagamento de serviços terceirizados;
e) Documentos internos que informam quadro geral da UNEB sobre os serviços
terceirizados atualizados até o mês de dezembro de 2016;
f) Entrevistas com gestores das seguintes estruturas da UNEB:
• PROAD
• PROPLAN
• SELCC
• SECONF
O tipo de entrevista selecionado para esse estudo foi a entrevista focal (MERTON et
al., 1990, apud YIN, 2001, p. 113), por meio da qual as principais pessoas envolvidas com os
casos selecionados foram entrevistadas por um curto período de tempo. De forma geral, as
entrevistas são uma fonte essencial de evidências para o estudo de caso (YIN, 2001), uma vez
que este método, quando adotado, lida geralmente com atividades de pessoas e grupos.
A entrevista assumiu um caráter aberto-fechado com natureza semiestruturada. A
pesquisadora seguiu um roteiro de perguntas no qual foi solicitada aos respondentes-chave a
apresentação de fatos e de suas opiniões a eles relacionados. A entrevista assumiu um papel
significativo porque os respondentes, por serem responsáveis pelas áreas relacionadas à
pesquisa, agregavam informações que forneceram importantes insights sobre a situação
investigada.
(4)

Como se devem analisar os resultados e relatá-los:

Os resultados foram analisados com triangulação dos dados à luz das teorias e
abordagens sobre gestão pública, administração da educação e gestão universitária, serviços
comuns e serviços terceirizados na administração pública, processo de contratação, gestão de
processos e legislações sobre a temática, conforme Figura 8, a seguir.
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Figura 8 – Convergência de várias fontes de evidências

Fonte: Adaptado de Yin (2001, p.122).

Conforme Yin (2001, p.121), “o objetivo final da análise é o de tratar as evidências de
forma adequada para se obter conclusões analíticas convincentes e eliminar interpretações
alternativas”. A análise das evidências nessa pesquisa usou uma estratégia geral baseada no
modelo chamado de Padrão Combinado, método que compara padrões com base empírica
com os padrões previstos. Se os padrões coincidem, os resultados ajudam o estudo de caso a
aumentar a sua validade interna (YIN, 2001).
Houve, nesta pesquisa, o padrão combinado por meio da comparação entre os fluxos
propostos pelo SEA/SAEB e a documentação, bem como legislações da UNEB, a fim de
subsidiar a elaboração de modelagem para estruturação do processo de contratação e
execução de serviços comuns adequados à gestão da UNEB.
Essa é a etapa mais desafiadora da pesquisa. As generalizações partem, normalmente,
de grandes e longos estudos ou mesmo com a realização de estudos comparativos e repetidos
de diversas formas em tempo e espaço distintos. Essa investigação permitiu uma aproximação
de modelagem de instrumento para a gestão pública e auxílio a tomada de decisão, além de
gerar um conjunto de informações importantes à criação de novos instrumentos de
gerenciamento de processos. Não pretende ser a versão final da modelagem desse processo,
mas está disposta de maneira que colaborará significativamente para que a Administração
Central possa avançar no aperfeiçoamento do modelo.
Desta maneira, apresentamos os resultados da pesquisa por meio de diagnóstico e
indicação das disfunções e falhas contidas nos processos de contratação de serviços comuns.
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Além disso, com os dados, informações e documentos diversos coletados nas etapas
anteriores, a proposta de mapeamento do processo foi elaborada utilizando-se ferramenta de
software de gestão de processos de negócio (BPM) que auxilia organizações a adotarem as
mudanças por meio de melhorias na eficiência operacional, no tempo de finalização dos
produtos e no cumprimento de normas governamentais chamado BIZAGI. Para atingirmos o
citado produto, revisamos o esquema proposto por Lima et al. (2012) que dispõe sobre etapas,
testes e táticas de validação de estudo de caso (Figura 9).
Figura 9 – Esquema das Etapas, dos Testes e das Táticas de Validação do Estudo de Caso
Formulação do
Problema com
observação da
realidade e
realização de
pesquisa
bibliográfica

Definição da Unidade
Caso e pesquisa
exploratória sobre a
UNEB e o objeto da
pesquisa

Identificação dos processos
com os gestores da área

Validação do Constructo
• Recomendar à UNEB
revisão do relatório por parte
dos gestores entrevistados.

Validação do Constructo
• Através de comparação entre outros documentos
como legislações, manuais da SAEB e da UNEB.

Elaboração do
Protocolo

Preparação do Relatório e
modelagem de processo de
contratação no BIZAGE

Coleta de Dados com
pesquisa documental e
entrevistas

Confiabilidade
• Uso de protocolo;
• Proposta de
Desenvolvimento de
Banco de Dados.

Avaliação, Análise e Triangulação dos
Dados com identificação de disfunções e
elaboração de fluxo e procedimentos

Validação Interna
• Reconhecimento de Padrões;
• Construção de Explanações;
• Tratamento das explanações rivais;
• Uso de modelos lógicos.

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2012, p.134).

Seguindo o processo de pesquisa com o uso do método do estudo de caso podemos
afirmar que a investigação avançou a partir de três estágios (BONOMA, 1985):
ESTÁGIO 1 - Estágio do Projeto: aqui o objeto da coleta de dados foi o acesso e o
refinamento das áreas de investigação sugeridas pelo projeto preliminar, incluindo as
principais categorias de abordagem. Neste estágio, deu-se ênfase à habilidade crítica da
pesquisadora e a possibilidade de que os dados colhidos posteriormente reconduzissem ao
estágio inicial caso seus conceitos iniciais não se coadunassem com a nova situação ou as
melhores conceitualizações sugeridas por si mesmas.
Nesse caso, foi realizado um estudo exploratório inicial, sem o objetivo de “esgotar”
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as informações sobre o local de estudo (UNEB), mas com a expectativa de visualização básica
da instituição educacional a ser pesquisada e do panorama geral sobre a terceirização de
serviços na Universidade. A ideia foi avançar no estágio inicial proposto pelo método de
estudo de caso.
Houve, com isso, a coleta de informação básica acerca de situações ou de atores em
movimento traduzida desde a busca de arcabouço teórico e documental como a apropriação de
informações como base legal e normativa que instrumentaliza os técnicos envolvidos no
processo citado. O desenho do processo administrativo de contratação de serviço comum da
UNEB já contribui sobremaneira com essa visão introdutória da problemática que foi
investigada, bem como os doutrinadores, mediante o quadro de referência teórica, o que
tornou possível orientar a pesquisa e as interpretações.
ESTÁGIO 2 - Estágio de Predição: Dentro do escopo do trabalho e como proposição
do estudo foram examinados o fluxo e as tramitações processuais na contratação e execução
de serviços de limpeza e conservação e nos serviços de recepção descritos e registrados nos
processos administrativos selecionados, com vistas a propor adequação a esses procedimentos
não só aos critérios legais e administrativos da UNEB e da Secretaria de Administração do
Estado da Bahia, mas, principalmente, para contribuir com o cumprimento de finalidade
precípua enquanto instituição de educação superior.
Assim, com o modelo de fluxos e procedimentos desenvolvidos na perspectiva de
generalização, passamos à fase de teste com indicações das inconsistências e disfunções
verificadas nos processos originais analisados com tratamento das desconformidades e como
possibilidade real de desenvolvimento de novas universalizações ou modificações nas
estruturas já elaboradas.
ESTÁGIO 3 - Estágio de Desconfirmação: consistiu na testagem adicional dos
limites de generalização não rejeitados no estágio inicial, fazendo-se um esforço proposital
para se desconfirmarem as generalizações feitas, aplicando-as a um conjunto maior de casos
do que aquele conjunto identificado no estágio inicial. Os contextos dos casos para a
aplicação dessas generalizações foram caracterizados por condições extremas nas quais se
possa esperar que os limites de universalização sejam excedidos (BONOMA, 1985)
Esses estágios não são hierarquizados, mas aparecem em evolução interativa durante
todo o processo de investigação, pois seu objetivo é a busca da compreensão do caso
selecionado e sua intersecção com a gestão universitária. Daí apresentamos o espelho que
pode considerado como rota da pesquisa e agrega simultaneamente as ideias do estudo de
caso à proposta da modelagem pelo BMP.
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Assim, baseado nas contribuições de Yin (2001), o presente estudo de caso buscou
aplicar a avaliação, ainda que de forma descritiva, de uma dada intervenção. Para tanto, o
projeto de pesquisa foi descrito como um mapa que guiou a investigação, o qual seguiu o
seguinte roteiro:
Figura 10 – Mapa-Roteiro da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

O modelo lógico utilizado conduziu a pesquisa à formulação de inferências a respeito
das etapas e processos de tomada de decisão contidos nas contratações de serviços comuns
com a finalidade de apresentar proposta de fluxos e procedimentos nas contratações de
serviços comuns adequados à gestão universitária.
O formato de apresentação dos resultados desta investigação vem a ser este Relatório
Técnico, conforme regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com
inclusão do mapeamento e modelagem do processo.
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7 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Considerando o formato de Relatório Técnico proposto para apresentação dos
resultados deste estudo de caso, os processos selecionados no percurso metodológico foram
analisados considerando-se todo o arcabouço teórico apresentado nos capítulos anteriores,
estando os resultados dispostos de duas formas. No primeiro formato, seguirá com dados e
análise mais tradicional, observando-se os seguintes elementos:
a) Pontos relevantes identificados no processo – esse item conterá destaques de natureza
legal, de gestão ou exclusivamente técnica, sendo o enfoque na gestão universitária
como principal elemento desta análise;
b) Visão da equipe gestora – utilizando as informações coletadas a partir das entrevistas
com gestores, conforme citado na metodologia. Esse item busca fazer uma
intersecção com os pontos relevantes seja na perspectiva de aproximação das ideias e
conceitos às práticas da gestão da UNEB, seja no seu distanciamento;
c) Recomendações da pesquisadora com base nos estudos teóricos e técnicos sobre o
tema já descritos em capítulos anteriores.
Nesta etapa, cada processo foi analisado separadamente, ou seja, são resultados do
estudo e análise realizados de forma distintas, por processo selecionado. Entretanto, para a
elaboração da modelagem, a visão conjunta de ambos os processos permitiu a apresentação de
estrutura de processo de contratação de serviços comuns adequados à gestão da UNEB,
conforme veremos no próximo subtítulo.
7.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: CASOS ESTUDADOS
O primeiro processo refere-se à contratação de serviço terceirizado de limpeza e
conservação que totaliza o quantitativo de 304 (trezentos e quatro) postos para atender aos 24
campi, destacando que, no município de Salvador, a UNEB possui mais de uma unidade em
funcionamento regular e com endereços distintos (já se identifica multicampia na própria
cidade de Salvador, o chamado “campus I”). Trata-se, administrativamente, do:
• Processo n. 0603140097540 – processo de contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza e conservação. O processo foi iniciado em 23 de abril de 2014 e
concluídas as fases interna e externa da licitação com arquivamento do processo em 08
de abril de 2016, logo após celebração do contrato.
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Daí já se conclui que houve morosidade do processo considerando o tempo decorrido
entre a data de início da instrução processual e a conclusão do pedido de contratação disposto
na peça inicial. Destaca-se que a análise se limitou ao contido no processo administrativo
estudado, comparado ao referencial teórico e aos relatos nas quais as conclusões foram
baseadas. Algumas justificativas para essa flagrante lentidão estarão dispostas a seguir:

PONTO 01
Processo mal instruído - ausência de documentos que caracterizam a necessidade dos serviços e o impacto da
multicampia na sua execução; ausência de relatórios e estudos com quantitativos e custos associados à
prestação do serviço; ausência de justificativa e lastro documental que possibilitasse visão ampla da
importância dos serviços para realização da missão institucional da UNEB. Disposição de documentos com
informações superficiais ou com nível de inconsistência significativo o que gerou retorno do processo para
complementação de informações e cumprimento de exigências legais. Pouca relevância dada pela área-meio
(responsável pela dimensão econômica) às questões da gestão universitária e do processo associada à
realização da função social da UNEB. Esse foco permitiria dos órgãos de controle externo mais propriedade
para deliberação sobre o pedido de contratação.
PONTO 02
Existência de duas instâncias no âmbito do Governo do Estado com atribuição de controle, padronização das
contratações de serviços terceirizados e verificação da qualidade do gasto público. São elas: Secretaria de
Administração do Estado da Bahia (SAEB) e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ). Ambas
possuem poder de negar andamento do processo de contratação de serviços terceirizados com total
desrespeito à autonomia administrativa e financeira da UNEB. A caracterização jurídica da UNEB e a forma
como ela está definida estatutária e organizacionalmente não consideram uma gestão com interferência da
Administração Direta de maneira tão incisiva como é atualmente. A gestão dos contratos e dos processos da
UNEB sofrem com essa intervenção, que impacta diretamente na execução da sua atividade-fim, visto que
órgãos externos à UNEB não possuem ou possuem limitada compreensão das especificidades e necessidades
apontadas pela gestão universitária e pela dinâmica apresentada diante das peculiaridades que este tipo de
organização possui.
PONTO 03
Aprovação de legislação estadual, no decorrer do processo de contratação analisado, com impacto
significativo na tramitação. Segue com destaque a interferência da Administração direta na gestão da UNEB.
Trata-se de decreto de contingenciamento do orçamento com controle das contratações dos órgãos, fundações
e autarquias com início da vigência durante a fase interna de contratação dos serviços. Este cenário gerou
modificação relevante nos quantitativos propostos. O citado decreto inseriu restrições às universidades
estaduais e desconsiderou qualquer espécie de horizontalidade da tomada de decisão. E mesmo considerando
a necessidade de redução das despesas com custeio e ações finalísticas de toda administração pública ligada
ao Governo do Estado da Bahia, haveria, na perspectiva da gestão universitária proposta neste estudo, a
imperiosa obrigação do Estado de abrir diálogo para definição coletiva sobre onde recairia a redução
orçamentária, ou, até mesmo, aplicar o princípio da discricionariedade. Não houve reconhecimento, pelo
Estado, do caráter singular e complexo da organização universitária e, particularmente, da instituição
universitária multicampi.
PONTO 04
Inúmeros documentos sem assinaturas da autoridade competente, e outros, apesar de constarem de assinatura,
não terem o correto preenchimento das datas nos campos correspondentes para esse fim. Apesar da
simplicidade que a inconsistência pode sugerir, a inobservância apontada revela, no mínimo, dois sinais: a
autoridade competente não tomou conhecimento da demanda (que se limitou ao patamar de realização de
conduta exclusivamente técnica, ou seja, sem a análise e perspectiva da gestão universitária) e, mesmo assim,
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o processo seguiu a tramitação normal com flagrante desrespeito à legislação e, associado a isso, a dúvida
sobre se essa autoridade competente teve acesso às peças que compõem o citado processo e adotou, dentro da
sua competência e responsabilidade, as providências necessárias para suprir e atender aos requisitos legais
vigentes, as necessidades impostas pela gestão multicampi da UNEB e, especialmente, a realização/análise do
pedido de contratação com vistas a atender aos fins institucionais propostos no estatuto da universidade.
Tendo em vista a estrutura organizacional da UNEB, descrita em capítulo anterior, a contextualização sinaliza
que o processo de contratação avançou com a realização de procedimentos cumpridos pelo núcleo operacional
e assessoria de apoio com pouco acompanhamento e intervenção da cúpula estratégica e da cúpula
intermediária. Estas devem ter sido acionadas quando houve bloqueio de tramitação processual ou algum
problema que necessitasse de intervenção do corpo gerencial de maior patamar. Entretanto, na abordagem de
processos sistêmicos é a melhoria da interface entre o nível estratégico e o operacional da Instituição que
constitui a área de maior ganho de eficiência da gestão, o que na análise do processo em discussão
caracteriza-se como extremamente deficitário.
PONTO 05
De maneira semelhante, verifica-se que a autoridade competente assina documentos com alto nível de
fragilidade, seja pela inconsistência da informação, seja pela ausência de informação fundamental exigida
pela burocracia, pela legislação e pela gestão universitária. Constata-se isso pelo retorno do processo para
complementação de documentação e instrução processual equivocada. Demonstra também pouco controle
processual da equipe interna da UNEB, visto que o processo acaba retornando de instâncias externas para
inclusão de documentos e informações, o que responderia à necessidade permanente de verificação da
compatibilidade dos documentos e informações contidos no processo com as necessidades da UNEB e as
múltiplas dimensões apontadas na gestão educacional. Do estudo realizado, não foi possível verificar com
precisão onde se encontra a falha, se no gestor, no momento da conferência e despacho do processo, ou no
técnico administrativo, quando da construção dos documentos e informações. A citada fragilidade expõe o
gestor, pois pode gerar a compreensão de que este desconhece conteúdos básicos para a tramitação processual
ou, mesmo conhecendo, não avança para a compreensão da gestão universitária e sua complexidade.
PONTO 06
Equívoco na definição dos quantitativos devido a inconsistência nas metragens das áreas de cada campus.
Conforme as instruções normativas da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, a definição dos
quantitativos de postos para os serviços de limpeza e conservação baseia-se nas metragens dos espaços
públicos que serão atendidos com a contratação. Quando a UNEB apresenta lista referencial para aplicar a
fórmula e, por fim, estabelecer os quantitativos de postos de serviços, as informações, no primeiro momento,
são incorretas. Ou seja, as metragens dos campi são apresentadas com erros significativos. Há evidências da
ausência de informações das unidades ou campi por parte da Administração Central, destacando algo
colocado pela doutrina como fundamental: o sistema de fluxo comunicacional que dê conta dessa distância
física/estrutural imposta pela multicampia. Na teoria estudada até então, há uma preocupação e evidência na
dimensão econômica que se associa aos aspectos organizacionais ligados à burocracia, à utilização dos
recursos e tecnologias para o funcionamento da estrutura, à distribuição e divisão de papéis, espaços físicos,
acesso aos serviços básicos, instrumentos e equipamentos, mas as dimensões não acontecem isoladamente.
Um erro da natureza descrita neste ponto evidencia o quanto a gestão universitária ainda precisa ser
melhorada para se adequar a esse aspecto.
PONTO 07
Excesso de tramitação processual apenas para conhecimento. O que em tese poderia servir para verificação da
instrução processual, ajuste às necessidades da gestão e outros itens com perfil de controle interno e
adequação/complementação das lacunas caracteriza-se como excesso de burocracia, visto que não são
corrigidos vícios e equívocos na instrução processual. Daí resulta tempo de tramitação processual exagerado
com retorno do processo aos setores para complementação de informação ou correção da informação
prestada, como já descrito em outro ponto. Além disso, os equívocos no processo geram retrabalho, atraso,
demora na execução dos serviços, impacto na execução da missão da UNEB com interrupção de ações do
tripé ensino-pesquisa-extensão.
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Outros pontos relevantes
Ausência de publicações legais no processo. Autorização da PROAD sem qualquer tipo de justificativa ou
inclusão de documentação que sanasse a falha da instrução processual inicial. Formulário do Termo de
Abertura de Processo licitatório com informações superficiais, com pouco detalhamento das justificativas e
definição dos quantitativos dos postos para prestação dos serviços.

O

outro

processo

trata-se

de

contratação

de

empresa

para

suporte

administrativo/operacional com total de 120 (cento e vinte) postos para atender os 29
departamentos e administração central.
Processo n. 0603150011031 – processo de contratação de empresa terceirizada para
prestação de serviço de suporte operacional/administrativo a prédios públicos. O processo foi
iniciado em 19 de janeiro de 2015 e concluídas as fases interna e externa da licitação com
publicação do contrato no dia 29 de janeiro de 2016. Este tempo de, aproximadamente, 01
ano, entre os marcos inicial e final de processo de contratação já desenham uma tramitação
mais célere, eficiente e qualificada, com destaque para os seguintes pontos:

PONTO 1
Processo instruído com detalhamento de informações, documentos e exigências legais realizadas com grau de
propriedade e consistência em patamar adequado, apesar de ainda se identificarem ausências que serão
descritas adiante. A tramitação processual ocorreu em período razoável (aproximadamente 12 meses)
considerando os prazos legais para realização dos procedimentos licitatórios, publicações e os regramentos
estabelecidos pelas legislações estaduais e federais, incluindo decretos e instruções normativas que determinam
procedimentos adicionais à tramitação dos processos no Estado da Bahia. Esta conclusão inicial aponta para
duas questões importantes: 01. A observância a alguns dos elementos tradicionais da administração, a saber:
planejar; organizar; dirigir e controlar correlacionados às tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologias que
tornam os processos e a prestação dos serviços com maior eficiência e eficácia; 02. A efetiva utilização da
terceirização do serviço comum, especialmente para atender à necessidade de concentração de esforços das
equipes de gestão e operação da UNEB com a atividade-fim da instituição (intencionalmente ou não). Nessa
análise inicial, pode-se perceber também que houve melhoria da atuação das equipes no “cuidado” com a
demanda que acaba por atender tanto aos regramentos como, também, aos princípios da administração pública
e do processo licitatório.

PONTO 2
Ausência de relatório de estudo prévio sobre a demanda e distribuição dos postos pelos departamentos e
administração central. Não há na instrução processual justificativa sobre o tipo de posto associados às
necessidades da UNEB com detalhamento das especificações solicitadas. Ausência, nas primeiras
providências do processo, de dados orçamentários e financeiros como o volume de recursos de convênios
municipais, estaduais e federais que serão executados no ano em curso com recurso destinado a esse tipo de
contratação. A ausência de documentos com essa característica causou no decorrer da tramitação retorno do
processo para complementação. As ausências citadas não causaram grande diferença no “tempo do processo”,
mas demonstram que a gestão ainda não identifica com clareza questões de natureza orçamentária e financeira
desde a origem da tramitação, inclusive dentro do enfoque de planejamento, e impactos da contratação na
vida acadêmica.
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PONTO 3
No documento que apresenta o orçamento deve constar comparação com o contrato atual e justificativas de
modificação do salário-base dos postos a serem contratados, e outras análises e conclusões da comparação
realizada que esclareçam os valores propostos e quantidades, além do impacto orçamentário e financeiro.
Incluir, se necessário, o contexto administrativo ou institucional que modificou a configuração de quantidade
de profissionais envolvidos, da qualificação exigida, para o contrato novo. Mantém-se a necessidade de
motivar o ato administrativo. Nas discussões sobre princípios, há destaque para o aspecto da motivação como
forma de controle da discricionariedade da Administração Pública em diversas circunstâncias da gestão.
PONTO 4
Existem etapas que são realizadas pela SAEB e/ou SEFAZ, por exemplo, a análise do nível de
comprometimento das empresas vencedoras com contratos com a Administração Pública estadual. A
depender da urgência da contratação, e com os dados necessários, a UNEB, neste caso, pode realizar o cálculo
do nível de comprometimento como minuta e enviar para a SAEB apenas para validação. Trata-se de
antecipação de procedimento que, via de regra, é realizado pela SAEB ou SEFAZ e que pode, considerando a
urgência, avançar nessa análise, auxiliando o setor responsável na conclusão da etapa.
Outros pontos relevantes
No processo analisado, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante detentor de melhor proposta é
realizada pelo Reitor equivocadamente. Trata-se de inconsistência do sistema de licitação do Banco do Brasil,
que não corresponde às legislações sobre pregão presencial ou pregão eletrônico, em que, não havendo
manifestação de recorrer, o pregoeiro é o responsável pela adjudicação do objeto. Essa situação revela que
alguns detalhes devem ser pensados com o foco na regularidade do processo para que interna e externamente
a gestão da UNEB esteja respaldada. Há efetivamente responsabilidade administrativa, civil e penal em
diversas esferas sobre as condutas, decisões e encaminhamentos administrativos e de gestão universitária
adotados no exercício de mandatos e no exercício de cargos. A sinalização desse item serve apenas para
destacar a necessidade de revisão geral dos processos antes do arquivamento até como forma de controle
interno e autoria interna. Destacamos também o tempo de elaboração do edital, contabilizando 20 dias, o qual
pode ser reduzido, considerando a urgência e necessidade da gestão e considerando também que existe
modelo padrão que regula a maioria dos itens contidos num edital.

Passa-se, neste momento, à apresentação e análise de dados coletados a partir das
entrevistas com a equipe que atua na área administrativa e financeira, conforme descrito no
percurso metodológico. Os entrevistados apresentam o seguinte perfil:
• 100% com nível superior completo com, no mínimo, especialização;
• 80% ocupavam, à época da entrevista, cargo de gestão na estrutura administrativa da
UNEB e 20% atuavam no cargo de analista universitário;
• Dos gestores, 50% atuam na gestão da UNEB há mais de 16 anos; 25% há mais de 7
anos; e, apenas, 25% com 2 anos de gestão;
• 80% são profissionais de carreira, destes, 50% estão na carreira de técnicos
administrativo e os outros 50% são professores universitários de carreira;
• 20% ocupam cargo de livre nomeação e exoneração, sem possuir qualquer vínculo de
carreira com a Instituição.
Das contribuições apontadas pelos gestores e servidores da UNEB, a partir do roteiro
de entrevista (Apêndice B), destacamos que há a compreensão da importância da área-meio
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para atingir a missão e objetivos da UNEB. Todos concordam que a área-meio contribui de
forma decisiva para o funcionamento do tripé ensino-pesquisa-extensão:
Ela é uma ferramenta para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão possam
ser desenvolvidas de forma regular e a universidade então possa atender as suas
expectativas, os seus objetivos, que é prestar serviço à sociedade.
A área-meio é de fundamental importância para a área finalística alcançar seus
objetivos. A área-meio tem que viabilizar todos os instrumentos capazes de manter a
universidade funcionando plenamente para que não haja interrupção na atividade
finalística, que é ensino, pesquisa e extensão.

Verificou-se que todos eles apresentam de forma consistente exemplos que traduzem o
entendimento descrito acima, a saber:
Compra de equipamentos de laboratório [...] para funcionamento mesmo dos
laboratórios, para pesquisa de mestrado, doutorado, extensão, isso é essencial para
que as pesquisas andem [...]. Na minha opinião é um dos trabalhos que a gente
ajuda a fazer que fazem a academia caminhar, andar.

Todos concordam que existem limitações de parte dos gestores e técnicos que atuam
na área-meio quanto a conceitos básicos sobre processos administrativos e gestão universitária
que possibilitariam uma gestão mais segura e adequada dos processos e atendimento às
necessidades elementares para execução das atividades-fim da universidade.
Também concordam que, apesar dos avanços nos últimos dois anos na área de gestão
administrativa e financeira, ainda há muito o que fazer para atingir um patamar razoável de
qualidade na gestão universitária dos processos:
A grande mudança, no meu entender, que essa gestão trouxe foi a criação de duas
secretarias desmembrando da PROAD essas atividades: licitações, contratos e
convênios e a financeira e a contábil [...]. A criação dessas duas estruturas facilitou
melhor o cuidado e uma melhor tramitação dos processos, mas temos muito ainda a
crescer, muito, muito, muito. A ideia de criar fluxos e criar sistemas específicos para
a elaboração de contratos, fluxos de processos para aquisições facilitaria o
trabalho da área-meio para atender a área-finalista.

Verificou-se que os documentos foram elaborados com vistas à formalização de
procedimentos, mas ainda se percebe: dificuldade de compreensão dos documentos
elaborados com a finalidade de instruir os servidores ou até mesmo os documentos inseridos
nos processos que também são considerados instruções ou recomendações, ou ausência de
fluxos e procedimentos ou a falta de validação dos mesmos de forma coletiva e dialogada com
outros setores:
Falta de formalização de procedimentos, termina que, em um dado momento na
análise do processo, seja ele desde a construção até o pagamento, passando por
todas as fases da despesa pública do empenho, a liquidação e pagamento, a
ausência de procedimentos formalizados incorre na subjetividade da análise para o
servidor, então isso pode acontecer quando determinado servidor entende que tem
esse documento ali, e em outro momento um outro servidor entenda que não precisa
conter justamente por causa dessa falta de padronização, falta de procedimentos
formais. Geralmente por isso que a gente vem trabalhando para reduzir essa
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subjetividade da análise e alinhar todos os procedimentos de acordo com a
legislação, isso é o que é importante porque nós temos hoje uma série de decretos
que regem essa questão, mais recentemente a questão do anticalote. A gente precisa
alinhar justamente toda análise da despesa pública no âmbito da Universidade de
acordo com tudo que tem de regramento legal, porque senão a gente vai realmente
deixar espaço para a subjetividade, e aí é justamente o que gera o excesso de
burocracia.

Ademais, também se apresentam como análise e discussão dos resultados deste estudo
alguns elementos e algumas recomendações descritas a seguir de forma sequencial.
Considerando os princípios da administração pública e da licitação citados nos
primeiros capítulos, considerando que a tramitação processual extrapola o ambiente
universitário, considerando os órgãos de controle e fiscalização existentes no âmbito estadual,
considerando também que a atividade-meio na universidade atua como dimensão econômica e
integra a multidimensionalidade proposta por Sander (1995), recomenda-se uma instrução
processual que contemple informações substanciais e consistentes sobre os serviços a serem
contratados, justificativas sobre o impacto da não execução dos serviços na atividade-fim,
estudo que demonstre compatibilidade entre a quantidade de postos e a necessidade da
instituição, impacto orçamentário/financeiro e, especialmente, a condição de multicampia da
UNEB e a importância do serviço a ser contratado no cumprimento da missão institucional.
Não há gestão de processos na UNEB. Há algumas preocupações quanto à tramitação
processual, mas, via de regra, não existem instrumentos, acompanhamento, monitoramento e
qualificação dos processos na instituição. Identificou-se por meio das entrevistas que a
Universidade tem poucos e limitados documentos sobre instrução e gerenciamento de
processos que orientam as áreas administrativa e financeira. Na verdade, são checklists,
documentos e memorandos que descrevem alguns passos a serem respeitados pelos servidores
na tramitação dos processos, com natureza pontual, sem preocupação com validação de áreas
e subáreas e outros aspectos como controle e melhoria contínua na perspectiva de elaboração
de fluxos e procedimentos. Nenhum dos gestores pesquisados declarou haver fluxos e/ou
procedimentos de processos vinculados às suas pastas elaborados ou em processo de
elaboração.
A universidade precisa reconhecer que fazer gestão universitária perpassa por
considerar contratação de serviços comuns terceirizados relevantes na perspectiva do
paradigma multidimensional de administração da educação e do cumprimento dos fins a que
se destina a UNEB como instituição de educação superior.
A gestão departamental, que deveria se dedicar em grande medida às ações voltadas
para o tripé universitário, é consumida pela gestão administrativa e financeira do campus. Há
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prejuízo da atividade-fim quando se concentra a ação da gestão dos departamentos nas áreas e
questões que deveriam dar suporte na concretização da missão da UNEB. Não podemos
transformar a gestão/dimensão pedagógica da UNEB em uma gerência de recursos financeiros
e demandas administrativas.
A UNEB não demonstrou utilizar as áreas-meio como espaço de desenvolvimento,
construção de novos conhecimentos e tecnologias. Ou seja, há espaço dentro da instituição de
educação superior que deveria servir ao cumprimento da missão institucional e que,
atualmente, não serve a essa finalidade.
Outros pontos foram tocados durante a análise dos resultados, entretanto, os
apresentados, neste documento final, compreendem as mais relevantes questões sobre gestão
da UNEB com foco no tema desta pesquisa.
Passa-se à descrição de produto que servirá como instrumento para a gestão e
continuação do caminho que vem trilhando a UNEB na perspectiva da qualidade na gestão
educacional, qual seja: apresentação do DIAGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCERIZADOS com estrutura de processo de contratação (cf. CD anexo, com todos os
arquivos disponíveis para visualização por meio do software BIZAGE MODELER) como
resultado desta investigação, e que será mais bem explicitado mais adiante.
7.2 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: O BPM COMO
FERRAMENTA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA.
A triangulação proposta no percurso metodológico aparece nessa pesquisa através de
primeira versão da modelagem do processo de contratação de serviços terceirizados da UNEB
disposta no software BIZAGE MODELER, versão gratuita e de fácil acesso e utilização pelos
usuários. Trata-se de resultado do estudo dos casos selecionados e demais coletas realizadas
no decorrer da pesquisa.
A ferramenta utilizada para a elaboração do diagrama do processo de contratação,
citado acima, gera, dentre outros documentos, dois dos quais estarão dispostos neste capítulo,
fruto do desenvolvimento da pesquisa e aprofundamento dos conteúdos e casos estudados.
Destaca-se que a utilização do software decorreu de investigação aprofundada dos processos
de contratação selecionados e os dados coletados foram inseridos no Bizage Modeler e
exportados em duas versões. São elas:
a) o desenho do processo como imagem (diagrama do processo de contratação de
serviço terceirizado na UNEB);
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b) a descrição de cada atividade com orientações e checklist por meio do programa
Microsoft Word.
A exportação do desenho também pode acontecer para o visio, XPDL, BPMN, XML
(programas de modelagem) e o modelo pode ser publicado também em PDF, Microsoft Excel,
Web, Sharepoint, Wiki (programas e ferramentas diversas). A escolha do software a ser
utilizado para exportação do desenho e publicação das informações não modificam as
informações apresentadas. Entretanto, a compreensão do desenho e do modelo perpassa pelo
conhecimento básico dos elementos/símbolos/legendas que compõem o BPM.
7.2.1 Usando a ferramenta
Um dos objetivos do BPMN é criar um mecanismo simples para o desenvolvimento
dos modelos de processos de negócio e ao mesmo tempo poder garantir a complexidade
inerente aos processos. São elementos básicos utilizados na modelagem com sua identificação
gráfica:
Figura 11 – Símbolos utilizados no BPMN

ATIVIDADE

EVENTO

GATEWAY

CONECTOR

Fonte: Adaptado de ALMEIDA NETO, 2013, p. 11.

a) Atividade – representa um trabalho que será executado.
b) Evento – algo que ocorre durante um processo de negócio. Esses eventos afetam o
fluxo do processo e têm normalmente algo que os dispara ou um resultado, que são
representados como marcadores no centro do elemento. Existem eventos de início, os
intermediários e os de fim.
c) Gateway (filtros de decisão) – separam e juntam o fluxo. É utilizado para controlar
como a sequência do fluxo interage dentro de um processo ao convergir e divergir.
d) Conectores – indica a direção de sequência de fluxo. Mostra a ordem em que as
atividades serão executadas no processo.
A seguir veremos os principais grupos de elementos e apenas os elementos utilizados
na modelagem desenvolvida neste trabalho:
Quadro 3 – Descrição dos elementos utilizados na modelagem do trabalho
ELEMENTOS
DESCRIÇÃO
ELEMENTOS DE FLUXOS: definem quando inicia e termina um
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processo, tarefas humanas e sistêmicas, definem o principal conteúdo do
processo.
Este desenho indica o início de um processo, tem borda fina e pode aparecer
na cor verde.
O evento intermediário ocorre após iniciado o processo e sinaliza um
evento que pode ser motivado pelo tempo, por uma regra, por mensagem/email, por um erro, pode sinalizar uma condição, um link, uma
compensação. Tem borda dupla e a cor bege esverdeado (verde cana).
Indica o fim, término de um processo. Apresenta-se na cor vermelha e
laterais largas.
Exemplo de evento intermediário, indica a existência de um link, é um
conector com outra parte do processo. Mecanismo de conexão de um fim de
evento de um fluxo de processo para iniciar outro fluxo de processo.

Representa o fim de um processo devido ao seu cancelamento.

Indica o fim de um processo.

Passos lógicos que ocorrem dentro do processo. É um termo genérico para
um trabalho executado. Os tipos de atividades são: Tarefas e subprocessos.
A tarefa indica uma ação a ser executada.

O subprocesso é distinguido por uma pequena cruz no centro inferior da
figura. Indica a existência de um processo que não está descrito na
modelagem apresentada, mas que compõe o processo maior.

Controlam o fluxo de sequência. São usados para controlar a divergência e
a convergência da sequência de um fluxo. Assim, determinarão decisões
tradicionais, como juntar ou dividir trajetos, inclusive baseado em dados.
Inclusivo para múltipla escolha. O fluxo seguirá nas direções que atenderem
às condições do filtro.
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Haverá divisão do processo que seguirá paralelamente quando ocorrer a
situação ou condição especificada no filtro ou dois processos que se
unificam e seguem uma direção quando as condições foram atingidas.
RAIAS E PISCINAS: delimitação de responsabilidades, quais
departamentos e participantes responsáveis. São espécies de contêineres de
elementos de fluxos
São as subdivisões de um pool, usadas para organizar as atividades do
processo. Nessas subdivisões podemos separam as atividades de acordo
com suas associações (função ou papel). Uma raia (lane), por exemplo,
representa um departamento dentro dessa organização que é representada
pela piscina (pool).
Representa a organização em si, é onde são desenhados os elementos
representativos do processo; Ele atua como um container para dividir um
conjunto de atividades de outras piscinas. São utilizados quando o diagrama
envolve duas entidades de negócio (ou participantes) que estão separados
fisicamente no diagrama e especifica o "que faz o que" colocando os
eventos e os processos em áreas protegidas, chamados de pools.
São elementos utilizados para tornar o fluxo/diagrama mais claro para os
atores.

Objeto de dados: são elementos produzidos ou requeridos por uma
atividade, conectando-as por meio de associações.
Grupo: Possui finalidade de documentação ou análise.

Anotação: é usado para passar ao leitor informações adicionais de uma
atividade. São mecanismos para fornecer informações adicionais para o
leitor.

Fluxo de sequência: Representa a ordem do fluxo, sua sequência.
Fluxo de mensagem: Representa o fluxo das mensagens entre o emissor e o
receptor.
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Associação: Usada para associar dados, textos e outros artefatos aos objetos
do fluxo.
Fonte: Adaptado de ALMEIDA NETO, 2013, p. 12-17.

7.2.2 Informações básicas do desenho de contratação de serviço terceirizado proposto
Para melhor compreensão do desenho e do descritivo de atividades, outras
informações preliminares são necessárias. São dados básicos do tipo de modelagem proposta,
objetivo, órgãos e setores envolvidos e suas siglas que facilitam a compreensão da
modelagem.
O

SEGMENTO: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

O

PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO

O

OBJETIVO: REALIZAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNEB EM TODO O ESTADO.

O

UNIDADES ENVOLVIDAS:
§

UNEB
§

Gabinete da Reitoria – REITORIA/UNEB

§

Pró-Reitoria de Administração – PROAD/UNEB
§

Gerência de Administração – GERAD/PROAD

§

Subgerência de Compras –
SUCOMP/PROAD/UNEB

§

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN/UNEB

§

Procuradoria Jurídica – PROJUR/UNEB

§

Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios –
SELCC / UNEB
§

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro –
PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB

§
§

Gerência de Contratos

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – SAEB
§

Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/SAEB
§

§

Diretoria de Serviços – DS/SRL/SAEB

Coordenação Central de Licitação – CCL/SAEB
§

Coordenação de Processos Licitatórios de Serviços
Terceirizados – CPLST/CCL/SAEB
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§

SECRETARIA DA FAZENDA – SEFAZ
§

Gabinete do Secretário – GASEC/SEFAZ

§

Coordenação de Qualidade do Gasto Público – CQGP/SEFAZ

7.2.3 Base legal
As atividades, tarefas, artefatos, passagens e conexões dentro do fluxo apresentado
basearam-se, em sua grande maioria, em determinações, instruções e dispositivos legais. Os
principais regramentos são apresentados a seguir, considerando-se a contratação de serviços
terceirizados e a legislação vigente sobre a matéria até junho de 2017. Todas as indicações
abaixo que podem ser encontradas pela internet possuem link para acesso mais rápido aos
dispositivos citados.
•

Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

•

Lei Estadual nº. 9.433, de 01 de março de 2005;
Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras
providências.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/lei_no_9.433_de_01_de_marco_de_
2005.pdf
http://www.uneb.br/files/2015/05/Leg-_Comparada_9-433_x_8-666_1_.pdf

•

Lei Estadual nº. 11.619, de 10 de dezembro de 2009;
Regulamenta o tratamento diferenciado dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, nas
contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública
Estadual.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/lei_estadual_no_11.619_de_10_de_
dezembro_de_2009.pdf
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•

Decreto Estadual n. 12.366, de 30 de agosto de 2010;
Estabelece normas atinentes à contratação de serviços terceirizados necessários ao
funcionamento das atividades básicas de caráter geral dos órgãos e entidades da
Administração Pública do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/decreto_no_12.3662010_texto_compilado_versao_casa_civil.pdf

•

Decreto Estadual n. 15.839 de 16 de janeiro de 2015;
Dispõe sobre a Tabela de Preços Referenciais a ser utilizada nas licitações e
contratações realizadas pela Administração Pública Estadual.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/decreto_estadual_no_15.839_de_16
_de_janeiro_de_2015_0.pdf

•

Decreto Estadual n, 15.924 de 06 de fevereiro de 2015;
Dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das entidades
integrantes da Administração Pública do Poder Executivo Estadual.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/decreto_estadual_no_15.924_de_06
_de_fevereiro_de_2015.pdf

•

Decreto Estadual n. 17.306 de 28 de dezembro de 2016;
Dispõe sobre os limites de valor, a serem observados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, para a definição das modalidades licitatórias em
certames regidos pela Lei nº 9.433, de 01 de março de 2005.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/decreto_no_17.306_de_28_de_deze
mbro_de_2016-limites_de_valor_para_as_modalidades_licitatorias_1.pdf

•

Instrução SAEB n. 005 de 05 de abril de 2011;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual,
quanto aos procedimentos licitatórios e contratações de serviços terceirizados,
necessários ao funcionamento das atividades básicas de caráter geral.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_n.deg_005_2011__orienta_os_orgaos_e_entidades_da_administracao_publica_do_poder_executivo_estad
ual2c_quanto_aos_procedimentos_licitatorios_e_contratacoes_de_servicos_terceirizado
s.pdf

•

Instrução SAEB n. 007 de 02 de maio de 2011;
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_007-2011__contratacoes_de_servicos_terceirizados_de_copa_e_cozinha.pdf
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•

Instrução SAEB n. 008 de 02 de maio de 2011;
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_008-2011__contratacoes_de_servicos_terceirizados_de_conservacao_e_limpeza_por_quadrado.pd
f

•

Instrução SAEB n. 09 de 02 de maio de 2011;
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_09_2011orienta_os_or
gaos_e_entidades_da_administracao_publica_do_poder_executivo_estadual2c_quanto_
aos_procedimentos_licitatorios_e_contratacoes_de_servicos_terceirizados_de_conserva
cao_e_limpeza_.pdf

•

Instrução SAEB n. 011 de 30 de julho de 2011;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
quanto aos procedimentos licitatórios e contratações de serviços terceirizados de
vigilância e segurança patrimonial presencial.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/011.pdf

•

Instrução SAEB n. 009 de 01 de junho de 2012;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
quanto aos procedimentos licitatórios e contratações de serviços terceirizados de
transporte.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_n_09_2012_orienta_os_or
gaos_e_entidades_da_administracao_publica_do_poder_executivo_estadual_quanto_ao
s_procedimentos_licitatorios_e_contratacoes_de_servicos_terceirizados_de_transporte.
pdf

•

Instrução SAEB n. 004 de 09 de fevereiro de 2012;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
quanto aos procedimentos licitatórios e contratações de serviços terceirizados de suporte
administrativo e operacional a prédios públicos.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_04_2012orienta_os_or
gaos_e_entidades_da_administracao_publica_do_poder_executivo_estadual2c_quanto_
aos_procedimentos_licitatorios_.pdf

•

Instrução Normativa Conjunta SAEB-SEFAZ n. 01 de 31 de julho de 2013;
https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/pdf_saf/IN_001_CONJ_SAEB_CDD.pdf

•

Instrução SAEB n. 014 de 22 de agosto de 2014;
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Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
quanto à contratação e fiscalização dos serviços terceirizados de natureza contínua
sujeitos à disciplina do Decreto nº. 12.366, de 30 de agosto de 2010.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_n_014_2014_.pdf
•

Instrução SAEB n. 015 de 01 de outubro de 2014;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual,
quanto aos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de
serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_n_015_de_01_de_outubro
_de_2014_-_sustentabilidade_tic.pdf

•

Instrução Conjunta SAEB_SEFAZ n. 001 de 24 de março de 2015;
Orienta os órgãos, entidades e fundos da Administração Pública do Poder Executivo
Estadual, quanto às providências a serem adotadas para a retenção das provisões de
encargos trabalhistas e previdenciários nos contratos sujeitos à disciplina do Decreto nº
12.366/2010.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_conjunta_saeb_sefaz_001
_2015_instrucoes_conta_vinculada_24_03_15_1.pdf

•

Instrução SAEB n. 019 de 16 de setembro de 2016;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
quanto aos procedimentos licitatórios e contratações de serviços terceirizados de
manutenção predial.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_019_2016.pdf

•

Instrução SAEB n. 007 de 04 de abril de 2017;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
quanto à padronização das publicações referentes aos procedimentos licitatórios,
dispensa e inexigibilidade de licitação.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_0072017_orienta_os_orgaos_e_entidades_da_administracao_publica_do_poder_executivo_
estadual_quant.pdf

•

Instrução SAEB n. 010/2017 de 26 de maio de 2017;
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional
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do Poder Executivo Estadual quanto aos procedimentos referentes à prestação de
garantia contratual nos serviços terceirizados sujeitos à disciplina do Decreto no 12.366,
de 30 de agosto de 2010.
http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/instrucao_no_010-2017__orienta_os_orgaos_quanto_aos_procedimentos_referentes_a_prestacao_de_garantia_c
ontratu.pdf
•

Portaria nº 816 de 15 de maio de 2013
Estabelece o valor para o pagamento do deslocamento nas contratações de serviços
terceirizados.

•

Portaria/SAEB n. 525/2014, de 19 de março de 2014;
Divulgar os preços unitários máximos admissíveis para contratação de serviços
terceirizados comuns pela Administração Pública do Poder Executivo Estadual
https://www4.comprasnet.ba.gov.br/Documentos/Titulo_leg_257682829203201417131
4.pdf

•

Portaria nº 1082 de 15 julho de 2014
Alterar os preços unitários máximos admissíveis para contratação pela Administração
Pública do Poder Executivo Estadual dos postos de operador de máquinas leves e
operador de máquinas pesadas, constantes dos itens 5.46 a 5.53 da Portaria SAEB nº
1683/2013.

•

Portaria nº 737 de 30 de abril de 2015
Divulgar o preço unitário máximo da hora/serviço admissível para a contratação da
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo de veículos
automotores.

•

Portaria nº 976 de 09 de junho de 2015
Retenção de encargos sociais para Serviços Terceirizados.

•

Portaria nº 982 de 10 de junho de 2015
Garantia contratual para Serviços Terceirizados.
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•

Portaria nº 447 de 03 de março de 2016
Divulga os preços unitários máximos admissíveis para contratação de Serviços
Terceirizados comuns pela Administração Pública do Poder Executivo Estadual.

•

Portaria nº 063 de 08 de abril de 2016
Informa e relaciona as hipóteses em que é dispensável a manifestação da Procuradoria
Geral do Estado em matéria de contratos e licitações, salvo relevante indagação jurídica.

•

Portaria nº 839 de 27 de abril de 2016
Divulgar os preços unitários máximos admissíveis para contratação de serviços de
conservação e limpeza por metro quadrado pela Administração Pública do Poder
Executivo Estadual.

•

Portaria nº 1024 de 23 de maio de 2016
Divulgar, no Anexo Único, os preços unitários máximos admissíveis para contratação de
serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial presencial pela
Administração Pública do Poder Executivo Estadual.

•

Portaria nº 1487 de 15 de julho de 2016
Incluir no Anexo Único da Portaria nº 447 de 04 de março de 2016 o item 5.194,
relativo ao posto de auxiliar de jardinagem, sem material, 36 horas e o item 5.195
relativo ao posto de operador de máquina costal, 36 horas, e divulgar os respectivos
preços unitário máximo admissível para contratação pela Administração Pública do
Poder Executivo Estadual.

•

Portaria nº 2686 de 30 de dezembro de 2016
Incluir no Anexo Único da Portaria nº 447 de 04 de março de 2016 os itens 5.196 a
5.211 relativo aos postos de auxiliar de carga e descarga, auxiliar de almoxarife I,
auxiliar de almoxarife II e auxiliar de almoxarife III e divulgar os respectivos preços
unitário máximo admissível para contratação pela Administração Pública do Poder
Executivo Estadual.
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•

Portaria nº 775 de 17 de maio de 2017
Revogar a Portaria SAEB nº 982/2015, que trata sobre garantia contratual para serviços
terceirizados, em vista das alterações promovidas pelo Decreto no 17.497/2017 no art.
9º do Decreto nº 12.366/2010.

•

Parecer PGE N° PA-NASC-NLC-JLD-PLD-038/2015
LICITAÇÃO – Elaboração de edital-matriz de licitação para contratação de serviços
terceirizados previstos no Decreto no 12.366/10. Adaptação às novas regras previstas na
Lei Estadual n o 12.949/14.
http://www.pge.ba.gov.br/arquivos/File/Pareceres/Parecer_JLD_PLD_038_2015_Edital
_padrao_terceirizacao.pdf

•

Relatório PGE GAB n. 003/2015 - Matriz geral de instrumentos convocatórios com
base na Lei Estadual nº. 9.433/2005
http://www.pge.ba.gov.br/arquivos/File/Editais/MATRIZ_001_16_RELATORIO_CON
SOLIDADO.pdf

•

PGE - Minutas de editais padronizados
http://www.pge.ba.gov.br/mAodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17

7.2.4 Diagrama do processo e descrição do diagrama
Nesse subitem apresentam-se: o desenho do processo de contratação de serviços
terceirizados da UNEB e todas as atividades, eventos, gateway e conectores, incluindo o setor
responsável, as descrições das atividades, orientações, checklist e indicação de modelos e
outros procedimentos com seus respectivos símbolos. Ressalte-se que o modelo apresentado é
fruto deste estudo de caso, o qual concentrou atenções nos procedimentos já estabelecidos na
UNEB e no Governo do Estado contidos nos processos administrativos analisados (2014 a
2016), passíveis de aprimoramento pelos atores e atrizes envolvidos com as atividades, pela
própria legislação e na perspectiva da melhoria contínua.
Recomenda-se que a leitura a seguir seja realizada com o desenho do processo em
mãos (cf. DIAGRAMA disponibilizado a seguir), assim, a compreensão torna-se mais célere e
eficaz.
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Evento de início
1. Abrir processo (GERAD/PROAD/UNEB)
Descrição
· Caracteriza o tipo de serviço a ser contratado.
· Verifica demanda com todos os departamentos e áreas administrativas da UNEB.
· Realiza alinhamento com a PROINFRA e PROAD.
· Elabora termo de referência para a contratação do serviço de acordo com o Guia e
Manual de Licitações Públicas, vol. 01 (Elaboração de Termo de Referência), disponibilizado
pela SAEB e legislação vigente.
· Elabora memorando e documentos necessários para início da tramitação processual.
Orientações
· A realização dessa tarefa e produção das documentações devem acontecer após
alinhamento com a Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Infraestrutura.
· No memorando devem-se apresentar as demandas e contratos similares ao solicitado,
indicar datas, fazer descrição geral do serviço e sua importância para a UNEB e colocar os
pontos de maior destaque. No memorando deve-se citar lista de documentos anexos naquela
etapa.
· Pode incluir, se for o caso, estudos ou dados orçamentários e financeiros como
volume de recursos de convênios municipais, estaduais e federais que serão executados no
ano em curso e número de beneficiários atendidos e que serão cobertos pela contratação em
andamento.
· Elaborar justificativa sobre a necessidade dos serviços, o preço, as quantidades e
como foram distribuídas (lógica de distribuição). Na justificativa devem-se incluir motivos,
necessidades do serviço para cumprir a missão da UNEB, associar a execução dos serviços à
atividade-fim, com descrição dos impactos da ausência desses serviços, justificar os
quantitativos e, se houver, diferença nos serviços; justificar por serviço a necessidade da
contratação, especialmente se essa diferença gerar impacto no valor global dos serviços,
destacar a importância do serviço para a gestão universitária e a finalidade da UNEB.
· Justificar o aumento do salário-base, comparando com o salário-base do contrato e as
alterações decorrentes de convenção coletiva da categoria.
· Na planilha comparativa, colocar diversas observações quanto às vantagens
econômicas (se houver) do novo contrato, descrever percentuais de economia, redução ou
outros que contribuam para o convencimento do órgão e instâncias de Governo. Se houve
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aumento nas quantidades, explorar bastante o aumento dos serviços prestados pela UNEB,
ampliação do número de beneficiários, ampliação dos projetos, número de cursos ou outros
que justifiquem esse aumento.
· Para iniciar esta atividade, se possível, o setor requerente deve realizar composição
do preço do serviço ou buscar preço referencial disponibilizado pela SAEB para demonstrar
impacto financeiro inicial.
Checklist
· Comunicação interna
· Justificativa
· Relatório técnico sobre estudo dos quantitativos e serviços a serem executados
· Termo de Referência
· Tabela de quantitativos distribuídos por campus
· Portaria da SAEB sobre preços unitários máximos (se houver) OU documento
correspondente com preços unitários máximos.
· Se houver, no setor, dados suficientes, Planilha comparativa Contrato atual x
Contrato proposto (ANEXO_PLANILHA_COMPARATIVA)
2 – Portões:
Não possui valor referencial – seguir para
Possui valor referencial – seguir para

3

5

3. Submeter à SUCOMP para realizar cotação (GERAD/PROAD/UNEB)
Descrição
· Submete à subgerência de compras para realização de cotação dos preços unitários
e/ou definição de preço referencial para processo licitatório.
Checklist
· Despacho simples com solicitação de cotação de preços/definição do preço
referencial conforme termo de referência e demais dados informados na abertura do processo.
4. Realizar cotação de preços (SUCOMP/PROAD/UNEB)
Descrição
· Verifica no banco de preços do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços
– SIMPAS os valores médios de mercado.
· Verifica a existência de preço referencial disponibilizado pela SAEB.
· Se necessário, realiza as cotações de preços de mercado, mínimo de 03 (três), do
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serviço a ser contratado.
· Anexa cotações e/ou base referencial para composição do preço referencial para o
processo licitatório.
Checklist
· Extratos das consultas realizadas no SIMPAS
· E-mails ou documentos que comprovem as consultas ao mercado para cotação dos
preços
· Respostas às consultas ao mercado com as cotações ou declarações das empresas
sobre essa consulta
· Planilha com preços de mercado
· Despacho simples.
5. Elaborar Planilha comparativa (PROAD/UNEB)
Descrição
· Busca informações, na própria gerência, dos preços praticados pelo (s) contrato (s)
atual.
· Elabora planilha comparativa com os preços disponibilizados para contrato proposto.
· Realiza análise comparativa.
· Elabora notas explicativas e observações na própria planilha.
Orientações
·

Sugere-se

modelo

anexo

na

versão

em

mídia

(ANEXO_PLANILHA_COMPARATIVA).
· A análise da planilha é ponto fundamental. No campo observação, o setor
responsável deve indicar/justificar a fonte do valor unitário atual, explorar, ao máximo, a
análise da planilha: destacar as reduções, se houver, justificar os aumentos, apresentar a
alteração da estrutura da UNEB e a necessidade de compatibilizar as quantidades à realidade
administrativa, acadêmica e orçamentária da Universidade.
· Deve apresentar números que possibilitem uma visão mais ampla de outros setores,
inclusive Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda. Deve-se utilizar dos dados
básicos de estrutura física, se necessário, e das informações acadêmicas gerais para justificar
os quantitativos propostos.
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Checklist
Planilha comparativa Contrato atual x Contrato proposto com observações necessárias
ou notas explicativas e análises sobre essa comparação.
6. Conhecer processo (PROAD/UNEB)
Descrição
· Registra recebido no processo para contratação de serviço terceirizado.
· Conhece processo para contratação de serviço terceirizado.
7. Analisar justificativa (PROAD/UNEB)
Descrição
· Analisa justificativa de vantagem econômica e toda a documentação acostada no
pedido para abertura do processo, especialmente a análise de impactos financeiros e outros
decorrentes da aplicação de recursos nessa contratação.
8 – Portões:
Justificativa não aprovada – seguir para
Justificativa aprovada – seguir para

9

10

9. Revisar justificativa (PROAD/UNEB)
Descrição
· Elabora despacho com recomendações e orientações para inclusão de novos
documentos ou adequação dos documentos já existentes.
· Devolve o processo à GERAD para providências.
A – Retornar para

7

10. Elaborar despacho (PROAD/UNEB)
Descrição
· Elabora despacho aprovando o andamento do processo.
· Encaminha o processo ao gabinete da SELCC.
11. Informar necessidades (SELCC/UNEB)
Descrição
· Consulta os programas especiais e convênios municipais, estaduais e federais
vigentes que possuem contratação do serviço a ser licitado/contratado.
· Elabora folha de informações com as necessidades dos programas especiais e
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convênios quanto aos serviços a serem contratado.
Orientações
·Sugere-se modelo anexo na versão em mídia
(ANEXO_NECESSIDADES_CONVENIOS_E_PROGRAMAS).
Checklist
· Documento com as necessidades dos serviços a serem contratados para atender ao
previsto nos programas e convênios especiais.
12. Elaborar quadro de distribuição orçamentária (PROAD/UNEB)
Descrição
· Analisa as informações apresentadas pela SELCC sobre o orçamento previsto nas
contratações com a mesma finalidade para atender aos programas especiais e convênios.
· Verifica o orçamento da UNEB previsto para essa finalidade.
· Elabora quadro com distribuição da programação orçamentária para suprir a
contratação do serviço terceirizado.
Orientações
·Sugere-se modelo anexo na versão em mídia
(ANEXO_QUADRO_DE_DISTRIBUICAO_ORCAMENTARIA).
Checklist
· Quadro com distribuição da programação orçamentária para suprir a contratação do
serviço terceirizado.
13. Programar despesa (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Analisa quadro de distribuição da programação orçamentária apresentada pela
PROAD.
· Elabora documento de programação da despesa para contratação do serviço
terceirizado com base no documento citado acima.
Orientações
· Sugere-se anexo na versão em mídia (ANEXO_PROGRAMAÇÃO_DA_DESPESA)
14. Elaborar Ordem de Despesa (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Elabora Declaração do Ordenador de Despesa referente à contratação do serviço
terceirizado.
Checklist
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Declaração do Ordenador de Despesa referente à contratação em andamento.
15. Analisar o processo e orçamento (REITORIA/UNEB)
Descrição
· Analisa o processo de contratação de serviço terceirizado.
16 – Portões:
Deliberação desfavorável – seguir para
Deliberação favorável – seguir para

17

18

17. Despachar com recomendações e justificativas (REITORIA/UNEB)
Descrição
· Elabora despacho com recomendações e/ou justificativas.
· Devolve processo para GERAD/PROAD.
Checklist
Despacho com recomendações e orientações para inclusão de novos documentos ou
adequação dos documentos já existentes ou justificativa com indeferimento do andamento do
processo de contratação.
B – Retornar para

1

18. Firmar declaração do ordenador de despesa (REITORIA/UNEB)
Descrição
· Assina campo reservado na Declaração do Ordenador de Despesa referente à
contratação do serviço terceirizado.
19. Elaborar termo de abertura do processo (GERAD/PROAD/UNEB)
Descrição
· Conhece as informações adicionadas após o início do processo pelos setores
envolvidos.
· Elabora Termo de Abertura do Processo Licitatório.
Orientações
· O Termo de Abertura do Processo Licitatório deve ser elaborado após alinhamento
com a CPL/pregoeiro. Esse alinhamento no andamento do processo possibilita maior adesão
do processo licitatório às normativas sobre a matéria e evita o retorno do processo para
adequações.
Checklist
Termo de Abertura de Processo Licitatório
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20. Colher assinatura de autorização (PROAD/UNEB)
Descrição
· Realiza audiência com o Reitor para apresentar considerações gerais e
esclarecimentos sobre o processo e colhe assinatura do Reitor no campo correspondente à
autorização.
Orientações
· Nessa etapa nossa sugestão é que a assinatura do Reitor seja colhida em despacho
direto com a Pró-Reitoria de Administração.
· Assinatura no campo do Termo de referência correspondente à autorização.
21. Firmar o Termo de Abertura de Processo Licitatório
(PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Procede a leitura e análise do Termo de Abertura do Processo Licitatório.
· Assina no espaço destinado para o pregoeiro/CPL.
· Encaminha processo à CPLST/CCL/SAEB com despacho simples.
Checklist
· Assinatura no campo do Termo de Abertura de Processo Licitatório correspondente à
autorização.
· Despacho simples de encaminhamento à CPLST/CCL/SAEB.
22. Elaborar parecer (CCL/SAEB)
Descrição
· Conhece o pedido.
· Elabora parecer sobre a contratação de serviço terceirizado.
Checklist
· Parecer técnico sobre a contratação de serviço terceirizado
23. Manifestar sobre parecer (CCL/SAEB)
Descrição
· Conhece o pedido e o parecer sobre a contratação de serviço terceirizado e instrução
processual.
· Manifesta-se sobre o processo de contratação de serviço terceirizado no próprio
parecer elaborado na atividade anterior realizada pela CPLST/CCL/SAEB.
24 – Portões:
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Parecer desfavorável– seguir para
Parecer favorável – seguir para

25
27

25.Encaminhar para UNEB (CCL/SAEB)
Descrição
· Encaminha para UNEB para providências subsequentes.
Checklist
· Despacho simples de encaminhamento para esclarecimentos e providências.
26. Cumprir exigências/recomendações ou informações solicitadas (PROAD/UNEB)
Descrição
· Cumpre as exigências requeridas no parecer.
· Colhe as informações solicitadas.
Checklist
· Documento com informações e esclarecimentos.
· Documentos que comprovem as informações e esclarecimentos apontados nessa
atividade.
· Despacho simples de encaminhamento para nova apreciação.
C – retornar para

22

27. Analisar instrução processual (DS/SRL/SAEB)
Descrição
· Analisa instrução processual.
· Elabora parecer com manifestação sobre a instrução processual.
Checklist
· Parecer com manifestação sobre a instrução processual e encaminhamento para setor
responsável.
28 – Portões:
Instrução processual incorreta – seguir para
Instrução processual correta – seguir para

29
31

29. Conhecer e encaminhar processo para regularização (SRL/SAEB)
Descrição
· Conhece parecer sobre instrução processual.
· Encaminha processo para PROAD para as devidas regularizações.
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Checklist
· Despacho simples de encaminhamento solicitando regularizações indicadas no
parecer da DS/SAEB.
30. Cumprir exigências/recomendações ou informações solicitadas (PROAD/UNEB)
Descrição
· Adota providências para regularizar pendências na instrução processual.
· Devolve o processo para a DS/SAEB.
D – Retornar para

27

31. Delegar RS (DS/SRL/SAEB)
Descrição
· Delega RS no sistema.
· Imprime comprovação e anexa ao processo.
· Elabora parecer sobre a instrução processual já indicada na atividade 27.
Checklist
· RS impressa do sistema.
· Parecer sobre a instrução processual.
32. Instruir registro de fluxo da contratação

(DS/SRL/SAEB)

Descrição
· Inclui registro de fluxo da contratação no SIMPAS conforme orientação recebida na
atividade anterior.
33. Manifestar-se no parecer da DS/SRL (SRL/SAEB)
Descrição
· Conhece parecer técnico elaborado pela DS/SRL e assina “de acordo” no campo
correspondente.
34. Enviar para UNEB (SRL/SAEB)
Descrição
· Elabora despacho simples encaminhando processo à UNEB.
35. Tomar conhecimento (PROAD/UNEB)
Descrição
· Conhece manifestação da SRL/SAEB quanto ao processo de contratação de serviço
terceirizado.
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· Encaminha processo para PROPLAN avaliar a contratação de serviço terceirizado à
luz do Decreto Estadual n. 15.924/2015.
36. Avaliar processo (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Verifica as condições orçamentárias e a LOA.
· Elabora parecer ou folha de informações sobre possibilidade de contratação de
serviço terceirizado à luz do Decreto Estadual n. 15.924/2015.
Checklist
Folha de informações com declaração sobre o processo de contratação de serviço
terceirizado à luz do Decreto Estadual n. 15.924/2015.
37 – Portões:
Não cumpre condições orçamentárias da LOA – seguir para
Cumpre condições orçamentária da LOA – seguir para

38

41

38. Registrar a justificativa de não atendimento à legislação (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Elabora folha de informações ou documento registrando com justificativa o não
atendimento à legislação e início das providências para regularização.
Checklist
· Documento ou folha de informações com justificativa do não atendimento à
legislação e início das providências para regularização
· Documentos comprobatórios, se houver.
39. Informar à PROAD, SELCC e Reitoria o impedimento (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Elabora e-mail informando a situação inclusive com envio da Folha de informações
na qual relata sobre o status das questões orçamentárias e a legislação sobre a matéria.
40. Articular com a Reitoria e outros órgãos da gestão a adequação orçamentária
(PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Agenda reuniões com as partes interessadas e envolvidas na resolução do problema.
· Identifica as diversas alternativas para resolução do problema.
· Delibera com as partes envolvidas.
· Adota as providências junto com as partes envolvidas para resolução do problema.
Orientações
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· Esse item é outra dinâmica da gestão que se instala para garantir as condições
orçamentárias favoráveis para a continuidade do processo.
· É gestão universitária na essência e com único propósito: cumprir a missão da
UNEB.
· Nesse caso, percebe-se claramente o quão imperiosa é a gestão universitária para
além de procedimentos subsequentes e desenhados nesse fluxo.
· Entra nesse passo o processo de articulação, definição de prioridades, redesenho das
condições orçamentárias gerais para atendimento do pleito.
E – Retornar para

36

41. Despachar com informações orçamentárias necessárias (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Elabora despacho com informações orçamentárias solicitadas, ou elabora apenas
despacho simples, caso as informações já estejam na folha inserida no passo anterior.
Checklist
· Despacho ou folha com informações orçamentárias.
42. Encaminhar processo (PROPLAN/UNEB)
Descrição
· Elabora despacho simples de encaminhamento do processo.
Checklist
· Despacho simples de encaminhamento do processo.
43. Analisar impacto orçamentário e qualidade do gasto público (CCQGP/SEFAZ)
Descrição
· Analisa o impacto orçamentário e a qualidade do gasto público.
· Se necessário, solicita complementação de informação à UNEB, por e-mail, para
evitar nova tramitação processual.
· Elabora parecer sobre impacto orçamentário e qualidade do gasto público.
Checklist
· E-mails ou documentos complementares encaminhados pela UNEB.
· Parecer sobre o impacto orçamentário e qualidade do gasto público.
44. Elaborar parecer com análise técnica (CCQGP/SEFAZ)
Descrição
· Elabora parecer com análise técnica sobre o impacto orçamentário e qualidade do
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gasto público
· Emite resumo da despesa por Unidade Orçamentária do FIPLAN
· Elabora despacho simples encaminhando processo à UNEB para conhecimento e
providências.
Checklist
· Parecer com análise técnica sobre a qualidade do gasto público.
· Resumo da despesa por Unidade Orçamentária emitido do Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN.
45. Despachar processo (GASEC/SEFAZ)
Descrição
· Encaminha para UNEB para providências subsequentes.
46. Analisar processo (PROAD/UNEB)
Descrição
Conhece os últimos despachos/passos do processo, inclusive o parecer com a análise
técnica sobre a qualidade do gasto público.
47 – Portões:
Processo Indeferido –

F – retornar para

Processo Deferido – seguir para

40

48

48. Encaminhar para abertura de processo licitatório

(PROAD/UNEB)

Descrição
· Atualiza-se sobre o processo.
· Emite RS delegada do FIPLAN e anexa ao processo.
· Elabora despacho solicitando abertura de processo licitatório e encaminha para
SELCC.
Checklist
· RS impressa do FIPLAN.
· Despacho simples solicitando abertura de processo de licitação.
49. Comprovar a disponibilidade orçamentária (SELCC/UNEB)
Descrição
· Gera documentos pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
(FIPLAN) que comprovem a disponibilidade orçamentária.
· Gera Resumo da despesa por Unidade Orçamentária emitido do FIPLAN.
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Checklist
· Resumo da despesa por Unidade Orçamentária emitido do Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN.
50. Elaborar minuta de edital (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora minuta de edital conforme modelo disponibilizado pela PGE, sempre que
houver.
Orientações
· Incluir na minuta do contrato Cláusula de sub-rogação de direitos e limitação de
responsabilidade, conforme orientações da PROJUR. Verificar, considerando a existência e
utilização de edital padrão elaborado pela PGE com parecer, se há necessidade de submeter
tal edital à apreciação da PROJUR.
51. Solicitar apreciação da minuta do edital (SELCC/UNEB)
Descrição
· Despacho simples para PROJUR solicitando apreciação da minuta do edital.
52. Elaborar parecer (PROJUR/UNEB)
Descrição
· Analisa processo.
· Elabora parecer jurídico sobre minuta de edital.
Checklist
· Parecer jurídico sobre minuta do edital.
53. Conhecer parecer da PROJUR (SELCC/UNEB)
Descrição
· Conhece parecer elaborado pela PROJUR sobre a minuta do edital.
54 – Portões:
Parecer desfavorável – seguir para
Parecer favorável – seguir para

55

57

55. Conhecer as recomendações (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Conhece as recomendações.
· Despacha processo solicitando adequação da minuta do edital.

115

56. Elaborar nova minuta de edital (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Conhece as recomendações apresentadas pela PROJUR.
· Elabora nova minuta de edital e anexos com as alterações e inclusões
solicitadas/recomendadas pela PROJUR.
Checklist
· Minuta de edital e anexos.
G – Retornar para 51
57. Realizar publicações legais do edital (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora extrato/resumo da publicação do edital de licitação.
· Solicita publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial da União
(DOU) e jornal de grande circulação (se couber).
· Verifica publicação no DOE, jornal de grande circulação e DOU (se ocorreu).
· Anexa cópia das publicações ao processo.
Orientações
· A publicação no DOE é obrigatória; as demais publicações dependem de dois
critérios: valor referencial da licitação que, conforme legislação, deve ser publicada também
em jornal de grande circulação, e utilização de recursos federais previstos na dotação
orçamentária, o que obriga a administração à publicação também no DOU.
Checklist
· Cópia da publicação do resumo do edital no DOE.
· Cópia da publicação do resumo do edital no DOU, se couber.
· Cópia da publicação do resumo do edital em jornal de grande circulação, se couber.
58. Realizar processo licitatório (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· O pregoeiro e equipe de apoio ou a comissão de licitação realizam o processo
licitatório com atenção à legislação sobre a matéria, prazos, exigências administrativas e
legais.
Orientações
· Trata-se de novo fluxo de processo com suas especificidades, condições e
organização.
· São várias atividades que compõem o processo licitatório, todas permeadas por
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legislação específica e regramento que define cada conduta e caminho a ser percorrido para a
seleção de empresa para prestação de serviços na administração pública.
59 – Portões:
Licitação sem sucesso – seguir para

60

Licitação com sucesso – seguir para

65

60. Analisar motivos do fracasso (SELCC/UNEB)
Descrição
· Realiza reunião com os principais envolvidos com o processo de contratação e
licitação para análise do fracasso do processo licitatório.
· Realiza alinhamento com os envolvidos.
· Emite parecer sobre os motivos do fracasso com sugestões e orientações.
Orientações
· Na análise devem ser consideradas as diversas questões que ensejaram o fracasso do
processo e, especialmente, quais os impactos na gestão universitária que a repetição de um
processo dessa natureza e com os equívocos/vícios que podem ter ocorrido na sua instrução
processual podem causar. Recomenda-se, como uma das alternativas legais, a contratação
direta por dispensa de licitação, por período suficiente para realização de novo processo
licitatório, especialmente pelo fato de que a interrupção da prestação dos serviços pode causar
sério dano à atividade-fim da UNEB.
Checklist
· Parecer sobre os motivos do fracasso com sugestões e orientações. Podem constar
nesse documento as assinaturas de todos os setores envolvidos nesse debate.
· Documentos comprobatórios, se necessário.
61 – Portões:
Processo sem chances de sucesso – seguir para

62

Processo com chances de sucesso – seguir para

65

62. Elaborar resumo com exposição de motivos e sugestão de arquivamento
(SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora folha de informações com resumo dos motivos do fracasso do processo
licitatório e sugestão de arquivamento do processo.
Checklist
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· Folha de informações com posicionamento sobre arquivamento do processo e
resumo das demais providências que serão/poderão ser adotadas para contratação dos
serviços.
63. Tomar conhecimento (PROAD/UNEB)
Descrição
· Conhece o relatório técnico sobre os motivos do fracasso.
· Elabora despacho com “de acordo” sobre o arquivamento.
Arquivar processo
64. Despachar processo (SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora folha de informações com resumo dos motivos do fracasso do processo
licitatório e sugere repetição do processo licitatório com as adequações necessárias.
Orientações
· Essa sugestão deve ocorrer após alinhamento com a SELCC.
· Nesse caso, novo processo licitatório deve acontecer. Assim, os motivos do fracasso
devem ser considerados para a realização de nova licitação.
· Outras demandas/processos em paralelo podem ocorrer para prestação temporária do
serviço, enquanto ocorre novo processo licitatório e contratação de empresa.
H – retornar para

50

65. Encaminhar processo para análise da planilha de composição de preços
(SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora despacho solicitando análise quanto à exequibilidade da planilha de
composição de preços das empresas melhor classificadas.
Orientações
· A depender da urgência da contratação, a UNEB pode realizar o cálculo quanto à
exequibilidade da(s) planilha(s) de composição de preços da(s) empresa(s) mais bem
classificadas e enviar para análise e validação da SAEB.
· O pregoeiro/CPL/SELCC deve avaliar a possibilidade de solicitar a declaração de
compromissos assumidos após a fase de lances do pregão.
· O pregoeiro/CPL/SELCC deve sugerir no despacho à CCL/SAEB que, havendo
empresa com preço exequível, despache diretamente para a SRL para análise do referido nível
de comprometimento.
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66. Elaborar parecer quanto à exequibilidade da planilha de composição de preços
(CCL/SAEB)
Descrição
· Elabora despacho com pronunciamento técnico quanto à exequibilidade da planilha
de composição de preços da(s) empresa(s) melhor classificada(s).
67. Encaminhar para a UNEB (CCL/SAEB)
Descrição
· Encaminha para UNEB para providências subsequentes.
68. Conhecer manifestação da CCL/SAEB (SELCC/UNEB)
Descrição
· Conhece a manifestação da CCL/SAEB sobre exequibilidade da planilha de
composição de preços da(s) empresa(s) mais bem classificadas.
69 – Portões:
Parecer desfavorável – seguir para
Parecer favorável – seguir para

70

71

70. Incluir documentação das empresas habilitadas
(PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Inclui a documentação das empresas habilitadas por ordem de classificação.
· Elabora despacho solicitando análise quanto à exequibilidade da planilha de
composição de preços das empresas subsequentes na ordem de classificação, indicando as
folhas correspondentes para a referida análise.
I – Retornar para

65

71 – Portões:
Necessidade de diligência – seguir para

72

Sem necessidade de diligência – seguir para

73

72. Cumprir exigência (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Inclui as exigências e documentos solicitados.
· Encaminha processo para análise de nível de comprometimento da(s) empresa(s), por
ordem de classificação, considerando os contratos firmados e o patrimônio líquido disponível.
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Checklist
· Documentos que comprovem as exigências e solicitações dispostas no parecer sobre
a exequibilidade da planilha de composição de preços.
· Despacho simples solicitando análise do nível de comprometimento da(s)
empresa(s).
73. Despachar para análise do nível de comprometimento da empresa
(PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Despacha processo para análise de nível de comprometimento da empresa.
Orientações
· Esse passo deve ter planilha de preços já aprovada pela CCL/SAEB.
· A depender da urgência da contratação, a UNEB pode realizar o cálculo quanto ao
nível de comprometimento da(s) empresa(s) mais bem classificadas e enviar para análise e
validação da SRL/SAEB.
74. Elaborar parecer sobre nível de comprometimento da(s) empresa(s) (SRL/SAEB)
Descrição
· Elabora despacho com pronunciamento sobre nível de comprometimento da(s)
empresa(s), por ordem de classificação, considerando os contratos firmados e o patrimônio
líquido disponível.
75 – Portões:
Parecer desfavorável – seguir para
Parecer favorável – seguir para

76

77

76. Encaminhar processo (SRL/SAEB)
Descrição
· Encaminha para UNEB para providências subsequentes.
J – Seguir para

72

77. Realizar visita técnica na(s) empresa(s) (SRL/SAEB)
Descrição
· Realiza visita técnica na empresa com nível de comprometimento admitido pela
SRL/SAEB, respeitando a ordem de classificação, para verificar se possui estrutura física
conforme declarado no processo licitatório.
Orientações
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· Na visita técnica os profissionais devem fazer registro fotográfico para comprovar
parte das informações do relatório e, se necessário, colher assinatura de representante da
empresa que acompanhou a visita para declarar que esta foi visitada pelo órgão, indicando os
servidores que realizaram tal visita.
Checklist
· Relatório de visita técnica, se possível, com registro fotográfico, da empresa visitada
com conclusões que comprovam ou não o disposto na declaração apresentada pela empresa no
processo licitatório.
78 – Portões:
Declarações não comprovadas – seguir para
Declarações comprovadas – seguir para

79

80

79. Sugerir ao Pregoeiro/CPL/SELCC declarar inabilitada a empresa visitada
(SRL/SAEB)
Descrição
· Inclui no relatório de visita técnica elaborado na atividade anterior sugestão de
inabilitação de empresa por não possuir infraestrutura disponível para atender contrato
conforme declarado no processo licitatório.
80. Encaminhar para a UNEB (SRL/SAEB)
Descrição
· Elabora despacho simples encaminhando processo para UNEB para conhecimento e
providências.
81. Analisar processo (SELCC/UNEB)
82 – Portões:
Com ressalvas – seguir para

83

Sem ressalvas – seguir para

84

83. Identificar empresa com nível de comprometimento
(PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Identifica a próxima empresa na ordem de classificação e com nível de
comprometimento admitido pela SRL/SAEB
· Elabora despacho com solicitação de visita técnica para a empresa identificada na
ordem de classificação e com nível de comprometimento admitido pela SRL/SAEB.
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K – Retornar para

73

84. Publicar homologação (PREGOEIRO/CPL/SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora ata final do processo licitatório.
· Elabora extrato da publicação da homologação do processo licitatório.
· Colhe assinatura do Reitor.
· Solicita publicação no DOE e DOU (se couber).
· Verifica publicação no DOE e DOU (se ocorreu).
· Anexa cópia das publicações ao processo.
Checklist
· Cópia da publicação da homologação do processo licitatório no DOE.
· Cópia da publicação da homologação do processo licitatório no DOU, se couber.
85. Emitir documentos (GERÊNCIA DE CONTRATOS/SELCC/UNEB)
Descrição
· Emite Requisição de Serviço (SR) atualizada, LID, APS, novas certidões de
regularidade fiscal da empresa a ser contratada.
· Anexa documentos ao processo.
Checklist
· RS atualizada;
· LID;
· APS;
· Novas certidões de regularidade fiscal.
86. Elaborar contrato (GERÊNCIA DE CONTRATO/SELCC/UNEB)
Descrição
· Solicita, ao requerente, indicação de fiscal(is) do contrato e gestor do contrato (se
houver).
· Elabora instrumento contratual com preenchimento de todos os campos em aberto da
minuta disponibilizada no processo licitatório.
· Imprime em 2 vias (UNEB e Contratada), sendo uma delas fora do processo para
entregar à empresa contratada.
Checklist
· Troca de e-mails que comprovem as indicações de fiscal(is) e gestor do contrato (se
houver).
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· Contratos e anexos para posterior assinaturas
87. Solicitar documentação (SELCC/UNEB)
Descrição
· Solicita garantia contratual para a empresa a ser contratada.
Checklist
· Ofício de solicitação de garantia e novas certidões encaminhar por e-mail e via
postal.
· Garantia contratual.
· Certidões de regularidade fiscal atualizadas.
88. Colher assinatura do representante legal da empresa (SELCC/UNEB)
Descrição
· Encaminha e-mail com agendamento para assinatura do contrato ou encaminha (via
postal) vias do contrato para assinatura da empresa a ser contratada, após recebimento da
documentação exigida na atividade anterior.
· Coleta e/ou confere a rubricas/assinaturas em todas as páginas do contrato.
· Verifica/coloca a data de assinatura do contrato.
89. Colher assinatura da reitoria e testemunhas (SELCC/UNEB)
Descrição
· Despacha diretamente com o Reitor para esclarecimentos gerais sobre o processo e
coleta das assinaturas nas vias do contrato.
90. Publicar extrato do contrato no DOE e DOU (SELCC/UNEB)
Descrição
· Elabora extrato da contratação para publicações oficiais.
· Solicita publicação no DOE e DOU (se couber).
· Verifica publicação no DOE e DOU (se ocorreu).
· Anexa cópia das publicações ao processo.
Checklist
· Cópia da publicação do extrato da contratação no DOE;
· Cópia da publicação do extrato da contratação no DOU, se couber.
91. Emitir extrato do contrato

(SELCC/UNEB)

Descrição
· Elabora extrato do contrato contido no FIPLAN e no sistema do CGST.
Checklist
· Extrato do contrato emitido do FIPLAN; e
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· Extrato do contrato emitido do sistema do CGTS.
92. Solicitar arquivamento do processo (GERÊNCIA DE CONTRATOS / SELCC /
UNEB)
Descrição
· Encaminha e-mail para as partes envolvidas no processo (Reitoria, PROPLAN,
PROJUR, PROAD, Departamentos) dando ciência sobre a contratação da empresa e
sinalizando o início dos serviços sob a gerência da PROAD.
· Elabora despacho simples solicitando arquivamento do processo.
Evento fim
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A desenvolvimento deste estudo seguiu a orientação metodológica de pesquisa de
estudo de casos múltiplos, exploratória, qualitativa, com triangulação na coleta e análise dos
dados. O objetivo principal foi propor estrutura para os processos de contratação de serviços
comuns adequados à gestão da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, tendo como base
casos do período de 2014 a 2016.
A pesquisa resgata três dos principais objetivos do Programa de Mestrado Profissional
Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da UNEB, a saber:
I) Contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica e profissional na
área de educação daqueles que atuam nas universidades [...];
II) Produzir conhecimento junto à sociedade, atendendo demandas específicas e de
arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local;
III) Promover a articulação integrada da formação profissional [...], visando
melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas [...] por meio da solução
de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados. (UNEB,
2011, p. 1).

Para tanto, foi necessário aprofundar na fundamentação teórica, que teve a intenção de
preparar a pesquisadora para cumprir o percurso metodológico proposto e, ao mesmo tempo,
apresentar arcabouço conceitual mínimo para aproximar o produto disponibilizado às bases
teóricas e à dinâmica da gestão universitária.
O conceitos e discussões sobre gestão da educação e gestão universitária entrelaçados
com as ideias sobre multicampia e o paradigma multidimensional da administração da
educação, com destaque para a dimensão econômica, foram tratados abordando a
universidade também como um espaço de gestão que deve abordar e tratar as questões
financeiras e administrativas para o cumprimento de sua missão institucional.
Teorias básicas da administração pública, princípios da administração e procedimento
licitatório foram pautados na perspectiva da terceirização de serviços como atividades
intermediárias à finalidade de uma instituição pública de ensino superior. Como maior
aprofundamento do objeto da pesquisa, a UNEB foi apresentada como organização, com
descrição da estrutura organizacional multicampi, incluindo aspectos regimentais e de acordo
com as cinco partes básicas de uma organização, conforme proposto por Mintzberg (2003).
Nessa mesma linha, foram descritos também o quadro resumo da comunidade acadêmica da
UNEB e sua distribuição enquanto atores desta instituição.
Ainda na revisão de literatura foram discutidos temas como gestão por processo,
modelagem e BPM. Esses últimos criam uma conexão mais claras com o produto que foi
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desenvolvido a partir da base conceitual citada anteriormente e os casos selecionados para
estudo e aprofundamento.
A modelagem desenvolvida teve uma condução que buscou aproximar o contido nos
processos administrativos selecionados com aspectos e conceitos definidos pelos teóricos da
gestão universitária, da notação proposta pelo BPMN e demais temas tratados durante o
referencial teórico. A metodologia proposta avançou durante toda a pesquisa, buscando guiarse para o desenho como um dos objetivos apresentados no projeto inicial.
Os desdobramentos dos capítulos e assuntos definidos foram fundamentais na
produção científica em conclusão. As entrevistas possibilitaram a triangulação na coleta e na
análise dos dados, juntamente com a base teórica, a investigação sobre a UNEB e os
processos administrativos selecionados. A pesquisa sobre a UNEB, como objeto de estudo,
também avançou como pesquisa exploratória e possibilitou visão mais detalhada dessa
realidade acadêmica, da complexidade da multicampia e dos dados que envolvem a
caracterização da UNEB como instituição de educação superior.
Extraídas especialmente das entrevistas e da análise dos processos administrativos
cruzadas com o referencial teórico exposto no início da pesquisa, apresento as seguintes
recomendações à comunidade unebiana, especialmente àqueles que exercem atividades na
gestão universitária:
•

Formação continuada para gestores e equipes que atuam nas áreas-meio com a
finalidade de discutir as peculiaridades da gestão universitária e os impactos da
atuação das áreas financeiras e administrativas no cumprimento da missão da
UNEB, inclusive o compromisso com o desenvolvimento regional;

•

Cada vez mais, intensificar a necessidade de associação do ensino de graduação e
da pós-graduação ao desenvolvimento institucional da universidade, incluindo a
pesquisa, utilizando-se dos estudos como substrato para a gestão;

•

Criação de um movimento/ação individual baseado em responsabilidades,
compromissos e visão com consequências coletivas e para o projeto;

•

Necessidade de formação de valores organizacionais por meio de ações
educacionais;

•

Aprimoramento da modelagem disponibilizada e criação de dinâmica permanente
de mapeamento de processos e/ou atualização dos já existentes;
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•

Permanente demonstração da singularidade organizacional que é a UNEB
(universidade multicampi etc…) única, idiossincrática e dinâmica para os órgãos
externos, de controle e monitoramento da universidade, como SEFAZ e SAEB;

•

Conhecimento dos arranjos informais da comunidade acadêmica com o intuito de
introduzir mudanças na gestão e na burocracia institucional, buscando produzir
arranjos produtivos mais eficientes.

Avalio que esta experiência permitiu aprofundamento teórico, acadêmico e científico
para minha atuação como professora, estudiosa e amante da gestão universitária. Para a gestão
da UNEB, o acesso a um produto em primeiro estágio de configuração, mas visto como
instrumento para avançarmos na perspectiva de uma gestão mais moderna, capaz de gerenciar
processos e cumprir sua missão institucional contando com a área-meio na concretização de
sua função social. E, especialmente, pela capacidade que o acesso aos resultados dessa
pesquisa tem de contribuir na solução de problemas e na geração e aplicação de processos de
inovação adequados à nova dinâmica na administração pública.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
CONFORME RESOLUÇÃO N. 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _______________________________________________
o
Sexo: F ( ) M ( )
Documento de Identidade n : _________________
Data de Nascimento: /
/
Endereço: _____________________________________Complemento:__________
Bairro:
__________ Cidade: __
CEP: _______________
Telefone: ( )
/( )
___
/

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1.
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: CONTRATAÇÕES DE
SERVIÇOS COMUNS: uma proposta para otimizar fluxos e procedimentos
administrativos na gestão da Universidade do Estado da Bahia.
2.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: KARLA SANTOS RAMOS

Cargo/Função: PROFESSORA AUXILIAR
III - EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa:
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMUNS: uma proposta para otimizar fluxos e
procedimentos administrativos na gestão da Universidade do Estado da Bahia, de
responsabilidade da pesquisadora KARLA SANTOS RAMOS, docente da Universidade do
Estado da Bahia que tem como objetivo diagnosticar a contratação de serviços comuns
na UNEB de modo a propor fluxos e procedimentos administrativos com base nos
conceitos de melhoria contínua de modo a contribuir com o funcionamento regular da
atividade-fim. A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios para a
comunidade acadêmica da UNEB no avanço do gerenciamento de processos. Caso
aceite o Senhor(a) será metodologia baseada na pesquisa ação com realização de
entrevista e aplicação de questionário, com risco de constrangimento para o
participante, que será minimizado com a completo sigilo dos nomes dos participantes
associados aos dados disponibilizados. Ou seja, as respostas aos instrumentos de
coleta de dados preservarão integralmente quem foi o participante que respondeu aos
instrumentos. Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração
resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e portanto o Sr(a)
não será identificado. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de
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participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação
com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar
serão esclarecidas pela pesquisadora e o Sr (a) caso queira poderá entrar em contato
também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda que
de acordo com as leis brasileira o Sr (a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por
esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos
pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou
a qualquer momento.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: KARLA SANTOS RAMOS
Endereço: Rua dr. Boureau, n. 296, apto 102, Costa Azul, Salvador-Ba, CEP 41.760-050.
Telefone: 71-99124-8671.E-mail: karlasramos@gmail.com ou kramos@uneb.br
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - BrasíliaDF
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos
benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa CONTRATAÇÕES DE
SERVIÇOS COMUNS: uma proposta para otimizar fluxos e procedimentos
administrativos na gestão da Universidade do Estado da Bahia, e ter entendido o que
me foi explicado, concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário
consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos
científicos desde que a minha identificação não seja realizada e assinarei este documento
em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.
Salvador, ______ de _________________ de _________.

_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

___________________________
Assinatura da pesquisadora responsável
(orientanda)

______________________________
Assinatura do professora orientadora
(orientadora)
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO
Pesquisadora Responsável: Karla Santos Ramos
Departamento de Ciências Humanas – DCH I
E-mail: kramos@uneb.br

ROTEIRO DE ENTREVISTA
Será solicitado ao (à) entrevistado(a) INFORMAR:
Nome completo
Cargo
Tempo no cargo
Formação básica de nível superior
Grau de escolaridade
Função de carreira
Tempo de carreira
1. Qual a principal finalidade da área-meio no processo de gestão universitária?
2. As áreas meio, no processo de gestão universitária na UNEB, colaboram com a
realização da função social da Uneb?
a. Se sim, poderia apontar, alguns exemplos?
b. Se não, por que?
3. Existem, em sua área de atuação, fluxos e procedimentos formais sobre processo de
contratação/execução de serviços terceirizados escritos para orientação e consulta
dos servidores?
a. Se sim, na sua opinião, existe compatibilidade entre o descrito no fluxo e o
executado pela área?
b. Se sim, na sua opinião, existe compatibilidade entre a legislação sobre a
matéria e o executado pela área?
c. Se não, há impacto na qualidade da execução das atividades de seu setor
sem esses fluxos e procedimentos?

4. O eficiência traz para a administração pública a necessidade de otimização dos
meios quanto a qualidade do agir final. No caso dos processos de contratação de
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serviços de terceirização da UNEB, você observa o respeito a esse princípio da
administração pública?
a. Se não, poderia indicar alguns exemplos?
b. Se sim, poderia indicar alguns exemplos

5. Você percebe excesso de burocracia nos procedimentos adotados nos processos de
contratação/ execução de serviços terceirizados? Se sim, poderia indicar alguns
exemplos?

6. Há, em seu setor, algum documento de orientação quanto aos procedimentos que
devem ser adotados nos processos que envolvem empresas terceirizadas?
a. Se sim, você saberia informar como eles foram elaborados e validados?
b. Se sim, é perceptível que os mesmos são utilizados pelas áreas envolvidas
nos processos de contratação/execução dos serviços terceirizados?
7. Nos dois últimos anos, há evidências de mudanças na tramitação dos processos de
contratação/execução dos serviços de terceirizados?
a. Se sim, é possível descrever algumas das evidências?
b. Se sim, quais os motivos que tornaram essa tramitação mais célere?
c. Se sim, houve a contribuição de sua área nesse processo?
d. Essas mudanças, impactaram na execução das ações finalísticas na UNEB?
Exemplifique.

