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RESUMO

Título: Lean Office no setor público: Proposta para a Seção de Licitação de uma Unidade de
Ensino.
Objetivo do trabalho: O presente estudo tem como objetivo elaborar uma proposta do fluxo
de valor da fase interna do processo licitatório para contratação de serviços de natureza
continuada, adaptado à realidade do IF Sudeste MG – Campus Barbacena, preservando os
aspectos legais que regem a administração pública.
Procedimentos / Métodos para a solução do problema: Para diagnosticar o problema, os
dados foram coletados em pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação
participante. Foram utilizadas técnicas da Filosofia Lean e o Estudo de Caso foi tomado como
estratégia da pesquisa, que possibilitou investigar em profundidade a família de produto
selecionada para mapear o fluxo de valor e atingir os objetivos.
Resultados: A família de produto selecionada foi a fase interna do processo licitatório para
contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada, sendo a principal
técnica utilizada o Mapeamento do Fluxo de Valor. O Processo apresentou uma Eficiência de
71%, Um Lead Time de 113 dias, os desperdícios encontrados como tempo de espera,
transporte, movimento e defeito, foram tratados com as indicações de eventos Kaizen no
Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro que reduziu o Lead Time do processo para
73 dias.
Implicações Práticas: O modelo proposto no Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado
Futuro foi apresentado aos gestores e discutido com a finalidade de se obter consenso sobre a
possibilidade de aplicabilidade da Proposta de Solução.
Originalidade e contribuições: A originalidade da pesquisa pode ser caracterizada pela sua
construção baseada em um caso concreto, que buscou na literatura especializada técnicas
adotadas para a solução de problemas semelhantes já tratados na comunidade científica por
meio da Filosofia Lean.
Produção Técnica / Tecnológica: O Mapa do Estado Futuro e os procedimentos para se
atingir o estado futuro é o produto Técnico/Tecnológico decorrente desta pesquisa. O estado
futuro a ser atingido trará inovação na produção de processos licitatórios, fortalece o trabalho
em equipe e a partir de pequenas melhorias, moldará uma cultura de melhoria contínua nos
processos.
Palavras-Chave: Lean Office. Processo Licitatório. Setor Público.

ABSTRACT

Title: Lean Office in the public sector: Proposal for the Auction Section of a Teaching Unit.
Objective of the work: The presente study aims to elaborate a proposal of the value flow of
the internal phase of the auction process for the hiring of services of a continuous nature,
adapted to the reality of IF Sudeste MG – Campus Barbacena, preserving legal aspects that
govern the public administration.
Procedures / Methods for Problem Solving: To diagnose the problem, data were collected
from documental research, semi-structured interviews and participant observation. Lean
Philosophy techniques were used and Case Study was taken as research strategy, wich made it
possible to investigate in depth the selected product family for value stream mapping and
achievement of objectives.
Results: The selected product family was the internal phase of the auction process for
contracting continuous services of unarmed patrimonial surveillance. The main technique
used was the Current State Value Stream Mapping. The Process had a 71% Efficiency, a Lead
Time of 113 days, the waste found as waiting time, transportation, movement and defect were
treated with Kaizen event indications in Future State Value Stream Mapping, which reduced
the lead time of the process to 73 days.
Pratical Inplications: The model proposed in the Future State Value Stream Mapping was
presented to managers and discussed until the consensus of the possibility of applicability of
the Solution Proposal.
Originality and contributions: The originality of the research can be caracterized by its
construction based on a concrete case wicho sought in the literature techniques adopted to
solve similar problems already addressed in the scientific community through Lean
Philosophy.
Technical / Technological Production: The Future State Map and the procedures for
reaching the future state is the Technical / Technological product derived from this research.
The future state to be achieved will bring innovation in the production of auction prcesses,
strengthen teamwork and from small improvements, it will shape a culture of continuous
process improvement.
Keywords: Lean Office. Auction process. Public sector.
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1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentados tópicos como a contextualização da Dissertação, a
hipótese e o problema que motivaram o presente estudo, as conjecturas, os objetivos gerais,
objetivos específicos e as justificativas que fundamentaram este trabalho acadêmico. Nele,
também, serão abordadas a estrutura geral do trabalho e suas limitações.

1.

Contexto da pesquisa
A Instituição pública de ensino integrante da Rede Federal de Educação Técnica e

Tecnológica tem peculiaridades em seus arranjos funcionais. Além de legislação própria, os
processos administrativos necessitam, constantemente, de modernização e aprimoramento
sem, contudo, haver interrupção dos serviços oferecidos. É necessário empreender esforços
para melhor cumprir a missão institucional, que garantam o ensino público gratuito e de
qualidade. Dessa forma, a administração pública busca, no decorrer dos últimos anos, um foco
gerencial e preza pela aplicação de boas práticas administrativas, principalmente no
atendimento das necessidades de seus clientes (LIMA, 2007; TURATI, 2007; DA SILVA et
al., 2015).
Com o advento da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFs), através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a Rede Federal de Educação
Técnica e Tecnológica assume novos desafios e uma reformulação em sua estrutura
organizacional e orçamentária. Dentre as Unidades Gestoras (UGs) de execução figura o
Campus no cumprimento da missão final da rede.
Diferentemente da empresa privada, em que o gestor tem liberdade para escolher o seu
fornecedor de forma direta, as particularidades que envolvem as aquisições de bens e serviços
no setor público são bem diferentes. A legislação impõe princípios como os da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo, que devem ser observados no sistema de
controle interno em todas as fases do processo. Devendo ser objeto de publicidade direta no
portal da transparência para o controle social e accountability.
A crise econômica que afeta o Brasil resultou na Emenda Constitucional nº 95 de 15
de dezembro de 2016, que impõe novo regime fiscal com limites individualizados para as
despesas primárias. Diante dos limites orçamentários e da cobrança dos contribuintes por
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qualidade nos serviços prestados, os gestores públicos buscam alternativas que permitam
manter os serviços oferecidos com o menor custo possível.
Por isso, é perceptível a todos os servidores públicos que a sociedade não admite mais
desperdícios e uso indevido do dinheiro público. Mesmo sem a concorrência que ocorre no
setor privado, tornou-se uma exigência que o uso dos recursos seja o menos oneroso possível
para o contribuinte, de forma que os serviços prestados sejam desempenhados com qualidade
e eficiência máxima (LIMA, 2007).
O presente estudo pretende verificar a atual situação dos métodos utilizados no
tratamento dos processos registrados na Seção de Licitação e contribuir para melhoria da
qualidade dos serviços, atendendo ao interesse dos gestores que necessitam visualizar os
processos dentro de um fluxo sistematizado e de forma célere. Os atuais processos ainda são
tramitados na forma física, com o uso do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC), apenas para a geração do número do processo e registro da
movimentação.
Diante deste cenário que exige o crescimento institucional sustentável, ao procurar na
literatura especializada por métodos de melhorias do processo, a filosofia Lean se apresenta
como uma fórmula capaz de introduzir mudanças para garantir a evolução das empresas com
foco no cliente. O Kaizen (melhoria contínua) e o Value Stream Map (VSM), traduzido como
Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), envolvem a equipe de forma sistemática para
identificar desperdício e fazer fluir o processo dentro do fluxo na perspectiva do cliente em
busca da perfeição (KUMAR et al, 2018).
Nesse contexto, o Lean Manufacturing iniciado na Toyota no pós-guerra, mostrou-se
eficaz e tornou-se referência mundial de práticas gerenciais, expandindo para além das
empresas automobilísticas, promovendo alta produtividade e eliminação de desperdícios.
Conhecido também como Sistema Toyota de Produção (STP), o citado empreendimento
agrega uma série de ferramentas que podem ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
(LIMA, 2007; SHAH, 2007; WARD, 2007).
Para Chen e Cox (2012), os conceitos e técnicas do Lean partem do princípio de que
não apenas os setores de manufatura, mas também as atividades administrativas podem se
tornar mais eficientes.
Com esta visão de melhorias na cadeia de valor, Wan e Chen (2007) consideram o
VSM uma das mais importantes ferramentas disponíveis. Considerando tal estratégia, ao se
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desenhar em um mapa o passo a passo do processo, tornam-se visíveis as etapas que agregam
valor e aquelas que geram desperdício.
Lean Office ou “escritório enxuto”, em sua forma traduzida, surgiu a partir do sucesso
obtido na Produção Enxuta – Lean Manufacturing, peculiarmente na manufatura ou na
produção. Tal modelo foi criado a partir do Sistema Toyota de Produção como uma filosofia
de gestão que tem como foco a redução de sete tipos de desperdícios: superprodução; tempo
de espera; transporte excessivo; excesso de processamento; inventário; movimento e defeitos
(HINES et al. 2000).
A aplicação dessas técnicas no ambiente administrativo público torna-se relevante,
pois fornece ferramentas que possibilitam aos servidores públicos prestarem melhores
serviços com mais agilidade e menores custos. Esse empreendimento gera uma reflexão
contínua que atravessa o próprio processo de aperfeiçoamento para melhor adaptação às
demandas dinâmicas inerentes ao processo de trabalho.
A Instituição a ser pesquisada está situada no município de Barbacena, microrregião
de Minas Gerais, com população de 236.230 habitantes, em um total de 12 municípios,
conforme Tabela 1 a seguir:
Tabela 1: Municípios abrangidos pela microrregião de Barbacena
Municípios abrangidos pela microrregião de Barbacena – MG
Microrregião
Municípios

Mesorregião

Campo das Vertentes

Barbacena

Total

Alfredo Vasconcelos
Antonio Carlos
Barbacena
Barroso
Capela Nova
Caranaíba
Carandaí
Desterro do Melo
Ibertioga
Ressaquinha
Santa Bárbara do Tugúrio
Senhora dos Remédios
12

População
6.831
11.432
136.392
20.720
4.673
3.200
25.327
2.919
5.033
4.798
4.454
10.451
236.230

Fonte: Universidade Federal de Juiz de Fora, (2015); Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2018).
A unidade de ensino atua nas áreas de ensino técnico integrado ao ensino médio,
técnico concomitante ou subsequente ao ensino médio, tecnólogo, licenciatura, graduação e
pós-graduação, dentre outras atividades de qualificação profissional e de apoio à educação e
produção do conhecimento.
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Sua fundação é datada de 1910, a partir do Decreto de nº 8.358 de 09 de novembro,
criado na estrutura organizacional do Ministério da Agricultura como Aprendizado Agrícola
de Barbacena. Passou por diversas alterações de nome e de estrutura hierárquica do Poder
Executivo Federal. A última alteração foi a transformação de Escola Agrotécnica Federal em
Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
(IF Sudeste MG), a partir da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que reformulou a
estrutura da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica. A Tabela 2 organiza alguns
dados quantitativos de técnicos administrativos em educação (TAE), professores, alunos e
relação de inscritos por vaga:
Tabela 2: Quantitativo de servidores, alunos e relação de inscritos por vaga.
Servidores e Alunos
A
B
C
D
E
1
9
35
58
32

138
4178

Bacharelado

4.451

Licenciatura

1,0
7,0
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, (2018)

Total
135

Tecnologia

Técnico

Qualificação
Profissional (FIC)

TAE – Nível
TAE –
Quantidade
Professores efetivos com dedicação exclusiva
113
Professor efetivo com jornada de 20 horas semanais
1
Professores substitutos/temporários 40 horas semanais
24
Cursos
Ingressantes
Concluintes
Vagas
Alunos
29
698
550
770
Total de servidores e alunos
Processo Seletivo para ingresso de alunos no 1º semestre/2018
Cursos
Vagas
Inscritos
Relação inscritos/vagas
29
770
8.761
11,38
Relação de inscritos por vagas por nível de formação

9,1

14,4

25,5

A Tabela 2 apresenta o quantitativo de 135 servidores técnicos administrativos do
Campus. Muitos cargos, como os de nível ‘A’ e ‘B’ e alguns do nível “C” já foram extintos
ou se encontram em vias de extinção, uma vez que tais serviços passaram a ser objeto de
execução indireta. Em 21 de setembro de 2018, o Presidente da República editou o Decreto
9.507 que revogou o decreto 2.271/1997, e ampliou a abrangência da execução indireta dos
serviços, como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares.
A força de trabalho humano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena (IF Sudeste MG – Campus Barbacena)
conta também com estagiários, voluntários e outros serviços prestados por terceiros.
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O planejamento organizacional do IF Sudeste MG é regido pelo Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI atual foi aprovado no segundo semestre de 2014
e tem vigência até 2019. Desse instrumento se extrai os pontos fortes do IF Sudeste MG
abrangendo todos os campi, conforme organiza o quadro a seguir:

Pontos Fortes

Quadro 1: Pontos fortes do IF Sudeste MG
Qualificação dos servidores – acima da média nacional.
Localização geográfica e logística - localização estratégica, proximidade dos campi com a Reitoria e
com os grandes centros.
Ensino - abrange diversos níveis e modalidades, com verticalização do ensino. Servidores com
experiência no ensino técnico profissionalizante. Qualidade do ensino (como por exemplo,
aprovação em processos seletivos em IES).
Extensão - bom relacionamento com instituições dos diversos setores. Fomento de bolsas de
extensão por meio de editais com recursos próprios.
Pesquisa - expertise multivariada gera oportunidades. Fomento de bolsas de pesquisa por meio de
editais com recursos próprios.
Regulamentações e institucionalização - construção participativa e democrática do Instituto.
Assistência Estudantil - programa de assistência estudantil eficiente.
Existência do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia – NITTEC.
Representação discente - existência de espaços para representação discente em todos os órgãos
colegiados.
Diversidade cultural - no sentido de troca de experiências.
Bom programa de intercâmbios internacionais.
Acesso aos periódicos CAPES.
Acesso ao Sistema Financiar.
Fóruns de discussão.
Atividades extraclasse e extracurriculares.
Espaço físico (área) de alguns campi.

Fonte: PDI 2014/2019 (2014)
O IF Sudeste MG é uma autarquia federal composta por sete campi e outros três campi
em fase de implantação, denominados de Campus Avançados. O Campus, por sua vez, tem o
status de pessoa jurídica como uma filial da Reitoria perante a Receita Federal. No Campus a
gestão orçamentária é descentralizada da Reitoria. Enquanto no IF Sudeste MG a autoridade
máxima constituída é o Reitor, no Campus essa função é do Diretor Geral, seguido por suas
diretorias sistêmicas dentro da hierarquia organizacional.
Os setores analisados por esta pesquisa são a Coordenação de Apoio Administrativo
(CAA) e Seção de Licitação (SL). O primeiro é responsável pelas requisições de serviços
continuados de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para os serviços de vigilância
patrimonial desarmada licitado no ano de 2018; o segundo atua na preparação dos
documentos necessários para seleção dos fornecedores que são relativas à fase interna e à fase
externa do processo. O processo em sua fase interna ainda tramita pela Direção Geral (DG)
para as aprovações e autorizações formais e pela Procuradoria Federal (PF) para a análise da
legalidade processual.
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A SL atualmente conta com a lotação de quatro servidores com habilidades na
montagem do processo licitatório, autuação, protocolo, numeração de páginas, checagem,
elaboração do instrumento convocatório e operacionalização do sistema de compras do
Governo Federal. No entanto, os processos de compras de bens e serviços têm seu início no
setor requisitante, a investigação ocorre na CAA para a produção dos resultados e
comprovação do objetivo desse estudo.
A Figura 1 detalha a estrutura organizacional da Diretoria de Administração,
evidenciando que a Seção de Licitação (SL) está subordinada à Coordenação de
Administração Financeira.
Figura 1: Estrutura organizacional da Diretoria de Administração
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de
Administração e Finanças

Coordenação de Apoio
Administrativo

Seção de Execução
Orçamentária e Financeira

Seção de Vigilância

Seção de Licitação

Seção de Transportes

Seção de Almoxarifado

Seção de Patrimônio

Seção de Contabilidade

Seção de Urbanização e
Paisagismo

Fonte: IF Sudeste MG – Campus Barbacena (2018).
Esta pesquisa estabelece como ponto central a fase interna do processo licitatório
abrangendo as obrigações da área requisitante, as atividades desempenhadas pela equipe de
planejamento e as atividades de competência da Seção de Licitação, até a publicação do
extrato do Edital no Diário Oficial da União.
Os procedimentos da fase interna descrita no parágrafo anterior são aqueles
estabelecidos na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017.
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Por se tratar de uma Instituição centenária, que viveu diversas transformações em sua
estrutura administrativa, seu quadro de funcionários é composto por servidores recémadmitidos e, também, por servidores com mais de 30 anos de atuação na Instituição.
Em entrevistas não estruturadas com os técnicos administrativos envolvidos na
elaboração dos processos licitatórios, percebe-se o empenho para mudar hábitos do passado.
Entretanto, surgem novas leis e diretrizes que alteram os procedimentos internos, sem
consultar as bases operacionais, causando a esses funcionários frustrações e temores em
relação

às novas mudanças.

Os funcionários relatam, também, dificuldades na

operacionalização dos processos por falta de padronização de procedimentos nos setores
requisitantes, excesso de trabalho, falta de planejamento, ausência de treinamento dos
requisitantes ou ainda cargos de comando ocupados por servidores que desconhecem a
importância da fase de planejamento da compra.
A Filosofia Lean mostra-se como uma alternativa de promover as discussões e
padronização das diretrizes, proporcionando a participação de todos os envolvidos no método
de inovação e modernização dos processos, permitindo um ambiente de trabalho em equipe e
construção conjunta do mapa ideal para o funcionalismo público (McMANUS, 2003).

1.1.

Questão/Problema

Para Gil (1991), é a experiência acumulada que possibilita ao pesquisador formular
problemas científicos claros e precisos na forma de perguntas passíveis de solução. É a partir
desses critérios que este estudo adota a seguinte pergunta como motivadora desta pesquisa:

Como melhorar os processos licitatórios na fase interna, minimizando seus
desperdícios, com base nos princípios do Lean Office?

1.2.

Conjecturas
Com base nas explicações anteriores, mediante a observação do ambiente a ser

pesquisado e levando em consideração a área de estudo, formulam-se as seguintes
conjecturas:
CONJECTURA I: Ao tratar o problema utilizando a filosofia Lean, torna-se viável a
implementação de melhorias a partir da construção de um modelo em equipe;
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CONJECTURA II: O comprometimento dos funcionários envolvidos no processo é
maior quando eles passam a ter a visão do processo como um todo.

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral

Elaborar uma proposta do fluxo de valor da fase interna do processo licitatório para
contratação de serviços de natureza continuada em regime de dedicação exclusiva de mão de
obra, adaptado à realidade do IF Sudeste MG – Campus Barbacena.

1.3.2. Objetivos Específicos


Propor a sistematização das atividades relativas à fase interna dos processos

licitatórios para contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de natureza
continuada;


Aplicar o VSM na fase interna de um processo realizado no ano de 2018 para

desenhar o mapa no estado atual;


1.4.

Desenvolver o VSM do estado futuro.

Justificativa e Relevância
Justifica-se a presente pesquisa frente à necessidade de atualização e modernização da

gestão pública, sobretudo em resposta à sociedade que reivindica constantemente a qualidade
dos serviços públicos.
A filosofia Lean na administração pública contribui para o aprimoramento da Gestão.
O uso das ferramentas e conceitos pode ser aproveitado nas organizações públicas como já
avalizados em diversas pesquisas (LUKRAFKA, 2018).
Frente à complexidade da organização pública e à necessidade de se fazer mais e
melhor a cada dia, torna-se de suma importância que a modernização dos sistemas de
protocolos e processos aconteça naturalmente para produzir economicidade, tornando os
processos mais ágeis e sustentáveis.
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Os tempos de crise econômica e escassez de recursos públicos que assolam o país
também justificam o presente estudo, que prima pelo índice zero de desperdício.
Por essas razões, são relevantes e necessários estudos que possam modernizar e
aprimorar o atual formato do processo de compras da Instituição de ensino pesquisada.

1.5.

Delimitação da pesquisa

A seleção do processo a ser investigado foi indicada pelo Coordenador da Seção de
Licitação, a Coordenadora de Administração e Finanças e pelo Diretor de Administração, em
reunião para validação do problema de pesquisa. Os processos licitatórios para contratação de
serviços de natureza continuada com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, na sua
fase interna, foram considerados pelos entrevistados como os de maior complexidade, logo
exigem estudos detalhados para quantificar os postos necessários, aplicações de legislação
trabalhista, tributária, convenções coletiva de trabalho, insumos de mão de obra, dentre outros
detalhamentos da prestação de serviços que impacta na contratação dos serviços e na planilha
de formação de preços, necessária para a estimativa do valor a ser licitado.
Foi indicado o processo referente à contratação de prestação de serviços continuados
em regime de dedicação exclusiva de mão de obra para os serviços de vigilância patrimonial
desarmada, realizado na modalidade Pregão Eletrônico que é submetido aos regramentos das
Leis 8.666/93 e 10.520/2002, normatizados pela Instrução Normativa (IN) 05/2017 de 25 de
maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
São diversos processos licitatórios para contratação de serviços continuados com mão
de obra em regime de dedicação exclusiva, no entanto, o processo indicado para ser estudado
foi o primeiro que teve a deflagração da fase externa no ano de 2018, já nos padrões
estabelecidos pela IN nº 05/2017.

1.6.

Estruturação da Dissertação

O presente estudo encontra-se estruturado em sete capítulos. O primeiro contextualiza
e apresenta a questão problema, as conjecturas, objetivos, justificativas e delimitação da
pesquisa. No segundo capítulo, são abordados o contexto da realidade investigada e o contato
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inicial com os gestores para validação do problema de pesquisa. O terceiro capítulo contém a
fundamentação teórica em três seções na seguinte ordem: Sistema de Controle Interno no
setor público brasileiro, Licitação e Filosofia Lean. Os procedimentos metodológicos são
abordados no quarto capítulo com o título de Diagnóstico do Problema. No quinto capítulo
propõe-se a Análise dos Dados Coletados. Já o sexto capítulo apresenta a Proposta de
Solução. O sétimo capítulo apresenta as Conclusões divididas em quatro seções na seguinte
ordem: Objetivos, Conjecturas, Considerações Finais e as Sugestões para Pesquisas Futuras.
Na sequência, apresentam-se as referências bibliográficas. Tem-se o Apêndice A –
Termo de Anuência para Autorização de Pesquisa, Apêndice B – Roteiro de Entrevista com
Requisitante e Equipe da Fase de Planejamento, Apêndice C – Roteiro de Entrevista com os
Técnicos da Seção de Licitação; Apêndice D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e o Apêndice E – Tabela de Sistematização das Informações Coletadas Referente à Fase
Interna do Processo Licitatório para Contratação de Serviços de Natureza Continuada em
Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra de Vigilância Patrimonial Desarmada.
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2. CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA
Para administração pública, é fundamental manter o controle dos trâmites processuais,
protocolos, planejamento orçamentário, financeiro e patrimonial. A Lei nº 4.320 de 13 de
março de 1964 indica fundamentos claros e a evidente necessidade de implantação de
mecanismos de controle, formas de atuação e abrangência que busquem propiciar uma
administração que atenda aos anseios da sociedade.
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os artigos 70 e 74 tratam
do controle na administração pública. Os incisos do artigo 74 determinam que os agentes
investidos da função de controlar, além de desempenharem as funções de acompanhar a
execução orçamentária, comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficiência e
eficácia, dentre outras operações de controle, devem apoiar o controle externo e a ele dar
ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tomarem conhecimento. Explicita,
ainda, o importante papel do cidadão como legítimo no controle social, para denunciar
irregularidades detectadas.
Ainda na legislação brasileira em vigor que institui, apoia e regulamenta o sistema de
controle interno no serviço público, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu artigo 59 determina a atuação
conjunta de fiscalização dos órgãos de controle externo e do sistema de controle interno. A
LRF foi alterada pela Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009, com a inclusão de
dispositivos determinando a disponibilização de informações pormenorizadas através do
portal de transparência e demais sites dos órgãos, responsáveis por dar publicidade a todos os
atos e fatos da administração pública.
Nesse mesmo sentido de garantir o direito do cidadão às informações do poder
público, foi sancionada em 18 de novembro de 2011 a Lei 12.527, que passou a ser conhecida
como Lei de Acesso a Informação (LAI).
Considerando todas as informações citadas, pode-se afirmar que uma organização que
preza por cumprimento de metas e resultados e pela satisfação de seus colaboradores e
clientes deve reconhecer a necessidade vital de manterem um estruturado e amplo sistema de
controle interno promovendo o aperfeiçoamento e integração no fluxo das informações
(GARCIA, 2011).
Referente à imposição legal e à necessidade da administração pública de manter o
registro das informações e o seu fluxo com transparência e agilidade, a evolução da

27

consciência cidadã une a sociedade em torno de se organizar para cobrar do setor público
serviços de qualidade, resultados e transparência nas ações propostas e realizadas segundo a
missão e objetivo da instituição (GARCIA, 2011).
O Lean Office utiliza os princípios Lean para as atividades não manufatureiras a fim
de eliminar os desperdícios ligados ao fluxo de informações e de conhecimento, os quais
possuem trajetória de valor definida mais dificilmente do que os fluxos de materiais de
fábricas (LIMA e OLIVEIRA, 2017; McMANUS, 2003; TURATI, 2007).
Atualmente, o IF Sudeste MG está implantando o Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos (SIPAC) para todos os campi. No entanto, a adesão das unidades
não está sendo uniforme; algumas mostram resistência ou dificuldades de trocar os atuais
mecanismos utilizados, acreditando que as mudanças podem não ser implementadas com
sucesso.
Apesar das leis criadas para produzir inovação, agilidade, economicidade e fazer a
administração pública gerencial acontecer adequadamente, observa-se, em muitos locais da
administração pública brasileira, em todas as esferas do governo, setores administrativos com
barreiras departamentais, como, por exemplo: setores de uma mesma instituição isolados entre
si; alguns funcionários sobrecarregados em detrimento de outros ociosos durante
determinados períodos; pedidos que congestionam o fluxo em etapas desnecessárias que
poderiam ser dispensadas ou realizadas pelo mesmo funcionário (TURATI, 2007).
Tal relato é também a realidade que se encontra o setor administrativo pesquisado.
Não há fluxo sistematizado e padronizado para o curso do processo. Os processos de compras
são totalmente físicos no Campus, exigindo a mobilização de recursos humanos e gastos
desnecessários para a movimentação, como, por exemplo, coletar assinaturas, reunir as
informações de instrução processual, além de ocorrer pulverização de informações do
processo de comunicação até o momento em que ele é fisicamente encaminhado para a sede
da Reitoria para a análise e parecer jurídico. Esses obstáculos têm impedido que a
administração cumpra os prazos previstos no calendário de compras.
O PDI também tratou dos pontos fracos do IF Sudeste MG, e dentre eles, destaca-se a
falta de sistema integrado de gestão para todo o IF, dentre outros, como demonstrado no
Quadro 2, a seguir:
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Quadro 2: Pontos fracos do IF Sudeste MG
Falta de sistema integrado de gestão para todo o IF.
Falta de padronização de equipamentos de TI - para as atividades administrativas.
Política deficiente de capacitação / qualificação de servidores.
Disparidade de bandas de link de internet entre os campi.
Estrutura do site - falta de padronização.
Falta de infraestrutura adequada - laboratórios, bibliotecas, erros de projetos, etc.
Falta de política de remoção e redistribuição de servidores.
Falta de gestão eletrônica de documentos.
Inexistência de política e infraestrutura de segurança da informação.
Problemas de acessibilidade NBR 9050.
Desconhecimento/ descumprimento dos procedimentos legais necessários para o encaminhamento de
processos em tempo hábil.
Comunicação interna e externa deficientes.
Lentidão dos processos na Procuradoria.
Falta de integração entre os campi.
Centralização de projetos e execução no Setor de Engenharia.
Deficiência na padronização e na regulamentação de procedimentos e processos institucionais.
Falta de uniformização na utilização da marca da Instituição.
Falta de normatização para a distribuição de cargos comissionados.
Falta de treinamento para servidores novos.
Infraestrutura inadequada para teleconferências em algumas unidades.
Desconhecimento dos servidores a respeito da natureza e vocação dos Institutos Federais.
Ineficiência na prospecção de recursos extra-orçamentários.
Fonte: PDI 2014/2019 (2014).

Os pontos fracos apontados no PDI elaborado no ano de 2014 vieram ao encontro do
que ainda acontece nos processos de compras da Unidade em estudo: a falta de sistema
integrado de gestão para todo o IF elencado em primeiro lugar no quadro 2, e também a falta
de gestão eletrônica de documentos elencado em oitavo lugar. Esses óbices podem ser
resolvidos pela utilização do SIPAC, adquirido pelo IF Sudeste MG ainda em 2014, conforme
dados do relatório de gestão Exercício de 2017 demonstrado no Quadro 3 a seguir:
Quadro 3: SIG (SIGAA, SIGRH e SIPAC)
Sistema Integrado de Gestão
Implantação
Nome e Descrição
Área de Negócio Manutenção
Desenvolvimento
SIG (SIGAA, SIGRH e SIPAC) - Sistema
Integrado de Gestão que abrange informações
Implantação e
e
processos
das
áreas
acadêmica, Acadêmico
manutenção com
administrativa e gestão de pessoas. ERP de
apoio de empresa
código aberto, que gradativamente irá Administrativo
terceirizada.
substituir todos os demais sistemas acadêmicos
Contrato iniciado
e administrativos, proporcionando a unificação
em set/2014 com
e modernização dos sistemas institucionais.
Gestão de
prazo de
Pessoas
finalização em
out/2019.

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2017 (2018).

Despesas

Criticidade

Valor orçado
R$
3.270.000,00
Valor
dispendido até
2017
R$
1.850.000,00

Alta

29

Como pode ser observado no Quadro 3, o Sistema Integrado de Gestão (SIG) tem por
finalidade fazer a administração eletrônica dos documentos e processos e foi iniciado em
setembro de 2014. No entanto, para o Campus Barbacena, no tocante aos processos e
protocolos, a utilização do SIPAC na prática serve apenas para o registro e obtenção do
número de protocolo ou processo e acompanhamento de sua movimentação, sem utilizar a
opção de anexar os documentos, produzir documentos processuais dentro do SIPAC e fazer
com que os mesmos sejam movimentados em sua íntegra eletronicamente.
A ausência de lideranças comprometidas com a melhoria e inovação, bem como a
compreensão do fluxo processual e atividades sistemáticas, favorecem o ambiente de
resistência às mudanças e em uma equipe desmotivada (LIMA, 2007).
Diante dos fatos narrados, as dificuldades elencadas provocam morosidade nos
processos de compras, dentre outros fatores, e por consequência nos processos decisórios. É
um problema recorrente e as causas podem ser advindas da ausência de qualificação,
motivação do pessoal envolvido, atividades mapeadas e sistematizadas, políticas de inovação
tecnológica.
É necessário um esforço conjunto do pesquisador juntamente com os gestores e
servidores da administração a fim de identificar as abordagens necessárias para a solução
desses problemas administrativos. A filosofia Lean mostra-se capaz de trazer um novo olhar
para os gestores e servidores na execução dos processos administrativos. O pensamento
enxuto pode ser praticado por todos os envolvidos, implementando o processo eletrônico que
tem se mostrado o que há de mais inovador para o processo de compras governamentais,
inclusive que já são praticados por diversos órgãos da administração pública.
Os benefícios poderão ser percebidos ao eliminar etapas como: transporte, impressão,
carimbos e numeração de páginas, além de facilitar o acesso simultâneo ao processo em
tempo real e a qualquer momento, eliminando retrabalho, desperdícios de valores, perda de
informações, o que resultará em sustentabilidade para os processos administrativos dentro de
um programa de melhoria contínua.
A fim de entender os problemas do Campus na fase interna dos processos de compras,
principalmente aqueles que afetam a diretoria de administração, foram realizadas entrevistas
com os gestores ligados diretamente aos processos de compras. A percepção dos gestores é a
de que o contexto histórico-cultural da instituição tem se mostrado fortemente resistente às
inovações tecnológicas. Esses gestores relatam que preferem, em muitas ocasiões, não criar
indisposição com os servidores. Entretanto, foi consensual entre os gestores entrevistados o
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apoio à realização de estudos específicos que busquem apresentar uma proposta de solução
para o problema.
Para iniciar a aplicação dos conceitos Lean Office serão necessários estudos
detalhados com o diagnóstico da situação atual e conhecimento das implicações legais, a fim
de recomendar as transformações propostas em um mapa futuro baseado na nova filosofia.
Dialogando com as razões e com os pressupostos abordados nessa primeira seção, o
próximo Capítulo abordará os pressupostos da literatura específica e da Legislação que darão
sustentação ao que se propõe o presente estudo.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

O embasamento teórico é o fundamento em que se sustenta a pesquisa científica. Por
se tratar de uma pesquisa aplicada em um ambiente administrativo público, este Capítulo trará
quatro seções que apresentam um breve histórico da Literatura e de normas legais sobre o
Sistema de Controle Interno: normatização do Processo Eletrônico e protocolo no setor
público; referencial teórico e legal para Licitação e, por último, abordará a Filosofia Lean
desde o seu nascimento na Toyota. Por fim, discute-se a aplicação desta teoria ao sistema de
produção de outras empresas, que também pode ser adotada em ambientes administrativos.
3.1 Sistema de Controle Interno no setor público brasileiro.
A menção ao controle interno na administração pública brasileira está datada de 1914,
com foco puramente contábil. No entanto, em 1964 com a Lei 4.320 o controle interno
recebeu o foco de subsidiar os gestores públicos nos resultados. Os riscos ou incertezas nas
organizações estão também nas variáveis da dinâmica das operações nos mercados e não
apenas nos indivíduos (CASTRO, 2008; CAETANO, 2010; HENRIQUE et al. 2016).
Na medida em que a sociedade se organiza para fiscalizar e acompanhar a
transparência e eficiência da gestão pública, o Estado passou a ter que se organizar melhor e
regulamentar o sistema de Controle Interno, para garantir a modernização da Gestão Pública e
cumprir o seu papel de atender aos anseios de seus mantenedores e contribuintes. A
transparência está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e,
posteriormente, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969), na Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789) e na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1989) (CRUZ et al.,
2016).
Verifica-se na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), no seu artigo
15, o reconhecimento de que os agentes públicos devem prestar contas à sociedade dos atos e
fatos da administração pública. A disponibilidade da informação ao cidadão é a regra e o
dever do gestor na atividade pública, sendo o controle interno fundamental na padronização e
na conformidade com as leis e com os princípios da administração pública (HENRIQUE et
al., 2016).
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Os Sistemas de Controle Interno representam uma ferramenta útil para garantir que o
funcionalismo público seja abastecido por informações mais precisas, com fluxo transparente,
com vistas a se obter um resultado mais previsível e planejado. Nesse sentido, JUND (2001)
esclarece a importância das ciências contábeis como matriz diretiva orçamentária da
instituição, na aplicação de instrumentos que venham a organizar financeiramente a
instituição, inclusive por meio de auditorias. Tais iniciativas visam garantir a integridade e a
confiabilidade das informações, com objetivo de que sejam cumpridas suas diretrizes e que o
patrimônio seja preservado de interesses alheios ao bem comum. Entretanto, o controle
contábil requer o funcionamento de um bom controle administrativo, que propicie um plano
organizacional e a eficiência da equipe.
PEREIRA (2004), com base em seu estudo exploratório, observa que a ideia de
Sistema de Controle Interno foge, a priori, de um antagonismo à fraude, mas constitui,
originalmente, uma forma racional de suporte para a organização da gestão, tendo a
preservação dos ativos uma consequência. Assim, o controle é parte intrínseca da estrutura da
gestão de uma instituição, juntamente com o planejamento e a execução. Sua grande utilidade
é auxiliar no processo decisório, evitando a subjetividade na gestão.
OLIVEIRA et al (2002) relata que os Sistemas de Controle Interno não só fornecem
uma base de dados confiáveis como também induzem, no tocante aos funcionários, a um
comportamento focado em resultados com observância às normas reguladoras institucionais.
Nesse sentido, é tarefa dos profissionais envolvidos na gestão pública não só estarem cientes
dos sistemas de controle interno de sua instituição, mas atuar ativamente no cumprimento de
suas diretrizes.

3.2 Processo Eletrônico e protocolo no setor público.

Para fazer frente à implementação da tecnologia e permitir a evolução e atualização
dos métodos tradicionais dos sistemas de controle interno no setor público, o governo vem
atualizando as normas para a modernização tecnológica, que são respaldadas pelos seguintes
documentos:



Decreto 8529: Institui o processo eletrônico no âmbito da administração federal;
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Portaria Interministerial MJ/MP 1677: padroniza os procedimentos gerais para o

desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal;



Portaria Interministerial MJ/MP 2320: Institui o Protocolo Integrado, sistema que

consolida uma base de dados com informações sobre documentos, avulsos ou processos;



Portaria Interministerial MJ/MP 2321: define os procedimentos relativos à utilização

do Número Único de Protocolo – NUP no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal;



Barramento PEN1: Barramento que busca integrar diversos sistemas de protocolo.
Para Abrucio (1997) não é mais tempo de reafirmar as velhas verdades, a situação

requer novos princípios e desenvolvimento, nos quais a administração pública tem que
enfrentar o desafio da inovação, não se tratando de imitação, mas de melhorar a gerência
pública, abrindo novos caminhos.

3.3 Licitação
Esta Seção será dividida em seis subseções para tratar de forma mais clara os
procedimentos que envolve as compras públicas. As subseções serão abordadas na seguinte
ordem: Conceito; Linha do tempo no ordenamento jurídico brasileiro; Dos princípios;
Modalidades de Licitação; Pregão e Fases do Pregão.

3.3.1. Conceito

Para Motta (1995, p. 21) a palavra licitação comporta vários significados ligados à
concepção de oferecer, arrematar. Fazer preço sobre a coisa, disputar ou concorrer. Segundo o
autor, na legislação brasileira, por longos tempos prevaleceu a ideia de concorrência, que
significava a seleção da melhor proposta apresentada ao estado, daqueles interessados em
oferecer bens ou serviços.
Licitação é a terminologia mais consagrada, pois abrange todas as modalidades do
procedimento. Na Lei nº. 8.666/93, esse conceito foi incorporado como o procedimento
através do qual a Administração Pública escolhe a melhor proposta, seguindo os princípios
constitucionais para a aquisição de serviços, bens ou obras com maior vantagem para o erário.
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Do outro lado, o licitante ou ainda o designado como concorrente ou competidor, ou ainda
ofertante ou proponente é o autor da proposta de bem ou serviço (MOTTA, 1995, p. 22).
No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os
serviços de execução indireta são contratados seguindo a normatização da IN 05/2017 e do
Decreto 9.507/2018, que trazem vedação expressa para contratação de serviços por meio de
locação ou fornecimento de mão de obra, devendo ser contratados como exclusivamente de
prestação de serviços.
A IN 05/2017 determina que a administração deverá definir se o serviço a ser
contratado possui natureza continuada ou não. Os serviços de natureza continuada foram
definidos no acórdão nº 132/2008, do Tribunal de Contas da União (TCU), como sendo
aqueles em que sua essencialidade asseguram a integridade do patrimônio público. Tais
serviços são prestados de forma rotineira e permanente, uma vez que sua interrupção
compromete o cumprimento da missão Institucional.

3.3.2. Linha do tempo no ordenamento jurídico brasileiro.

Costa (2017), em uma busca histórica da legislação brasileira, aponta que o primeiro
Ato que institui a Licitação no Brasil é o Decreto 2.926 de 14 de maio de 1862. O
supramencionado decreto aprovou o regulamento para a compra de bens e serviços a cargo do
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. No artigo 1º determina-se que o
Presidente da Junta, responsável por realizar o processo da compra, deverá publicar avisos,
convidar concorrentes, fixar prazos segundo o grau de importância da contratação, podendo
variar em um período de quinze dias a seis meses.

A

demonstrada na linha do tempo no Quadro 4 a seguir:

evolução

da

legislação

será
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Quadro 4: Linha do tempo da legislação sobre Licitação
Legislação
Decreto
nº
2.926 de 1862
Decreto
nº
4.536 de 1922
Decreto-Lei nº
200 de 1967
Lei nº 5.456
de 1968
Decreto-Lei nº
2.300 de 1986
Decreto-Lei nº
2.348 e 2.360
de 1987
Constituição
Federal
de
1988.
Lei nº 8.666
de 1993
Medida
Provisória nº
2.026 de 2000.

Assunto
Regulamento para as arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas
Organiza o código de Contabilidade da União. Os artigos de 49 a 53 estabeleciam regras para
as contratações públicas.
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e dá outras providências.
Dispõe sobre a aplicação aos Estados e Municípios das normas relativas às licitações
previstas no Decreto-Lei 200 de 1967.
Dispõe sobre licitações e contratos da Administração Federal e dá outras providências.
Primeira vez institui o Estatuto das Licitações e contratos administrativos com normas gerais
e específicas. (Ambos alteram o Decreto-Lei 2.300 de 1986)
Em seu Artigo 37, inciso XXI. A licitação recebeu status de princípio constitucional de
observância obrigatória de todos os entes União, Estados e Municípios.

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Institui, no âmbito da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
Essa Medida Provisória sofreu sucessivas reedições, quando a última, a de nº 2.182,
converteu na Lei nº 10.520 de 2002.
Lei nº 10.520 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.37,
de 2002
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
Lei nº 12.349, Conversão da Medida Provisória nº 495/2010, Altera a Lei 8.666/93. O desenvolvimento
de 2010
nacional sustentável passa a ser uma finalidade licitatória.
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para Herrmann (1998), as compras públicas por meio de licitações são instrumento
pretensamente transparente de seleção de fornecedores, a fim de garantir o melhor negócio
para sociedade. Ressalta-se, porém, que o processamento e os mecanismos de controles que
envolvem as compras públicas elevam os custos das aquisições. No entanto, a autora destaca
que a ineficiência nas compras públicas identificadas em sua pesquisa atribuiu-se, de fato, ao
ambiente institucional, a não aplicação correta da Lei, e não especificamente por causa da Lei.

3.3.3 Dos princípios

A Lei 8.666/93 em seu artigo 3º relaciona os princípios norteadores a todas as fases da
licitação, conforme destaque na íntegra:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável 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 (BRASIL, 1993)
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Alexandrino e Paulo (2007, p 431) observam que a maior parte dos princípios
introduzidos pela Lei é em benefício da atividade administrativa voltada para licitação e não à
totalidade da atividade da administração pública.

3.3.4 Modalidades de Licitação

De acordo com as particularidades do objeto a ser licitado, deverá ser escolhida a
modalidade mais adequada. A Lei 8.666/93 elenca cinco modalidades e a Lei 10.520/2002
instituiu o pregão, que será tratado a seguir como sendo a sexta modalidade. Abaixo,
observam-se os fatores que determinam e promulgam as referidas leis:

 Concorrência;
 Tomada de Preços;
 Convite;
 Concurso;
 Leilão;
 Pregão.
Segundo Alexandrino e Paulo (2007, p 439), em nosso ordenamento a regra é licitar
previamente à celebração de contrato administrativo. No entanto existem exceções à regra, e
nesses casos a contratação se enquadra como inexigibilidade ou dispensa de licitação: são,
nesses moldes, consideradas licitação dispensável ou Licitação Dispensada.
No estudo aqui proposto, pretende-se aprofundar as características inerentes à
modalidade Pregão, pois é a que resulta no maior volume financeiro de compra de bens e
serviços, e que será objeto de detalhamento na pesquisa com o desenho da fase interna de um
processo de contratação de serviços de natureza continuada em regime de dedicação
exclusiva.
Para a melhor compreensão da classificação de serviços de natureza continuada em
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de
2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na
Subseção III, Artigo 17, incisos I ao III assim definiu:
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Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles
em que o modelo de execução contratual exija, dentre outros requisitos, que:
I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da
contratante para a prestação dos serviços;
II - a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de
uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e
III - a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição,
controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos (Brasil,
2017)

3.3.5 Pregão

A Lei 10.320, de 17 de julho de 2002, institui a modalidade de licitação denominada
pregão para aquisição de bens e serviços comuns e abrange todas as esferas do poder público.
Para Alexandrino e Paulo (2007, p 476) o artigo 37, Inciso XXI é regulamentado inicialmente
pela Lei 8.666/93 e por último pela Lei nº 10.320/2002, a segunda acrescenta normas à
regulamentação inicial.
Pontos importantes são destacados nessa modalidade, como a possibilidade de
realização de compras para qualquer valor, desde que se cumpra o pré-requisito de serem
comuns. A possibilidade de lances abaixo da proposta inicial, permitindo uma
competitividade real a fim de se obter o menor preço, e a análise da documentação de
habilitação posterior ao aceite da proposta, permitindo uma simplificação do processo de
conferência de habilitação. Como pontua Alexandrino e Paulo (2007, p. 478) o legislador
abriu mão da habilitação prévia impondo rigorosas sanções ao licitante que sagrar vencedor
do certame, descumpra as regras constantes do instrumento convocatório, tais como deixar de
assinar o contrato ou execução contratual inadequada.
O Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, regulamentou o pregão na forma
eletrônica e tornou a modalidade pregão obrigatória na aquisição de bens e serviços comuns
pela esfera federal, sendo o Ministério do Planejamento o provedor do Sistema Eletrônico.

3.3.6 Fases do Pregão

As fases internas e externas do pregão estão minuciosamente descritas na Lei nº
10.520/2002, e serão demonstradas no Quadro 5, apresentado a seguir, e o no Quadro 6
iniciado na página 38 e se estende até a página 39, adaptado de Alexandrino e Paulo (2007, p.
480 a 483).
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Quadro 5 – Fase Interna do Pregão
FASES

DESCRIÇÃO
A Autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento.
II
A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que,
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.
III
Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no item I e
os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou
serviços a serem licitados.
IV
A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora
da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor.
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Alexandrino e Paulo (2007, p. 481 a 483).
I

Quadro 6: Fase Externa do Pregão
I

II
III

IV
V
VI

VII

VIII

IX

X

XI
XII

XIII

A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial
do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente
por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos
termos do regulamento.
Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em
que poderá ser lida ou obtida íntegra a íntegra do edital.
Do edital constarão o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação
das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação
dos prazos para fornecimento, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do
contrato, quando for o caso.
Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para
consulta e divulgadas na forma da Lei nº 9.755/1998.
O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não
será inferior a oito dias úteis.
No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas,
devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame.
Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a
indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.
No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item VIII, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério menor preço, observado os
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital.
Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objetivo e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a
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Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e
as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira.
XIV
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e sistemas semelhantes
mantidos por Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados nele constantes.
XV
Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
XVI
Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
XVII
Nas situações previstas nos itens XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
XVIII
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
XIX
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de
aproveitamento.
XX
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
XXI
Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
XXII
Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar
o contrato no prazo definido em edital.
XXIII
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, aplicar-se-á o disposto no item XVI.
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Alexandrino e Paulo (2007, p. 481 a 483).

Portanto, a modalidade pregão, instituída pela Lei n.10.520, de 2002, aplicável a todos
os órgãos públicos, garante celeridade aos processos de aquisição para qualquer valor quando
se trata de aquisição de bens e serviços comuns. A disputa entre os licitantes ocorre em sessão
pública por meio de propostas e lances (COSTA, 2017).

3.4 Filosofia Lean.
A presente seção aborda as técnicas de “Produção Enxuta”, sua origem na manufatura
e como essa filosofia foi levada para outros ambientes. Revisa, também, o conceito de
Escritório Enxuto – Lean Office e sua aplicabilidade no setor administrativo privado e
público.
Taichii Ohno foi o idealizador da produção enxuta no Sistema Toyota de Produção,
em meados do século XX. Os métodos utilizados se mostraram sustentáveis no pós-guerra,
consolidando o destaque global da empresa exemplo, por isso despertou na comunidade
científica os estudos que vieram a comprovar o seu sucesso como uma filosofia de
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gerenciamento de trabalho para uma produção de qualidade e com o menor custo possível
(MIREHEI et al. 2011), (TURATI, 2007).
As Subseções serão apresentadas na seguinte ordem: Conceitos e princípios; Lean
Office – Escritório Enxuto; Ferramentas Lean e Mapeamento do Fluxo de Valor.

3.4.1 Conceitos e princípios.
Para definir um conceito para produção enxuta, Shah e Ward (2007) realizaram um
estudo histórico e destacaram a existência de vários termos em torno de uma mesma ideia. No
estudo realizado, os autores afirmam que a definição conceitual deve ser esclarecida e as
medidas operacionais precisam ficar claramente especificadas.
Como fora mencionado, produção enxuta descende diretamente do Sistema Toyota de
Produção (TPS), evoluído a partir do próprio Taiichi Ohno em meados do século XX. No
entanto, nos Estados Unidos da América – EUA a transferência foi ocorrendo informalmente
até que em 1984 uma parceria entre a Toyota Motor Company e a General Motors foi aberta
na California (SHAH; WARD, 2007).
As principais fases da produção enxuta definidas por Shah e Ward (2007) que
contribuem para um melhor entendimento sobre o tema são:
1.

1927 e antes: Henry Ford descreve sua filosofia de produção e os princípios básicos do

revolucionário Sistema de Produção da Ford (FPS) em "Hoje e amanhã" em 1927.
2.

1945 – 78 Progressos no Japão: 1973 - A Toyoda (mais tarde Toyota) Motor Company

é estabelecida em Koromo, Japão. Os primos Toyoda Kiichiro e Eijii, com Taiichi Ohno
estudam o FPS e aperfeiçoam os principais conceitos e ferramentas que constituem o Sistema
Toyota de Produção (TPS). O método de produção Just in time (JIT) é um componente chave
do TPS. 1978 - Ohno publica "Toyota Production System" em japonês. Ele credita seu
pensamento Just in time ao FPS e ao mercado americano. Segundo Ohno, o principal objetivo
do TPS é a redução de custos (eliminação de resíduos); pode ser alcançado através do controle
de quantidade, garantia de qualidade e respeito pela humanidade. Ele recomenda produzir
apenas o tipo de unidades necessárias, no tempo necessário e nas quantidades necessárias.
3.

1973 – 88, TPS chega à América do Norte: 1973 - A crise do petróleo atinge a

América do Norte e gera imenso interesse nas (novas) práticas japonesas de manufatura e
gestão, seguidas pela publicação de numerosos livros e artigos acadêmicos e profissionais.
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1977 - O primeiro artigo acadêmico é publicado por Sugimori et al.; Artigos estreitamente
focados em tópicos como o Kanban e produção Just in time (Monden, 1981b). Suavização de
produção e carregamento de nível (Monden, 1981c) aparecem. 1984 - NUMMI, uma joint
venture entre a Toyota Motor Company e a General Motors é inaugurada na Califórnia.
Meados da década de 1980 - Livros notáveis incluindo o Toyota Production System da
Monden (1983); O Toyota Production System de Ohno: Além da produção em larga escala
(1988) são publicados em inglês. Há apenas uma compreensão fragmentada do TPS e seus
elementos constitutivos; A equivalência entre produção de JIT, Kanban e TPS é sugerida.
4.

Progresso acadêmico de 1988 a 2000: 1988 - Krafcik utiliza o termo "lean" para

descrever o sistema de manufatura usado pela Toyota. 1990 - A máquina que mudou o mundo
por Womack, Jones e Roos é publicada. A máquina estabelece a "produção enxuta" para
caracterizar o sistema de produção da Toyota, incluindo seus componentes subjacentes no
léxico popular. O livro descreve um sistema enxuto em detalhes; mas não oferece uma
definição específica. Meados da década de 1990 - Artigos relacionados à mensuração justa no
tempo (Sakakibara et al., 1993; Flynn et al., 1995; McLachlin, 1997), gestão da qualidade
total (Ross, 1993; Dean e Bowen, 1994; Sitkin et al., 1994 Flynn et al., 1995), suas interrelações (Flynn et al., 1995; Sakakibara et al., 1997) e o impacto de outras variáveis
organizacionais em sua implementação são publicados nas revistas acadêmicas. 1994 - Lean
Thinking, de Womarck e Jones, é publicado. O livro amplia a filosofia e os princípios
orientadores subjacentes ao lean a um nível corporativo.
5.

2000 a 2007: Numerosos livros e artigos escritos por praticantes e consultores, além

de alguns artigos conceituais acadêmicos (Hopp e Spearman, 2004; de Treville e Antonakis,
2006) e empíricos (Shah e Ward, 2003) destacando a natureza abrangente da produção enxuta
são publicados; no entanto, nenhuma definição clara e específica está disponível. 2006 - A
Toyota Motor Company está projetada para se tornar a fabricante de automóveis número 1 na
América do Norte.
No estudo de Shah e Ward (2007), os autores consideram a história como um guia e
que os conceitos continuarão a evoluir, pois, a partir das raízes históricas no TPS, propõem
uma definição normativa baseada em dez fatores que ampliam a compreensão conceitual de
produção enxuta. O Quadro 7 reúne e exemplifica estes dez fatores:
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Quadro 7: Dez fatores que amplia a compreensão conceitual
1. SUPPFEED (feedback do
fornecedor)
2. SUPPJIT (entrega JIT pelos
fornecedores)
3. SUPPDEVT (desenvolvimento
de fornecedores)
4. CUSTINV (envolvimento do
cliente)
5. PULL (puxar)
6. FLOW (fluxo contínuo)
7. SETUP (redução do tempo de
configuração)
8. TPM (manutenção produtiva /
preventiva total)

Fornecer feedback regular aos fornecedores sobre seu desempenho.
Garante que os fornecedores entreguem a quantidade certa no
momento certo e no lugar certo.
Desenvolver fornecedores para que eles possam estar mais envolvidos
no processo de produção da empresa focal.
Foco nos clientes e nas necessidades de uma empresa.
Facilitar a produção JIT, incluindo cartões kanban, que serve como
um sinal para iniciar ou parar a produção.
Estabelecer mecanismos que possibilitem e facilitem o fluxo contínuo
de produtos.
Reduz o tempo de inatividade do processo entre trocas de produtos.

Destina o tempo de inatividade do equipamento através da
manutenção produtiva total e, assim, alcança um alto nível de
disponibilidade de equipamentos.
9. SPC (controle estatístico do Garante que cada processo forneça unidades livres de defeitos para o
processo)
processo subsequente.
10. EMPINV (envolvimento dos O papel dos funcionários na solução de problemas e seu caráter
funcionários)
funcional cruzado.
Elaborado pelo autor, fonte: (SHAH; WARD, 2007).

Hines et al. (2004) ressalta que é importante entender a diferença do pensamento
enxuto em nível estratégico para a produção enxuta em nível operacional, a distinção resultará
na utilização de ferramentas e estratégias adequadas ao seu ambiente, a fim de se obter o
resultado esperado com valor para o cliente. Os autores salientam que as abordagens Lean
contemporâneas evoluíram para além do “chão de fábrica”, abrangendo ferramentas, foco
fornecedor-cliente e valor estratégico. Tornou-se um sistema de valor agregado que engloba
uma rede de operações que agrega valor entre as empresas, preservando o objetivo de levar
aos consumidores finais uma série de valores contingenciados.
O Quadro 8 a seguir aborda os princípios e descrições básicas da filosofia Lean
elencados por Chen e Cox (2012):
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Quadro 8: Princípios e descrição básica do Lean
Princípios Lean
Trabalho Padronizado
Qualidade na Fonte

5S ou Organização do Local
de Trabalho:

Armazenamento de ponto de
uso (POUS):

Controle visual:

Equipe:

Redução do Tamanho do
Lote:
Sistema Puxado:

Células de Trabalho:

Descrição
Reduzindo a quantidade de variações no processo e na saída com instruções
de trabalho.
O produto ou informação que será passado para a próxima estação deve ser
confirmado como qualidade aceitável. Modelos e amostras podem ser usados
como ferramentas para executar a inspeção com eficiência.
Um local de trabalho organizado ajuda aos funcionários a executar sua tarefa
com eficiência e fornece um local específico para tudo o que é necessário.
Os 5S’são descritos a seguir:
1) Classificar: O que não é necessário deve ser separado do local de trabalho.
2) Set-in-order: Faça o que deve ser mantido, visível e facilmente
distinguível.
3) Brilho: O local de trabalho e o equipamento devem ser limpos
periodicamente.
4) Padronizar: Faça um padrão para acima de três S's ”.
5) Sustentar: Essas regras devem ser seguidas por todos os trabalhadores da
estação.
A matéria prima é armazenada na estação de trabalho onde é usada.
Ferramentas visuais, como cartões e placas de registro, podem ser usadas
como uma ferramenta para simplificar o controle, o armazenamento e o
controle de estoque.
Sinais simples, como cartões, luzes, ferramentas codificadas por cores e
linhas que delineiam o trabalho, são usados como ferramentas para fornecer
informações imediatas no local de trabalho.
A filosofia lean valoriza o trabalho em equipe; portanto, qualquer sugestão
de melhoria na empresa deve ser discutida entre os membros da equipe e
fornecida ao gerente de nível de supervisão.
Ao reduzir o tamanho do lote, o prazo de conclusão de um serviço ou
produção será reduzido e a satisfação rápida da demanda do cliente também
ajudará a empresa a ter um fluxo de caixa melhor.
Um sistema puxado é um método flexível e simples de controlar e balancear
o fluxo de recursos. A produção e o serviço são baseados na demanda do
cliente, e não na previsão.
Criando um design celular em vez de uma linha reta tradicional que
proporcionará uma melhor utilização das pessoas e da comunicação.

Fonte: (CHEN; COX, 2012).

Para solidificar o entendimento acerca da mentalidade enxuta, é importante, ainda,
pensar sobre a definição do termo em japonês Muda que significa desperdício, classificado
como qualquer atividade que não agrega valor e absorve recursos (SILVA, 2014; COSTA,
2017).
As definições esclarecidas anteriormente corroboram com as definições sobre o
desperdício propostas por Souza (2018), que detalha as três palavras japonesas apelidadas de
3 M: Muda - desperdício, Mura – inconsistência, Muri – despropósito. Tais ações devem ser
combatidas rigorosamente a partir de ferramentas que permitam identificá-las, classificá-las e
eliminá-las.
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Neste contexto, Hines e Taylor (2000) definem três tipos de atividades que devem ser
classificadas nos processos para se esclarecer quais são as etapas que podem ser classificadas
como desperdício passível de eliminação:
1. Atividade que agrega valor: aquela atividade que o cliente quer pagar por ela, que aos
olhos do cliente é atrativo e ele está disposto a pagar.
2. Atividade sem valor agregado: São atividades, produtos ou serviços que o cliente não vê
como necessários e não valoriza. Estas atividades são desperdícios que deverão ser
eliminados tão logo seja possível.
3. Atividade necessária sem valor agregado: São atividades que embora não agreguem
valor ao produto ou serviço para o cliente, são indispensáveis para a fabricação do produto
ou para a prestação dos serviços.
Para que a eliminação de desperdícios aconteça de forma eficiente e sustentável, ela
deve ocorrer dentro de um plano de melhoria pré-estabelecido, como se defende ao longo
deste estudo. Kumar et al. (2017) aplicaram a abordagem Lean-Kaizen no sistema de
qualidade de dez empresas localizadas na região interiorana da Índia, com o propósito de
combaterem desperdícios e atingirem a qualidade dos produtos. Composta por duas palavras
Lean e Kaizen, as investigações propõem a eliminação contínua do desperdício através de
pequenas melhorias em busca da qualidade. Por sua vez, a qualidade remete à excelência ou
ao sinônimo de “zero defeitos”, sem deficiências, ausência de variações no produto. Para
atingir a qualidade do produto esperada pelo cliente, o desempenho do sistema de qualidade
deve ser continuamente avaliado e monitorado. A adoção da abordagem Lean-Kaizen melhora
a saída da organização resolvendo problemas por meio da identificação e implementação de
pequenas melhorias no processo, produto e sistema.
Assim, as abordagens Lean-Kaizen, conforme análises aqui apresentadas podem e
devem ser implementadas para produzir produtos de qualidade, eliminando o desperdício
(Muda) em todo o sistema da organização (KUMAR; DHINGRA; SINGH, 2017).
3.4.2 Lean Office – Escritório Enxuto.
O Escritório Enxuto é a aplicação dos princípios do pensamento enxuto nas atividades
não manufatureiras. O fluxo de valor nesse caso é o trânsito de informações e conhecimentos,
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cuja trajetória é mais difícil de definir que o fluxo de materiais na fábrica (TURATI, 2007);
(MONTEIRO et al. 2017).
Reafirmando tais pressupostos, McManus (2005) relaciona os princípios Lean da
manufatura com o escritório e destaca que o fluxo de valor no ambiente administrativo
constitui-se como um fluxo de informações e conhecimentos, o que por sua natureza
intangível torna mais difícil de mensurar o desperdício quando comparada à manufatura, já
que o fluxo dos materiais é quantificado e automatizado mais facilmente. No Quadro 9, a
seguir, é possível verificar o comparativo dos cinco princípios do Lean na manufatura com o
setor administrativo.
Quadro 9: Princípios Lean da manufatura comparado ao escritório
PRINCÍPIO

Fluxo de Valor
Fazer Fluir

MANUFATURA
Visível em cada passo; Objetivo
definido.
Itens, materiais, componentes.
Interações são desperdícios

Deixar o Cliente Puxar

Guiado pelo Takt Time

Valor

Perfeição

Possibilita
a repetição
processos sem erros.
Fonte (MCMANUS, 2005; COSTA 2017).

de

ESCRITÓRIO
Difícil de enxergar; Objetivos
variados.
Informações e conhecimentos
Interações planejadas deverão ser
eficientes.
Guiado pela necessidade da
empresa.
O processo possibilita melhoria
organizacional.

A implantação da filosofia Lean no setor público também tem se mostrado possível e
apresenta um quadro de sucesso conforme atestado por Radnor e Walley (2008) no Reino
Unido. Entretanto, os autores advertem que é preciso fazer as adaptações necessárias às
particularidades do setor público. É necessário que a implantação Lean seja incorporada nos
serviços públicos como uma filosofia e não apenas como um replicar de ferramentas. No
estudo de caso que pesquisou a aplicação Lean em diversos órgãos da administração pública
no Reino Unido, os autores detectaram que os cinco princípios de Lean definidos por
Womack e Jones (1996) estavam representados, mas com diferentes graus de ênfase
(RADNOR; WALLEY, 2008).
Radnor e Walley (2008) destacam que uma autoridade local e uma agência de governo
do Reino Unido reconheceram que tinham a estrutura compartimentada, como se estivessem
em caixas, e como alternativa para quebrar essas caixas, Kaizen indicava ser o caminho. A
necessidade de avançar para a sistematização baseada em processos passa pela quebra de
paradigmas, conscientização e sensibilização de toda a equipe.
É preciso compreender que a ênfase do Lean no valor para o cliente é importante para
o setor público. Que a prioridade não está diretamente ligada à economia e à redução de custo
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em curto prazo. Os objetivos mais importantes são o desenvolvimento dos funcionários, a
melhoria contínua, a capacidade do processo e a sustentabilidade da mudança (RADNOR;
WALLEY, 2008).
Nesta mesma direção Turati (2007) conclui em sua pesquisa que a Técnica de
Mapeamento do Fluxo de Valor permitiu a identificação de desperdícios ao mapear os
processos da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de São Carlos/SP. Foi possível
propor a redução nos lead times dos procedimentos e evidenciar a Taxa de Agregação de
Valor (TAV).
Abordando assuntos semelhantes, Lima (2007) destaca que a filosofia Lean gerou
qualidade no serviço prestado pela Divisão de Suprimentos do Hospital pesquisado e destacou
a mudança de mentalidade dos colaboradores da seguinte forma:
Outro ponto a ser considerado foi a mudança de mentalidade dos colaboradores, que
atuavam diretamente no processo de aquisição, após a uniformização da linguagem
interna, tornando-se fácil a condução do processo de mudança. Porém, a adoção do
pensamento enxuto exigiu da alta administração maior comprometimento com o
projeto de melhoria (LIMA, 2007, p. 147)

Monteiro et al (2017) relata o caso de sucesso da implantação da filosofia em uma
associação de tratamento de resíduos sólidos, com abrangência nos municípios da região de
Porto/Portugal. Nesse relato os autores pontuam resultados como redução nas tarefas de
processos, melhor organização dos espaços, padronização de trabalho e antigos departamentos
que agora atuam como equipes integradas de trabalho.
Rico (2007) identificou em sua pesquisa que os estudos de aplicação Lean na
manufatura estão bem difundidos e documentados na literatura específica, mas sua aplicação é
recente para o ambiente administrativo. Dos estudos analisados, a autora destaca que o foco
está nas informações e nos documentos, o que torna mais difícil de identificar o desperdício.

3.4.3 Ferramentas Lean.
Para implementar o Lean Office Kuriger et al. (2010) propõe um escritório virtual com
as ferramentas a serem aplicadas, nos quais os funcionários em um jogo de simulação são
capazes de entender as demonstrações e as melhorias antes de serem implementadas na
realidade. No ambiente de simulações e jogos a formação e compreensão das ferramentas
produzem efeitos motivacionais nas equipes, que passam a ficar dispostas a começarem as
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aplicações e mudanças. Com base nessas observações, implica dizer que os jogos de
simulação estão entre os métodos mais eficazes de treinamento (MIREHEI et al. 2011).
Como afirma Sabur et al (2014), as ferramentas Lean se mostraram eficientes na
redução de tempo de resposta ao cliente na aceitação de pedidos, proporcionando-lhes maior
satisfação. Enquanto que para Danielson (2013), o design Lean se apresenta como mais uma
ferramenta de gestão orientada para os funcionários e não para o mercado exterior.
Nesta linha de pensamento, Silva (2014) defende que a melhoria contínua é alcançada
através do uso de ferramentas adequadas que sustentam o progresso da organização a contar
da produção até a administração, comparando-a a uma casa que precisa estar limpa,
organizada e arrumada. Isso possibilita a detecção de problemas e auxilia na correção
necessária. O autor discorre ainda sobre outro termo japonês, o gemba – onde as ações
acontecem, quando o funcionário responsável por determinado processo recebe um
comunicado sobre a ocorrência ou informações de determinado problema, quem o comunica
está informando a partir do seu ponto de vista, o termo gemba significa uma atitude, ir ao
local verdadeiro do problema “ficar e observar”. Técnicas como 5 porquês; ciclo PDCA –
Plan-Do-Check-and-Act

–

Planejar-Fazer-Verificar-Agir,

entre outros,

conduzem à

continuidade, identificação dos problemas e solução dos mesmos (SILVA, 2014).
Costa (2017) afirma que o Lean Office é o método criado com a integração das
técnicas e ferramentas de gestão já existentes e aquelas criadas a partir de seus princípios, a
fim de possibilitarem melhor eficiência com a criação de ações a serem implantadas em
qualquer processo.

3.4.3.1 Mapeamento de Fluxo de Valor
O Mapeamento de Fluxo de Valor é uma ferramenta desenvolvida por Rother e Shook
(1999) que possibilita identificar os desperdícios de um processo a partir de uma
representação gráfica com um conjunto de ícones específicos para retratar o mapa do fluxo de
valor do estado atual e futuro. Para os autores, a equipe de trabalho deverá fazer o desenho
gráfico na forma manuscrita, permitindo melhor compreensão e visualização das atividades.
Na construção do mapa do fluxo de valor do estado atual, identificam-se as etapas e
atividades que não agregam valor para o cliente e que não são necessárias, a fim de eliminar
estas etapas e atividades na construção do mapa do fluxo de valor do estado futuro. O objetivo
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do mapeamento do estado futuro é a eliminação dos desperdícios a partir da implantação de
melhorias sistemáticas (ROTHER; SHOOK, 1999).
Em relação ao desenho do mapa do fluxo de valor do estado atual e do estado futuro
com os ícones, serão demonstrados, a seguir, nas Figuras 2 e 3, que se referem ao resultado da
pesquisa de Turati (2017) aplicado aos processos da Prefeitura de Antônio Carlos - SP.
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Figura 2: Exemplo de Mapa do Fluxo de Valor no estado atual

Fonte: (TURATI, 2007).
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Figura 3: Exemplo de Mapa do Fluxo de Valor no estado Futuro

Fonte: (TURATI, 2007)
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A partir do Mapeamento de Fluxo de Valor do estado futuro, o plano de melhorias é
construído para alcançar o estágio do mapa futuro. Este demonstra o ideal e se não for
implementado se tornará inútil (CHEN; COX, 2012).
Portanto, pelas reflexões e análises aqui apresentadas, a filosofia Lean mostra-se como
alternativa viável para promover o encontro do setor administrativo, principal foco do
presente estudo, com os avanços tecnológicos e as modernizações necessárias para os desafios
presentes e futuros.
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4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

Para o desenvolvimento da pesquisa e da proposta de melhorias foram adotados
procedimentos metodológicos que conduziram à resposta da questão problema de forma
precisa, conforme será demonstrado neste capítulo.
As abordagens metodológicas são a garantia da confiabilidade no modelo proposto,
bem como o repasse das informações necessárias ao ambiente pesquisado para produzir os
efeitos esperados (LIMA, 2007).
Para Gil (2011, p.127) com o objetivo de proporcionar respostas para os problemas e
hipóteses, as pesquisas devem ser definidas na forma de procedimentos sistemáticos e
racionais. São utilizadas para buscar e organizar informações para resposta aos problemas
científicos.

4.1 Delineamento da pesquisa
Segundo Martins (2014, p. 11), “os estudos de casos” são mecanismos estratégicos
que permitem compreender fenômenos sociais e elaborar explicações que elucidam fatores
complexos e que reunidos a outros conhecimentos e métodos podem trazer resultados
concisos (COSTA, 2017).
Portanto, o estudo de caso, foi estratégico para a presente investigação ao possibilitar
a análise em profundidade dentro do contexto exato em que se encontra o problema a ser
diagnosticado, mesmo quando se depara com situações de difícil compreensão entre
fenômeno e contexto, e faz-se necessário observar diferentes testemunhos e documentos na
coleta e tratamento dos dados (YIN, 2010; COSTA, 2017).
As etapas para o desenvolvimento da pesquisa foram desdobradas em cinco, e na
seguinte ordem:
A primeira etapa consistiu em reunir com os gestores para identificar o problema e
estudos de documentos institucionais para identificação do contexto da realidade
investigada.
A Segunda etapa buscou compreender na literatura uma solução cientifica para
melhoria do Processo Licitatório na fase interna e discorreu sobre os temas:


Sistema de Controle Interno no Setor Público Brasileiro;
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Processo Eletrônico e Protocolos no Setor Público;



Licitação: Conceito, Linha do tempo no ordenamento jurídico brasileiro, Dos

princípios, Modalidades de Licitação; Pregão; Fases do Pregão;


Filosofia Lean: Conceitos e princípios, Lean Office – Escritório Enxuto, Ferramentas

Lean e Mapeamento de Fluxo de Valor.
A Terceira etapa da pesquisa teve a finalidade de coletar os dados e compilar em
tabela o detalhamento das atividades, gravação e transcrição das entrevistas para serem
utilizados na análise e diagnóstico.
Na sequência, a quarta etapa identificou por meio do Mapeamento do Fluxo de Valor
do estado atual, cada atividade desempenhada na construção do processo licitatório até a
conclusão da fase interna, utilizando-se o Processo Licitatório para contratação dos serviços
de natureza continuada em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para a vigilância
patrimonial desarmada do Campus.
E por fim, a quinta etapa consistiu na apresentação da proposta de solução com os
pontos de melhorias identificados no Mapeamento do Fluxo de Valor do estado futuro.

4.2 Desenvolvimento da pesquisa
O estudo de caso foi realizado no IF Sudeste MG – Campus Barbacena, Instituição
em que o pesquisador faz parte do quadro permanente de servidores, e buscou mapear as
atividades do Processo Licitatório para contratação de serviços de natureza continuada com
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, pois o Processo Licitatório foi considerado
pelos gestores, requisitantes e servidores da Seção de Licitação como sendo o de maior
complexidade, e que a soma dos valores contratos para estes serviços é a que representa
maior impacto no orçamento da Instituição.
Para o entendimento da forma como acontecem, na prática, as atividades
preparatórias do processo de contratação de serviços de natureza continuada em regime de
dedicação exclusiva de mão de obra para a vigilância patrimonial desarmada até a
publicação do Edital, foram realizadas análises documentais constantes no processo,
observações participante, entrevistas com os envolvidos e o Mapeamento do Fluxo de
Valor.
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A aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor no processo analisado observou
atentamente os procedimentos desenvolvidos por Rother e Shook (1999) e Chen e Cox
(2012), conforme o fluxo demonstrado na figura 4 a seguir:

Figura 4: Etapas para elaboração do Mapeamento do Fluxo de Valor
Selecionar uma
família de
produto.

Desenhar o
Mapa do
Estado Atual.

Desenvolvimento
de um Mapa de
Estado Futuro.

Propor um plano
de fluxo de valor.
Kaizen

Fonte: Elabora pelo autor (2019)
Foram realizadas análises documentais nas fases de pré-análise, na exploração do
material e tratamento de resultados (BARDIN, 2006; MORAES; MARIANO; MOURA,
2011).
A primeira fonte de evidências foi a observação participante, pois o pesquisador é
servidor público na instituição investigada, e no período de outubro de 2017 a junho de 2019,
estava lotado na Seção de Licitação.
Para Yin (2005), o observador participante pode exercer diversas atividades dentro
pesquisa, pelo simples fato de ser um membro da equipe de trabalho que atua no
processamento dos documentos que subsidia a pesquisa. Yin (2005) aponta que o observador
participante tem a oportunidade de acesso às informações em sua integralidade com maior
facilidade que um pesquisador externo.
Outras fontes de evidências foram os documentos analisados do processo e
identificados separadamente cada atividade do processo, a análise seguiu atentamente a
cronologia das atividades e o prazo de execução de cada uma. Considerando também o tempo
de espera e da movimentação do processo na etapa atual para as atividades da etapa posterior.
Nesta análise documental do processo foi elaborada uma tabela com a descrição das
atividades realizadas durante a construção do processo de contratação dos serviços de
Vigilância Patrimonial Desarmada, Processo nº 23355.000749/2018-70, Pregão nº 01/2018,
relativas às atividades necessárias até a publicação do edital, conforme constam no Apêndice
E. As atividades identificadas no processo foram:


Formalização de Demanda;



Portaria de designação da equipe de planejamento;
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Estudos Preliminares;



Mapa de Riscos;



Aprovação da Autoridade Competente;



Pesquisa de preços e convenção coletiva;



Planilha de Custos e Formação de Preço Estimado da Contratação;



Termo de Referência;



Declaração de disponibilidade orçamentária;



Declaração de Cargo extinto ou em extinção;



Termos de abertura do Processo;



Minuta do Edital e anexos;



Despachos de encaminhamentos do processo;



Parecer Jurídico;



Respostas aos apontamentos do Parecer Jurídico;



Autorização para Deflagração da Fase Externa;



Extrato de Publicação do Edital

Estas primeiras fontes de evidências levantadas na documentação arroladas no
processo foram complementadas a partir de ligações relatadas nas entrevistas que constituiu
a segunda fonte de evidência (YIN, 2010).
Quanto às entrevistas Yin (2010), destaca sua importância para obter informações
que às vezes não são identificadas por meio de observação direta e documental, dentre elas,
destacam-se: intenções, pensamentos e sentimentos (COSTA, 2017).
As entrevistas foram do tipo semiestruturadas com média de 20 minutos por
entrevistado, e seguiu um roteiro elaborado previamente (Apêndice B e C). O Apêndice B
foi relativo às entrevistas realizadas com os gestores, requisitantes e membros de equipe de
planejamento, e o Apêndice C foi o roteiro para entrevistar os técnicos da Seção de
Licitação.
Foram entrevistados quatro servidores pelo roteiro do Apêndice B e quatro
servidores pelo roteiro do Apêndice C, totalizando 8 entrevistas.
Os entrevistados receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice D), e antes do início da entrevista o pesquisador fez uma breve
apresentação da pesquisa, permitindo ao entrevistado dar as contribuições mesmo para
pontos que não constasse do roteiro da entrevista.
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As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas nos seguintes aspectos:
Dificuldades de compreensão do fluxo do processo, sistematização do processo,
capacitação, distribuição da carga de trabalho, fatores positivos e negativos enfrentados
pelas equipes que atuam nos processos para contratação de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra.
A terceira fonte de evidência foi o desenho do Mapa do Fluxo de Valor do estado
atual (MFV atual) relativas às atividades do processo. O desenho possibilitou a visualização
das atividades realizada na fase de planejamento e interna do processo licitatório para
contratação de empresas prestadoras de serviços de natureza continuada no âmbito do
Campus. As contribuições para o desenho do mapa vieram tanto da análise documental
quanto das entrevistas.
Primeiramente, o mapa foi elaborado, utilizando-se lápis e papel, em conformidade
com a técnica Lean permitindo a compreensão do fluxo do processo, a visualização do
processo como um todo e a análise de cada atividade como foi realizada.
Segundo Costa (2017), a identificação das atividades por cores possibilita melhor
identificação para classificar as atividades de acordo com o seu valor do ponto de vista do
cliente. As cores adotadas foram as seguintes:
 Cor verde para as atividades que agregam valor ao cliente final;
 Cor vermelha para as atividades não agregadoras de valor;
 Cor amarela para as atividades não agregadoras de valor, mas necessárias.
Na análise, o pesquisador passou a observar as atividades para identificar pontos de
melhorias, principalmente naquelas que não agregam valor ao cliente final.
As métricas Lean necessárias para interpretação e análise dos mapas utilizados, foram
as seguintes:
 Tempo de Permanência (TP);
 Tempo de Valor Agregado (TVA);
 Lead Time e
 Eficiência do Processo.
O cálculo do TP adotado foi em dias, levando-se em consideração o tempo que a
atividade permaneceu em uma etapa antes de seguir para a próxima. Logo, o TP equivale à
diferença entre o Tempo de Entrada (E) e o Tempo de Saída (S) de cada atividade,
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considerando também o tempo parado à espera da próxima etapa. O Lead Time de processo
é o tempo total da cadeia de valor, desde a Formalização da Demanda para a contratação dos
serviços de natureza continuada em regime de dedicação exclusiva de mão de obra até a
publicação do edital concluindo assim a fase interna (COSTA, 2017).
Para o cálculo da eficiência do processo, utilizou-se a métrica PCE (Process Cycle
Efficiency), o valor do PCE refere-se à razão entre o Tempo de Valor Agregado (TVA)
sobre o Lead Time total do processo. O TVA consiste na soma de todos os tempos
empregados nas atividades que agregam valor para o cliente (COSTA, 2017).
A partir das evidências na análise documental, nas entrevistas e no mapeamento das
atividades, foi possível empregar o uso da ferramenta Diagrama de Ishikawa para uma melhor
visualização das causas de desperdícios no processo.
A identificação das causas geradoras de desperdícios são tratadas com os eventos
Kaizen no MFV do estado futuro com a proposta de solução. No entanto para reforçar a
necessidade de uma equipe integrada e processos sistematizados, buscou-se na técnica “5
porquês” obter maior clareza e ação reparadora para equipe de planejamento e processo.
Salienta-se que a formação de equipe e o processo serão tratados em profundidade no
Capítulo 6, Proposta de Solução, por meio da Filosofia Lean, Lider Lean, Equipe Lean,
comprometimento da alta gerência, MFV do estado futuro e os eventos Kaizen.
A verificação de aplicabilidade do MFV ocorreu em reunião com o Coordenador da
Seção de Licitação, o Coordenador Substituto da Seção de Licitação e o Diretor de
Administração. Primeiramente foi apresentado o Mapa do Fluxo de Valor do estado atual, e
o Apêndice E com a cronologia e o tempo das atividades. Os gestores confirmaram a ordem
das atividades e o tempo usado para cada uma delas. Em seguida foi apresentado o Mapa do
Fluxo de Valor do estado futuro com a proposta de melhorias, quando os gestores
compreenderam os pontos de melhorias e confirmaram a possibilidade de sua
implementação.
Conhecidas a sistemática e o fluxo do processo, foi construído o desenho gráfico,
utilizando o Software Lucidchart para diagramação final do MFV do estado atual e do
estado futuro.
Após reunir as informações coletadas e analisadas no desenvolvimento da pesquisa,
foi utilizada a técnica de triangulação dos dados oriundos de diferentes fontes de evidências
para maior credibilidade dos resultados (YIN, 2010; COSTA, 2017).
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4.3 Justificativa para os métodos utilizados

O recorte metodológico desta pesquisa motivou-se pelas necessidades apresentadas
pelos gestores do Campus para que fossem realizados estudos que promovessem melhorias
nas contratações de serviços de natureza continuada em regime de dedicação exclusiva de
mão de obra.
A escolha de pesquisar a fase interna do processo, foi validada com os gestores e
buscou-se com o corte da fase processual, identificar os desperdícios nesta fase preparatória
que apresenta o maior Lead Time na escolha do fornecedor.
Os métodos descritos neste capítulo mostraram-se adequados para atingir os
objetivos de propor a sistematização e fluxo do processo, validados a partir do confronto
entre o diagnóstico do problema e o referencial teórico.
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5. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Como exposto anteriormente, o presente estudo prima pela produção de
conhecimentos que sejam relevantes no meio científico e gerencial. Portanto utilizam-se
novas propostas de técnicas no âmbito administrativo para o ambiente administrativo do IF
Sudeste MG – Campus Barbacena.
Os principais setores envolvidos nesta pesquisa são a Coordenação de Apoio
Administrativo – (CAA), a Seção de Licitação – (SL), no entanto a Direção Geral – (DG) e
a Procuradoria Federal – (PF), figura entre os setores da tramitação do processo para fins de
aprovação, e verificação da legalidade processual.

5.1 Da Família de Produtos

A SL é o setor responsável pelo processamento de todas as compras que envolvem a
seleção de fornecedores nas diversas modalidades de licitação. Deste modo, possuem
diversos fluxos de valor, por estas razões, a seleção de uma família de produto é necessária
para a adoção da técnica de Mapeamento do Fluxo de Valor na Filosofia Lean.
Neste contexto, fora identificado e ressaltado pelos gestores que os processos que
envolvem a contratação de serviços de mão de obra continuada, em regime de dedicação
exclusiva, apresentam maior complexidade e envolvem a maior parcela do orçamento do
Campus, portanto, pela urgência de se apresentar melhores resultados, selecionou-se este
espectro especifico para os experimentos deste trabalho.
Na família de produto selecionada, a coleta de dados ocorreu no Processo de nº
23355.000749/2018-70, Pregão 01/2018, contratação de serviços continuados em regime de
dedicação exclusiva de vigilância patrimonial desarmada.
Em virtude da falta de padronização dos procedimentos, da sistematização e de um
fluxo contínuo para o processo, na análise documental foi identificado que os documentos
começaram a ser confeccionados em 11/12/2017, mas a autuação do processo ocorreu
apenas em 26/02/2018. Pois até então a Seção de Licitação era o único setor que abria os
processos de compras após a documentação serem entregues na Seção.
Após a entrega da documentação já reunida na Seção de Licitação, o servidor
responsável pelo recebimento procede ao cadastro do Processo no SIG – Sistema Integrado
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de Gestão, Módulo SIPAC, é gerado o número do processo, imprime-se um espelho do
cadastro do processo para colagem na capa da pasta de papel onde passará a ser juntado
todos os documentos produzidos. A figura a seguir apresenta a tela do SIPAC, na aba de
processos:
Figura 5: Tela do SIG – SIPAC – Aba Processos

Fonte: Dados da pesquisa – Sistema Interno do IF Sudeste MG (2019)
As folhas do processo são devidamente carimbadas para campo próprio de
numeração e conta, também, com a rubrica do servidor responsável pela autuação. As folhas
que não tiverem informações no verso são carimbadas com informação “EM BRANCO”.
Em ordem cronológica, as folhas do processo são agrupadas em volumes de até
duzentas folhas, cada volume recebe o termo de abertura e de encerramento e na capa é
acrescentada a identificação do número do volume, portanto a numeração segue sequência
do processo a que se refere.
5.2. Dos Clientes do IF Sudeste MG – Campus Barbacena

No Regimento Interno do Campus, aprovado pela Resolução nº 022/2011, de 03 de
maio de 2011, ainda não se utiliza a palavra cliente, pois na tradição da administração
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pública esse termo não é o mais usual, embora o “consumidor” dos serviços prestados
desempenhe tais funções. No entanto é possível identificar diversos tipos de clientes quando
descreve cada setor com suas atribuições.
Além do ensino, pesquisa e extensão diretamente ligados aos clientes alunos, por ser
uma instituição pública federal, cumprem-se diversas obrigações por órgãos de controle
externo, interação com outros órgãos públicos, integração com o setor privado, setores
internos incumbidos com a atividade meio, prestação de informação a qualquer cidadão.
Diante desse contexto, a contratação dos serviços continuados em regime de
dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância patrimonial desarmada, pode-se
classificar para esta pesquisa que o cliente final são todos cidadãos de forma pessoal ou
aqueles representados por órgãos públicos, setores internos do Campus, empresas ou
organizações sociais, beneficiados pelos serviços de vigilância.
No entanto, para o Mapeamento do Fluxo de Valor, serão demonstrados apenas os
clientes internos, com o objetivo de tratar dessa fase interna do processo relativo ao trâmite
entre os setores envolvidos até a publicação do Edital.

5.3. Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Atual

Na análise documental da fase interna do processo para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados com mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada, foram
identificados vinte e uma atividades e foram classificadas por cores quanto ao valor
agregado na perspectiva do cliente final.
As atividades foram classificadas por cores. A cor verde ressalta aquelas atividades
que agregam valor ao cliente final. Tais características foram determinadas nos documentos
que descrevem os quantitativos a serem contratados, como, por exemplo: a forma da
prestação dos serviços, distribuição e escala dos funcionários a ocuparem os postos de
trabalho para garantir a segurança 24 horas por sete dias da semana; o instrumento
convocatório para seleção do fornecedor; as diretrizes a serem seguidas pela contratada e
seus funcionários para garantir a segurança patrimonial e pessoal dos cidadãos que
circularem dentro do campus.
Nesse sentido, foram classificados na cor verde os seguintes documentos:
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Estudos Preliminares;



Gerenciamento de Risco;



Índice de Medição de Resultado – IMR;



Termo de Referência;



Edital e seus anexos.

Foram classificadas na cor vermelha as atividades que não agregam valor ao cliente
final, assim caracterizadas por serem atividades necessárias aos setores internos envolvidos
no processo, como, por exemplo, transporte do processo físico de um setor para o outro ou
para a Procuradoria Federal, adequações solicitadas no parecer jurídico, retrabalhos, tempo
de espera de informações de outros setores internos para compor o processo. Tais atividades
aconteceram, sobretudo, em decorrência das formalidades exigidas para a administração
pública, mas não agregam valor para cliente final e que podem ser eliminadas no MFV do
estado futuro, com a adoção de novas abordagens.
Foram destacadas na cor vermelha as seguintes atividades:


Pedido de elaboração de portaria da comissão de Planejamento da Contratação;



Disponibilização da Portaria da comissão;



Encaminhar processo físico para despacho do Diretor Geral;



Transporte do processo para a Procuradoria Federal;



Transporte do processo em retorno da Procuradoria Federal;



Estudo do parecer jurídico e proceder com correções, retrabalhos.

Foram identificadas na cor amarela as atividades que não agregam valor para o
cliente final, mas são necessárias no processo, para atender as normas e legislação aplicadas
ao processo de contratação de órgãos públicos.
Neste estudo, as atividades classificadas na cor amarela foram:


Formalização da Demanda;



Pesquisa de preços seguindo instruções, cadernos técnicos e normas, convenção
coletiva de trabalho, e elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preço
Estimado da Contratação;



Aprovação dos Estudos Preliminares e Autorização para elaborar o Termo de
Referência;
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Abertura de Processo, autuação, numeração e rubrica folhas;



Aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente;



Informação de Dotação Orçamentária;



Declaração de cargo extinto ou em extinção pela CGP;



Parecer Jurídico;



Pedido de autorização para deflagração da fase externa;



Autorização da autoridade competente para deflagração da fase externa;



Lançamentos no sistema para publicação do Edital e seus anexos;



Extrato de publicação no Diário Oficial da União.

Deve-se considerar o fato de que o processo não seguiu um fluxo natural por
consequência da falta de padronização dos procedimentos e da sistematização e
implementação da cultura de processo administrativo para todos os servidores envolvidos
nas atividades.
Diante desta constatação, foram observadas diversas interrupções no fluxo da
informação, e determinadas atividades foram realizadas sequencialmente sem que o
processo ficasse aguardando atividades solicitadas, como, por exemplo, o pedido da Portaria
de designação da equipe de planejamento ocorrido em 20/12/2017 e entregue apenas em
31/01/2018, quarenta e dois dias depois do pedido.
Tais situações ocorreram concomitantemente a outras atividades, e para registro da
Eficiência do Processo, o quadro a seguir mostra uma previsão de Lead Time de 223 dias,
no entanto, o Lead Time total da fase interna do Processo foi de 113 dias, a contar da
formalização da demanda na data de 11/12/2017 até a finalização da fase interna ocorrida
em 03/04/2018, com a publicação do extrato do Pregão 01/2018 no Diário Oficial da União .
As atividades com a classificação por cores em relação ao valor para o cliente final
encontram-se demonstradas no Quadro 10 a seguir:
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Quadro 10: Classificação das atividades para aferir a Eficiência da fase interna do processo
ATIVIDADE

COR

TP

1

AMARELO

8

2

VERMELHO

1

3

VERMELHO

42

4

VERDE

27

5

VERMELHO

66

6

AMARELO

1

7

VERDE

46

8

AMARELO

1

9

AMARELO

3

10

AMARELO

1

11

VERDE

7

12

VERMELHO

0

13

VERMELHO

1

14

AMARELO

7

15

VERMELHO

1

16

VERMELHO

0

17

VERMELHO

5

18

AMARELO

0

19

AMARELO

0

20

AMARELO

5

21

AMARELO

1

Previsão por atividade Lead Time Total

223

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Com o resultado encontrado na classificação das atividades, e na identificação de
atividades realizadas fora do fluxo, considerando-se 2231 dias é possível trabalhar com as
seguintes informações:

1



Atividades agregadoras de valor para o cliente final (VA): 80 dias;



Atividades não agregadoras de valor ao cliente final (NVA): 50 dias;

A pesquisa revela o fato de os servidores envolvidos no planejamento da contratação não terem conduzido o
processo dentro de um fluxo processual esperado, por isso tem-se essa divergência entre a soma de dias das
atividades; pela soma Lead Time total do processo, no entanto optou-se por demonstrar essa discrepância nos
resultados, para reforçar a importância do fluxo processual.
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Atividades não agregadoras de valor ao cliente final, mas necessárias para as
formalidades processuais: 93 dias

A Eficiência do Processo na Fase Interna, quando considerado o tempo das
atividades paralelas, que ocasionaram interrupção no fluxo por ausência de padronização de
procedimentos é de 35,87%.
No entanto, confirma-se através da análise do processo documental inicial, partindo
da Formalização da Demanda até a publicação do extrato do Edital, fim da fase interna, que
compreende o período de 11/12/2017 a 03/04/2018, o Lead Time total é de 113 dias.
Considerando-se que as atividades agregadoras de valor para o cliente final (VA)
somam 80 dias, as atividades não agregadoras de valor, as classificadas na cor vermelha e
amarela, totalizam 33 dias de atividades que não agregam valor ao cliente final, portanto
pode-se afirmar que a Eficiência do Processo na fase interna é de 71%.
O Mapa do fluxo de valor do estado atual, inicialmente feito com lápis e papel, foi
elaborado com o uso do software Lucidchart. A linha do tempo no mapa foi desenhada de
forma a identificar no traçado elevado as atividades que não agregam valor ao cliente final,
enquanto que as atividades agregadoras de valor ao cliente final ficaram no traçado
rebaixado, permitindo uma melhor identificação destas atividades. Assim como foi
representado com a cor verde no VSM o nome dos documentos produzidos que agregam
valor ao cliente final.
Embora o cliente final seja a sociedade, de uma forma geral, os clientes identificados
no mapa foram apenas os setores por onde o processo tramitou na fase interna. Ao observar
o mapa na Figura 6 da página a seguir:
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Figura 6: Mapa do Fluxo de Valor do Estado Atual – fase interna do Processo de Contratação de serviços de natureza continuada em
regime de dedicação exclusiva de vigilância patrimonial desarmada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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5.3.1 Detalhamento das Atividades da fase interna

Atividade 1: Formalização da Demanda. Esta atividade atende às exigências da
Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017. Uma rotina administrativa que não agrega
valor ao cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais.
Atividade 2: O Diretor Geral recebe a Formalização da Demanda que contém o
nome dos servidores que irá compor a Equipe de Planejamento e solicita a emissão da
Portaria que designará os membros. Esta atividade atende às exigências da Instrução
Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017. Uma rotina administrativa que não agrega valor ao
cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais.
Atividade 3: A Coordenação de Gestão de Pessoas disponibiliza a Portaria da
Equipe de Planejamento da Contratação. Uma rotina administrativa que não agrega valor ao
cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais.
Atividade 4: Elaboração dos Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos,
Instrumento de Medição de Resultados, esta atividade atende às exigências da Instrução
Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017. Uma rotina administrativa que agrega valor ao
cliente final, pois define os quantitativos necessários a serem contratados, prevê os riscos
que eventualmente podem ocorrer e determina como os serviços serão medidos.
Atividade 5: Orçamentos e Planilha de Formação do Preço Estimado, esta atividade
atende as exigências da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017. Uma rotina
administrativa que não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender às
formalidades legais.
Atividade 6: Autoridade Competente aprova os Estudos Preliminares e estabelece
prazo para elaboração do Termo de Referência. Esta atividade atende às exigências da
Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017. Uma rotina administrativa que não agrega
valor ao cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais.
Atividade 7: Elaboração do Termo de Referência, esta atividade atende às
exigências da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017. Uma rotina administrativa
que agrega valor ao cliente final, pois nele constam as obrigações da contratada e do
contratante e todas as características e formas da prestação dos serviços.
Atividade 8: Abertura do Processo Administrativo, atividade que não agrega valor
ao cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais e aos clientes internos.
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Atividade 9: Autoridade Competente aprova o Termo de Referência, Assina a
Declaração de Disponibilidade Orçamentária e autoriza abertura do processo licitatório. Esta
atividade não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender às formalidades
legais e aos clientes internos.
Atividade 10: Declaração de Cargo Extinto ou em Extinção da Coordenação de
Gestão de Pessoas. Atividade que não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para
atender às formalidades legais e aos clientes internos.
Atividade 11: Elaboração do Edital e seus anexos. Esta atividade atende aos
dispositivos legais e agrega valor ao cliente final, pois defini as regras de seleção do
fornecedor que irá prestar os serviços.
Atividade 12: Movimentação do Processo para o Gabinete do Diretor Geral para
despacho de encaminhamento para Procuradoria Federal. Esta atividade não agrega valor ao
cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais e aos clientes internos.
Atividade 13: Transporte do Processo para Procuradoria Federal. Atividade que não
agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais e aos
clientes internos.
Atividade 14: Parecer Jurídico aprovado com ressalvas. Atividade que não agrega
valor ao cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais e aos clientes
internos.
Atividade 15: Transporte, retorno do Processo da Procuradoria Federal para o
Campus. Atividade que não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender às
formalidades legais e aos clientes internos.
Atividade 16: Análise do Parecer Jurídico. Atividade que não agrega valor ao cliente
final, mas é essencial para atender às formalidades legais e aos clientes internos.
Atividade 17: Respostas ao Parecer Jurídico. Atividade que não agrega valor ao
cliente final, mas é essencial para atender às formalidades legais e aos clientes internos para
dar prosseguimento ao trâmite processual.
Atividade 18: Solicitação à Autoridade Competente para deflagração da fase
externa. Atividade não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender às
formalidades legais e aos clientes internos para prosseguimento ao trâmite processual.
Atividade 19: Autorização para deflagração da fase externa. Atividade não agrega
valor ao cliente final, mas é essencial para atender as formalidades legais e aos clientes
internos para prosseguimento ao trâmite processual.
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Atividade 20: Procedimentos e lançamento do Edital no Portal de Compras do
Governo Federal. Atividade não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender
às formalidades legais e aos clientes internos para prosseguimento ao trâmite processual.
Atividade 21: Imprimir o extrato da publicação do Edital no Diário Oficial da
União. Atividade não agrega valor ao cliente final, mas é essencial para atender às
formalidades legais e aos clientes internos para prosseguimento ao trâmite processual.
5.3.2. Desperdícios encontrados à Luz da Filosofia Lean

Hines et al. (2000) resgata os sete tipos de desperdícios que a Filosofia Lean propõe
reduzir e diante desses resultados, é possível afirmar que ao menos quatro tipos desses
desperdícios são passíveis de identificação. Vejamos:


Tempo de espera: pela emissão da Portaria de Designação da Equipe de
Planejamento, atividade 3, espera enquanto o processo é transportado nas atividades
13 e 15;



Transporte: para a Procuradoria Federal conforme atividades 13 e 15;



Movimento: do Processo Físico entre os setores envolvidos e para a Procuradoria
Federal;



Defeitos: adequações que tiveram de ser feitas após o parecer jurídico, conforme
consta da atividade 17.

5.4. Análise das entrevistas para os membros da Equipe de Planejamento,
Requisitantes e Técnicos da Seção de Licitação

As entrevistas foram feitas seguindo o modelo de entrevistas semiestruturadas e
realizadas para que o pesquisador pudesse compreender as lacunas encontradas no
detalhamento das atividades do processo e saber quais os anseios e expectativas que os
servidores envolvidos têm em relação ao processo de contratação dos serviços continuados
para as contratações futuras.
Para preservar a identidade dos entrevistados, aqui serão identificados com a
nomenclatura de “Entrevistado 1 ao Entrevistado 8”, pois totalizaram oito entrevistas, sendo
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4 entrevistados na qualidade de requisitantes ou membros de equipes de planejamento e 4
entrevistados são Técnicos da Seção de Licitação.
Alguns entrevistados da equipe de planejamento e requisitante destacaram que as
principais dificuldades são não ter um cronograma e orientações próprias do Campus que
possibilita uma visão sistêmica do processo, para que o mesmo pudesse seguir dentro de um
fluxo contínuo, conforme pode ser observado pelas transcrições 2 da fala do Entrevistado 7:

Eu vou elencar duas que eu considero as principais, a primeira é o
desconhecimento do processo, como que ele funciona, o quê que é necessário,
então aí, como as demandas são específicas para cada área, ai a pessoa que está
envolvida em uma, nem sempre é a pessoa que está envolvida na outra, então o quê
que acontece, ela aprende, aquela equipe aprendeu, aí a próxima contratação com
outra equipe diferente, e ai aquela equipe não tem noção, ai se perde muito tempo
no início, para início dos trabalhos, até que a pessoa entenda o quê que é, e, além
disso, quando ela começa a entender, ai o processo já está concluindo, aí conclui e
ela fica ali no meio do caminho [sic](ENTREVISTADO 7, em 12/09/2019).

Não há um direcionamento de capacitação e treinamento focado na melhoria das
contratações, e a designação de equipes para elaborar os documentos envolvem um número
de servidores que, aparentemente, atendem as necessidades, têm conhecimento acerca do
objeto da contratação, mas, algumas vezes, não possuem as habilidades técnicas exigidas na
redação dos documentos necessários ao processo da contratação.
O Entrevistado 7 abordou a capacitação e treinamento dos servidores designados para
comporem a equipe de planejamento da seguinte forma:
Não, não existe, geralmente a pessoa tem que por conta própria pesquisar e
desenvolver, descobrir essas coisas, o que eu tenho reparado que ajuda muito são
essas novas mídias que existe ai né, você tem o YouTube com muito material, a
própria internet com muito material, mas uma política institucionalizada de
formação não existe... se a pessoa não tiver interesse ela não busca [sic]
(ENTREVISTADO 7, em 12/09/2019).

Tal ocorrido resulta no acúmulo de trabalho para alguns membros da equipe
enquanto outros membros não participam no desenvolvimento das atividades, conforme
complementa o Entrevistado 7:
Não, não há um equilíbrio, há uma concentração, algumas pessoas ficam cum uma
carga grande e outras que às vezes é até atribuída tarefa para ela, ela não cumpre, e
ai não existe a continuidade [sic] (ENTREVISTADO 7, em 12/09/2019).
2

Esclarece-se que as entrevistas foram transcritas conforme o teor original, portanto os desvios em relação à
norma culta da Língua Portuguesa foram conservados, tanto por uma questão de fidelidade ao discurso do
entrevistado, tanto para não alterar informações contidas nele.
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Corroborando com o relato do Entrevistado 7, o entrevistado 1 disse:
Há um desequilíbrio, porquê uns é, é assim, vai muito do perfil do servidor, no
caso específico desse... A gente tem nessa equipe de planejamento é alguns
servidores mais antigos na instituição, então eles não tem muito essa visão da parte
documental, que a gente que agora documentar tudo, ai então o engajamento deles
já é um pouco limitado. E o pessoal mais ressente, que entende mais, que agora a
lei obriga com que a gente faça esse planejamento de uma maneira mais eficiente.
Então há sim, um pouco de sobrecarga para alguns, e, infelizmente mais há sim,
uma desproporcionalidade [sic] (ENTREVISTADO 1, em 11/09/2019).

Ainda sobre o nivelamento da carga de trabalho na equipe de planejamento da
contratação o Entrevistado 6 fez a seguinte observação:
Esse é um dos defeitos, porquê, isso remete a pergunta sua anterior, qual é o
critério para definir a equipe? Não existe este critério, então, o único critério
aparente é o fato que a pessoa está lotada naquele setor, então, fica meio obscuro a
escolha destes membros, com isso, a distribuição do trabalho entre essas equipes
ela também não fica clara, porque existem vários membros, existe um presidente
da comissão, esse presidente acaba meio que assumindo mais responsabilidade que
os demais [sic] (ENTREVISTADO 6, em 12/09/2019)

Quanto ao envolvimento da equipe o Entrevistado 6, completou:
Eu acho que o envolvimento da equipe é, é um dos problemas sérios. Nomeiam-se
oito membros, e no final das contas, quem trabalha mesmo é o presidente mais
alguém que tem conhecimento prévio, que já tem algum conhecimento, o
envolvimento é muito pouco, ele tá mais é no papel, na prática não tem muito
envolvimento [sic] (ENTREVISTADO 6, em 12/09/2019)

Outro relato do Entrevistado 7 envolve situações que podem ocasionar tempo ocioso
no trabalho, que são recorrentes problemas elétricos. Ele diz:
A parte de hardware eu acho que não tem grandes problemas, maquinas nós temos
muito, equipamentos nós temos muito, o maior problema mesmo eu acho que é na
capacidade de utilização, na parte de infraestrutura os problemas mais graves qu e
eu vejo, a gente tem um problema de elétrico né, que as maquinas ficam ligadas
em locais em que a instalação elétrica não foi projetada, ai você tem muito pique
de luz, tem determinados setores aqui que quando todas as pessoas estão
trabalhando a máquina dele desliga, desliga por quê é um problema de
infraestrutura [sic] (ENTREVISTADO 7, em 12/09/2019).

A partir do que se observa em diversos relatos e entrevistas, pode-se compreender
melhor as causas dos desperdícios e reforçar pontos mais graves identificados pelo
pesquisador enquanto observador participante no desempenho das funções atribuídas para
assessorar em diversos processos de contratação.
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A observação participante ao longo do período de atuação como servidor na
Instituição investigada e no processo de colaboração dos servidores entrevistados, possibilitou
inferir que havia uma percepção comum de que não há um conjunto integrado de recursos que
pudesse ser usado sistematicamente e uniformemente para os processos licitatórios. Isto é, a
cada novo processo se instaura uma nova mobilização e articulação para a resolução do
problema, sem o uso crítico das experiências anteriores, dificultando a reprodutibilidade
mesmo que diante de um processo semelhante. Esse ambiente fragmentado onde não há uma
estratégia institucional enxuta impõe dificuldades cognitivas, psicomotoras e afetivas aos
envolvidos no processo, gerando frustração de expectativas, alterações comportamentais
como ansiedade tônica com sofrimento antecipatório, além de síndrome de esgotamento
mental. Embora não seja o escopo deste trabalho avaliar a repercussão desses sinais e
sintomas sobre a dinâmica do processo licitatório, suponho que certamente seria um fator
capaz de refletir sobre o aumento do absenteísmo ao trabalho e diminuição de produtividade
profissional. Nesse aspecto, é imperativa a adoção de estratégias funcionais baseadas em
evidências anteriores para a elaboração de uma melhoria contínua do fluxo de serviços que
possibilite um reforço positivo para uma melhor assimilação e consolidação do fluxo de
contratação de serviços em função do tempo, evitando desperdícios.
As principais causas que geraram desperdícios relatadas pelos entrevistados e
também detectadas em análise documental e na observação participante podem ser
visualizadas em perspectiva com o emprego do Diagrama de Ishikawa, conhecido também
como diagrama de “Causa e Efeito” ou diagrama “Espinha de Peixe”. Desenvolvido por
Kaoru Ishikawa, é uma ferramenta que permite relacionar diversas causas que resultam em
uma consequência. Neste estudo a consequência representa o desperdício nos processos
administrativos, conforme exposta na Figura 7 a seguir:
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Figura 7: Diagrama de Ishikawa da Fase Interna do Processo

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A Figura 7 foi elabora pelo pesquisador com o intuito de dar visibilidade às diversas
causas identificadas nos dados coletados a partir das entrevistas que resultam no aumento do
Lead Time e geram desperdícios no processo. Tal técnica não foi aplicada em reunião
conjunta com todos os entrevistados, pois diversas informações extraídas das entrevistas
poderiam ser omitidas quando confrontados frente a frente para tratar de pontos sensíveis
como estes pontuados no Diagrama.
No entanto, a principal técnica utilizada nesta pesquisa para identificar desperdícios
e o Lead Time do Processo é o MFV do estado atual, bem como a eliminação de
desperdícios e redução do Lead Time por meio do MFV do estado futuro.
Antes de seguir para a Proposta de Solução no Capítulo 6, pretende-se ampliar a
visão de duas causas em especial, a “Equipe de Planejamento” e o “Processo” por meio da
aplicação da técnica dos “5 Por quês”.
Causa 1: Equipe de Planejamento
1. Por quê? Nem todos os membros da equipe têm o perfil adequado;
2. Por quê? Falta capacitação institucional da equipe designada;
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3. Por quê? Não há uma distribuição equilibrada de tarefas entre os membros da
equipe;
4. Por quê? Desinteresse de se envolver com as atividades em equipe;
5. Por quê? Ausência de critérios claros e bem definidos para a escolha da Equipe.
CAUSA RAIZ: Ausência de critérios claros e bem definidos para a escolha da
Equipe
AÇÃO: Organizar uma coordenação para requisição de todos os serviços
continuados, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva e lotado com servidores
treinados e capacitados para essa finalidade.
Causa 2: Processo
1. Por quê? Ausência de visão sistêmica;
2. Por quê? Interrupção no Fluxo;
3. Por quê? Retrabalho;
4. Por quê? Não há modelos preestabelecidos;
5. Por quê? Falta de Padronização.
CAUSA RAIZ: Ausência de padronização de procedimentos e de modelos claros.
AÇÃO: Instituir a padronização e sistematização do fluxo do processo.
Com os dados apresentados e analisados neste capítulo, pode-se avançar rumo às
melhorias necessárias para se eliminar desperdícios e redução do Lead Time. No próximo
capítulo será apresentada a proposta de solução a partir do Mapa do Estado Futuro.
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6. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Este capítulo apresenta a Proposta de Solução para o problema organizacional desta
investigação, discorre sobre a forma que foi desenhado o MFV do estado futuro e qual o
caminho a percorrer para se chegar ao estado futuro.
Ressalta-se que a Proposta aqui apresentada está fundamentada na Filosofia Lean,
que segundo Radnor e Walley (2008), não se limita apenas ao processo de se reaplicar
ferramentas da manufatura para o ambiente administrativo público. Faz-se necessário que os
gestores das empresas públicas compreendam a importância da adoção do Lean como uma
filosofia de gestão e que estejam comprometidos com as mudanças.
Para Chen e Cox (2012), o primeiro passo é a formação da equipe Lean, formação de
líderes de equipe, com o objetivo de se desenhar e redesenhar o mapa para que as mudanças
ocorram, de fato, contando com a compreensão dos servidores. Espera-se que a equipe
possa se envolver de forma sistemática para identificar desperdício e fazer fluir o produto na
perspectiva do cliente em busca da perfeição (KUMAR et al, 2018).
A Equipe Lean e os Líderes Lean devem, juntamente com a alta administração, se
comprometerem com as mudanças e desenvolverem uma cultura de quebra de paradigmas,
estimulando todos os servidores ao uso dos meios eletrônicos para comunicação
institucional.
Havendo resistência por parte de alguns servidores a usarem o SIPAC, e Equipe
Lean e os Líderes Lean deve-se promover campanhas e reuniões para demonstrar os
benefícios e segurança para o trabalho de cada um, amadurecendo o conceito da Filosofia
Lean na casa da melhoria continua. Ao passo que a Equipe Lean possa crescer e abranger o
máximo de servidores possíveis.
Os aspectos organizacionais da filosofia Lean devem ser trabalhados para mudar o
pensamento, levando ao desapego de velhas práticas que não contribuem para a melhoria e
que não são necessárias.
O comprometimento e apoio do corpo diretivo deverão ser claros, para não favorecer
a resistência aos novos procedimentos de processos administrativos e institucionalizar os
novos procedimentos por meio dos documentos internos.
Embora esta Proposta viesse a partir do interesse da administração, a sua
implantação consiste em uma nova etapa de sensibilização e de agentes multiplicadores,
buscando apoio imediato daqueles servidores que já são favoráveis a novos procedimentos
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que eliminam desperdícios. Assim, torna-se possível encontrar a abordagem mais adequada
para sensibilizar aqueles que são contrários, para que possam criar uma harmonia em torno
da melhoria contínua.

6.1.

Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro

Após percorrer a cadeia de valor e desenhar o MFV do estado atual, foi possível
identificar as atividades que agregam valor para o cliente final; atividades que não agregam
valor ao cliente final, embora sejam necessárias na instrução processual; e, sobretudo,
aquelas que não agregam valor ao cliente final e que podem e devem ser eliminadas.
Nesse sentido, entende-se que, segundo Lima (2007) “redesenhar o fluxo de valor
requer, novamente, caminhar pela cadeia do fluxo de valor para encontrar gargalos ainda
existentes e eliminar os desperdícios encontrados.” (LIMA, 2007, p.121).
O MFV do estado futuro foi desenhado e apresentado aos gestores em reunião no dia
27/11/2019, e teve duração superior a 30 minutos, o MFV do estado futuro, foi desenhado
com uma lógica para utilização do SIPAC, possibilitando o processo ser integralmente
eletrônico. Nesta perspectiva as discussões se intensificaram com o Diretor de
Administração, o Coordenador de Licitação e o Coordenador Substituto da Seção de
Licitação. Ao final de todo o esforço conjunto para se fazer uma projeção possível de se
concretizar. O MFV do estado futuro foi finalizado e é apresentado na Figura 8 a seguir:

77

Figura 8: Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro, fase interna do processo licitatório para contratação de serviços co ntinuados de
vigilância patrimonial desarmada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Durante o período de construção do MFV do Estado Futuro, o pesquisador,
juntamente com o Diretor de Administração, o Coordenador da Seção de Licitação e o
Coordenador Substituto da Seção de Licitação fizeram testes no SIPAC para ver a
possibilidade de cadastrar os modelos dos documentos a serem produzidos no processo, a
criação do fluxo de forma sistematizada. Concluiu-se que pode ser possível a virtualização
do processo com o uso do SIPAC, fazendo que o processo mapeado em seu estado futuro
possa ser apenas eletrônico.
A proposta para a próxima contratação de serviços da mesma natureza da família de
produtos, aqui estudada em profundidade, terá um Lead Time total de setenta e três dias, o que
significa uma redução de quarenta dias na preparação da sua fase interna, em relação ao
quantitativo de dias utilizados MFV do estado atual.
A identificação das atividades que agregam valor ao cliente final foram as que
apresentaram maior redução. Oitenta dias no MFV do estado atual para quarenta e cinco dias
no MFV do estado futuro, representando uma redução de trinta e cinco dias.
As atividades que não agregam valor ao cliente final, mas que são essenciais para
atender as formalidades legais e aos clientes internos para prosseguimento ao trâmite
processual tiveram uma redução no Lead Time total da fase interna de trinta e três dias para
vinte e oito dias, representando uma redução de 5 dias.
Atividades que não agregam valor ao cliente final e que não são necessárias para
atender a dispositivos legais e normas processuais, identificadas no MFV do estado atual,
não foram considerados no MFV do estado futuro, no entanto, a exclusão destes
desperdícios terá mais impacto no aumento da qualidade e integridade do processo, do que
no Lead Time propriamente dito, conforme será melhor compreendido adiante.
Considerando-se que as atividades agregadoras de valor para o cliente final (VA)
somam-se quarenta e cinco dias, as atividades não agregadoras de valor ao cliente final,
mais que são essenciais para atender as formalidades legais e aos clientes internos para
prosseguimento ao trâmite processual, pode-se afirmar que a Eficiência do Processo na fase
interna será de 61,64%.
Na reunião de discussão do MFV do estado futuro, os gestores viram com clareza a
possibilidade de redução do Lead Time nas atividades que agregam valor ao cliente final,
para a produção dos seguintes documentos
 Elaboração dos Estudos Preliminares;
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 Gerenciamento de Riscos;
 Índice de Medição de Resultado e
 Termo de Referência.
Destaca-se que as dificuldades narradas pelos entrevistados, e já percebidas pela alta
gerência do Campus, serão corrigidas. A equipe de planejamento e o requisitante serão
servidores treinados e qualificados para este fim específico. Trabalharão em cima de
modelos próprios a serem criados pela instituição.
No entanto a redução de atividade sem valor agregado para o cliente final não sofreu
redução na mesma proporção. Como exemplo, a atividade que envolve a Procuradoria
Federal para emissão do Parecer Jurídico está acordada o prazo de quinze dias, podendo ser
emitido antes como ocorreu no MFV Atual em que o parecer foi emitido em sete dias.
São estas as razões que explica a previsão de uma Eficiência de 61,64% MFV do
Estado Futuro, que é menor que aquela de 71% apresentado no MFV do Estado Atual.
Este dado quanto a Eficiência está justificado, pois o fluxo do processo ficou enxuto,
e o Lead Time total da fase interna na família de produto selecionado caiu de 113 dias para
73 dias, destaca-se ainda que os desperdícios identificados como tempo de espera, defeito,
transporte e movimento de processo físico foram eliminados junto com aquelas atividades
que não agregam valor para o cliente final e não são obrigatórias por dispositivos legais ou
para atender setores internos conforme identificados na análise dos resultados.
O Processo Eletrônico, com o uso de assinatura eletrônica ou assinatura digital é o
que há de mais inovador para a gestão dos processos na administração pública. No subitem
3.2 Processo Eletrônico e protocolo no setor público do Capítulo 3 deste Trabalho,
destacam-se os normativos legais que permite esta inovação.
A adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), utilizado por diversas
instituições públicas no cenário brasileiro pode ser uma alternativa. Mas está proposta de
solução sugere que o SEI seja adotado apenas se falhar nas tentativas da implantação do
processo eletrônico com o uso do SIPAC, uma vez que este último compõe o SIG adquirido
pela Instituição em setembro de 2014 em custos elevados, conforme demonstrado no
Quadro 3.
Em face do atual cenário de crise econômica e financeira, e as políticas de governo
que impedem até mesmo a correção monetária da matriz orçamentária do Campus, sem
perspectivas de recomposição e correção orçamentária em curto prazo, os gestores da rede
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pública federal de ensino, convivem com cenários de incertezas em planejamentos que
possam gerar novos custos financeiros.
Por estas razões, esta proposta pretende oferecer um produto que seja capaz de
produzir melhorias, eliminar desperdícios e, sobretudo, eliminar custos que no MFV atual
foram depreendidos como impressão e folhas, transporte e tempo de movimentação ou de
espera, além do valor não mensurado da mão de obra de servidores que dedicam tempo para
realização destas rotinas específicas do processo físico, incluindo as destinadas a carimbar,
numerar e rubricar todas as folhas do processo.
Esta proposta de solução busca fortalecer os sistemas de controle interno, pois o
sistema do processo eletrônico deverá possuir mecanismos de controle que não permite
substituir folhas do processo, elimina a possibilidade de extravio ou perda de volumes,
como pode ocorrer nos processos físicos, ou ainda o próprio desgaste no manuseio ou
temporal,
Atender melhor aos clientes internos, pois permite o acesso simultâneo ao processo,
tanto para os servidores que estarão produzindo documentos, quanto para consultas dos
responsáveis pelo controle interno da Instituição dentre outras necessidades de consultas.
Os arquivos digitais permitem uma rápida resposta a qualquer pedido de informação
ao cidadão, que possuem este direito assegurado no nosso ordenamento jurídico, conforme
demonstrado no subitem 3.1 Sistema de Controle Interno no setor público brasileiro do
Capítulo 3 desta Dissertação. Quando é possível ver que em pais desenvolvido como a
França, a preocupação com o cliente final, prestando-lhe contas dos gastos públicos, já
existe a centenas de anos, como pode ser lido no artigo 15 da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789).

6.2.

Eventos Kaizen indicados no MFV do Estado Futuro

Os Eventos Kaizen apontam as melhorias implementadas ao longo da linha do tempo
do processo que tem início na formalização da demanda até a publicação do extrato do
Pregão Eletrônico no Diário Oficial da União.
Kaizen 1 – Indica que a CAA deverá ter o treinamento adequado para utilização do
SIPAC para realizar o processamento da Formalização da Demanda a partir de modelo
previamente criado e cadastrado.

81

Nesta primeira etapa já ocorre a formalização do processo administrativo de forma
eletrônica e todos os documentos produzidos irão compor o mesmo processo ao longo do
seu fluxo de informações.
Kaizen 2 – Indica a interação de forma eletrônica com o Diretor Geral que irá
despachar dentro do próprio documento de Formalização de Demanda a nomeação dos
membros da equipe de planejamento indicada no documento.
Kaizen 3 – Indica que a CGP será notificada por meio eletrônico a registrar a
Portaria emitida pelo Diretor Geral.
Estes três eventos Kaizen indicaram melhorias e uma redução no tempo de
processamento destas atividades entre o estado atual e o estado futuro de 4 dias para as
mesmas atividades.
Kaizen 4 – Indicou melhoria na redução do tempo de trabalho da Equipe de
Planejamento, pois os principais documentos a serem produzidos já estarão previamente
cadastrados como modelos.
Kaizen 5 – Apresentou melhorias e redução do tempo de processamento do Termo
de Referência, o documento já estará previamente cadastrado como modelo de documento.
Kaizen 6 – Indica que com a integração dos documentos cadastrados no SIPAC o
tempo de tramitação para a disponibilização de informações da dotação orçamentária e
aprovação do Termo de Referência foi reduzido de 5 para 3 dias.
Kaizen 7 – Não foi apresentado redução do tempo de execução das rotinas da Seção
de Licitação e da Procuradoria Federal, mas o evento Kaizen 7 foi registrado como melhoria
na tramitação processual para a Procuradoria Federal que no estado atual se deu pelo envio
do processo físico e de transporte terrestre, e que no estado futuro o envio eletrônico poderá
não resultar em ganho de tempo em redução de dia, mas apresenta melhorias na segurança
processual e não envolve custos com transporte.
Importante salientar que Kaizen propõe melhorias contínuas. Portanto o
comprometimento dos gestores, os líderes Lean e a equipe Lean e indispensável para a
sustentabilidade da melhoria. Outras ferramentas Lean poderão ser adotadas pela equipe ao
passo que forem absorvendo os conhecimentos da Filosofia e aplicando-as aos processos,
possibilitando, assim, a sustentabilidade das mudanças através de ações permanentes.
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6.3.

Plano de Ação

Apresenta-se o Plano de Ação para se atingir o Estado Futuro detalhado na proposta
de solução que está demonstrado na Figura 8, e as explanações feitas no decorrer das
explicações dos eventos Kaizen.
Não é mensurado neste plano de ação nenhum custo financeiro, pois as melhorias
propostas procuram utilizar os recursos já existentes no Campus. Mais um fator que remete
à época em que a Toyota desenvolveu a Filosofia Lean, meados do século passado no
período pós- guerra, o Japão estava com recursos escassos, e então se uniram para eliminar
desperdícios, promover a melhoria contínua dos processos, a fim de se reestruturar.
O Processo Eletrônico será operacionalizado no SIPAC, adquirido em 2014, e a
formação de equipe e lideres será a partir de servidores do quadro efetivo com perfis
adequados e com habilidades para conduzir o processo de mudança para o Estado Futuro
identificado na Proposta de Solução.
No Quadro 11, exposto a seguir, é apresentado um cronograma das ações,
necessárias para a implantação da Proposta de Solução, com uma definição de quando pode
ocorrer, apontando-se, também, possíveis riscos e ações preventivas.
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Quadro 11: Cronograma de Ações de Implementação
Cronograma de
Atividades

Prazo

Riscos

Ações

Designar os primeiros
membros e lideres Lean

Dezembro/2019 a
Janeiro de 2020

1 – Demonstrar facilidades;
2 - Capacitar lideres e multiplicadores

Treinamento e criação de
modelos padronizados

Dezembro/2019 a
Janeiro/2020.

Não
aceitar
compor a equipe.
Falta
de
motivação.
Falta de clareza
nos modelos.

Divulgar a iniciativa para
os servidores

Fevereiro / 2020

Grupos contrários
tentar desmotivar
a equipe

Treinar multiplicadores

Fevereiro /2020

Ninguém
candidatar

Trabalhar a sensibilização de todos os
servidores quanto aos avanços
tecnológicos e modernização do setor
público, com exemplos exitosos de
outras instituições.
Prosseguir com a sensibilização, e
demonstração das vantagens, com
exemplos de sucesso de outras
instituições.

Realizar
treinamento
para todos os usuários do
SIPAC

Fevereiro/2020

Realizar
testes
de
checagem se o rito
processual cumpriu todo
o ciclo necessário na
forma eletrônica no
SIPAC

Fevereiro / 2020 a
junho / 2020.

Críticas
ao
sistema frente a
outros
disponíveis,
como
por
exemplo, o SEI
1 - Erros no uso
do
modelo,
documentos em
branco.
2 – Erros de
configurações no
SIPAC

Trabalhar no convencimento de que é
possível a utilização do SIPAC para
mais recursos que o SEI oferece, pois é
um módulo do SIG que atende também
outras áreas da instituição inclusive
registros acadêmicos.
1 - Novos treinamentos sobre a
padronização, recomendação do uso de
modelos adequados.

Ato
normativo
que
dispensa a instrução do
processo físico

Julho /2020.

1 - A Equipe
ainda não estar
apta
para
operacionalizar o
processo
na
forma eletrônica.
2 - O SIPAC
apresentar erros.

1 - Atualizar os métodos de
treinamento, verificar o perfil dos
membros da equipe.
2 – Refazer o calendário das ações, ou
3 - Pedir especial atenção à Diretoria
de Tecnologia da Informação do IF
Sudeste MG, para manifestação quanto
a garantir a capacidade do SIPAC
atender aos pré-requisitos exigidos
para o processo eletrônico, ou
4 - A indicação de ter que migrar para
o SEI.

se

Refazer os modelos, e não ficar preso
ao fluxo com o uso do papel

2 – Solicitar ajustes aos Técnicos de
Tecnologia
da
Informação
responsáveis.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
Diante das discussões trazidas neste Capítulo, esta Proposta teve sua aplicabilidade
verificada com os gestores, e acredita-se que é possível ser adaptada e aplicada em
quaisquer outras Instituições públicas.
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7. CONCLUSÕES

A finalidade deste capítulo cumpre-se ao resgatar os objetivos geral e específicos, as
conjecturas desta Dissertação, temas descritos no capítulo 1, e confrontá-los com os
resultados alcançados nesta pesquisa.

7.1.

Dos objetivos

Conforme os objetivos descritos no Capítulo 1, que foram elencados para se chegar a
uma solução para o problema desta pesquisa, os próximos três parágrafos se destinam a tratar
de cada um dos três objetivos específicos, seguindo a ordem como foram expostos.
O primeiro objetivo específico foi propor a sistematização das atividades relativas à
fase interna dos processos licitatórios para contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços de natureza continuada.
A partir da análise documental da família de produto selecionada foi possível a
individualização das atividades desenvolvidas. As atividades foram organizadas pela sua
cronologia e o tempo de permanência das mesmas, como pode ser visto no Apêndice E. Esse
detalhamento das atividades permitiu ao pesquisador uma primeira sistematização das
atividades no estado atual. Foi possível identificar interrupção do fluxo processual e
possibilitou o desenvolvimento do VSM estado atual e do VSM estado futuro.
No VSM do estado futuro, foi possível propor a sistematização das atividades dentro
de um fluxo contínuo sem a interrupção.
Pode-se dizer que o primeiro objetivo é um dos pontos altos desta pesquisa, pois ele
foi indispensável para se conhecer as atividades e sua sequência para chegar ao segundo
objetivo. Nessa cadeia, o primeiro objetivo se cumpre com as comprovações produzidas pelo
terceiro objetivo específico, que foi a sistematização das atividades do processo sem a
interrupção do fluxo, assim, pode-se dizer que o proposto no primeiro objetivo foi atingido
completamente.
O segundo objetivo desta pesquisa consistiu em aplicar o VSM na fase interna de um
processo realizado no ano de 2018, para desenhar o mapa do estado atual; o desenho consta da
Figura 6, e foi possível identificar as atividades que agregam valor ao cliente final que
somaram 80 dias, bem como aquelas que não agregam valor e que somaram 33 dias
totalizando um Lead Time total de 113 dias.
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Dentre as atividades não agregadoras de valor ao cliente final, foi possível identificar
aquelas que, embora não tragam valor ao cliente final, são necessárias para atender aos
clientes internos e às normas que regem a instrução processual, bem como aquelas que não
agregam valor ao cliente final e não são necessárias, portanto foram tratadas como
desperdícios e eliminadas no desenho do VSM do estado futuro.
O Terceiro e último objetivo específico foi desenvolver o VSM do estado futuro.
Conforme consta da Figura 8, este objetivo foi atingido numa construção conjunta com os
gestores que tem relação direta com a família de produto que foi mapeada.
As atividades agregadoras de valor ao cliente final no VSM do estado futuro, somaram
45 dias e as atividade que não agregam valor ao cliente final, mas são necessárias para atender
aos clientes internos e às normas que regem a instrução processual somaram 28 dias,
totalizando um Lead Time total de 73 dias.
Pode-se concluir, portanto, que os objetivos específicos foram atingidos integralmente.
Salienta-se que o terceiro objetivo, MFV do estado futuro apresenta uma redução do Lead
Time de 40 dias para a fase interna da família de produto investigada em relação ao MFV do
estado atual.
Portanto, pela realização dos objetivos específicos, foi possível atingir o objetivo
geral, citado no primeiro capítulo retomado neste excerto: “Elaborar uma proposta do Fluxo
de Valor da fase interna do processo licitatório para contratação de serviços de natureza
continuada, adaptado à realidade do IF Sudeste MG – Campus Barbacena”.
Sabe-se, ainda, que a Proposta de Solução detalhada no Capítulo 6, e principalmente
na Figura 8: “Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro”, fase interna do processo
licitatório para contratação de serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão
de obra de vigilância patrimonial desarmada, apresenta-se viável para ser implementada, sem
gerar custos adicionais para a administração.
Ao atingir o estado futuro, não apenas o desperdício na perspectiva do atendimento ao
cliente final terá sido eliminado, mas também contará com redução de custos operacionais
atualmente empregados na produção dos processos físicos, transporte, armazenamento.
Um enfoque da proposta elaborada será o desenvolvimento de líderes e equipe Lean,
para atuarem nos processos e também como multiplicadores do pensamento enxuto, a fim de
garantir a sustentabilidade das melhorias aqui propostas; os esforços deverão ser
empreendidos para mostrar os ganhos com a Filosofia Lean, as utilizações das abordagens
adequadas para o trabalho em equipe e para a visão sistêmica.
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7.2.

Das conjecturas
1 – Ao tratar o problema utilizando a filosofia Lean, torna-se viável a implementação

de melhorias a partir da construção de um modelo em equipe.
Conjectura confirmada com a validação da Proposta ajustada conjuntamente com os
gestores ajudando no desenho do MFV do estado futuro.
2 – O comprometimento dos funcionários envolvidos no processo é maior quando eles
passam a ter a visão do processo como um todo.
Esta percepção também se confirmou, foi possível perceber a satisfação daqueles
técnicos administrativos que trabalharam em atividades do processo, pois os mesmos puderam
ver os desenhos dos MFV atual e futuro, e eles então desejar por ter o próximo processo
sistematizado dentro de um fluxo contínuo.

7.3.

Considerações finais

As lições aprendidas ao fazer o mapeamento são diversas, sabe-se, por exemplo, que
enquanto os servidores ficam focados a uma enorme gama de responsabilidades e obrigações,
pouco têm se preocupado para olhar quantas rotinas já caíram em desuso, principalmente com
a “era digital”.
Os resultados desta pesquisa vão ao encontro das obras estudadas e citadas no
referencial teórico. Reafirma-se a inovação da proposta por esta pesquisa, uma vez que ela
contribui com os outros poucos estudos da aplicação Lean no setor público brasileiro.
Os métodos utilizados foram capazes de identificar as atividades desenvolvidas no
processo da fase interna, no MFV do estado atual foi possível identificar que o processo
sofreu interrupção no fluxo, atividades sem valor agregado, e desperdícios. Conforme
demonstrado no Capítulo 5.
O desenvolvimento da Proposta de Solução, constante do Capítulo 6, mostra a
viabilidade da proposta do Mapeamento do Fluxo de Valor do estado futuro e a possibilidade
de sua implantação. Pois houve um estreitamento do pesquisador com os principais gestores
para a compreensão da possibilidade de implementação da Proposta.
Ao longo da pesquisa junto aos gestores e demais servidores envolvidos no processo,
o pesquisador foi mostrando as vantagens da adoção da Filosofia Lean para melhoria do
trabalho em equipe, formação de líder e de equipe comprometida com a mudança.
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7.4.

Recomendações para pesquisas futuras
Com o desenvolvimento deste primeiro estudo no IF Sudeste MG – Campus

Barbacena, a principal expectativa é a de que ele possa ser aplicado adequadamente na fase
interna dos processos licitatórios. Contudo, este será o primeiro passo podendo se
transformar em outras ações de melhoria de processos espalhados por todos os setores desta
escola centenária.
Ainda para a Seção de Licitação, reforça-se a carência de estudos que possam
abranger todas as modalidades de licitação e incluindo a fase externa.
Tendo em vista que este estudo tratou de mapear a fase interna do processo
licitatório e concluiu pela virtualização do processo, as demais etapas do fluxo deste
processo também deverão ser estudadas para poder dar continuidade ao processo eletrônico
em todas as suas outras etapas.
Conclui-se, portanto, que a Filosofia Lean tem se mostrado capaz de produzir
melhorias em todos os ambientes da administração pública, assim como foi desenvolvido na
manufatura, inclusive com a adoção de outras ferramentas de gestão que a Filosofia contem.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
REFERENTE AO PROJETO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES REQUISITANTES
DOS SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA.
1

2

3

4

5

6

7

8

A Requisição dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de
obra é resultante de levantamento prévio das necessidades, e encontra-se
regulamentados no âmbito do Campus?
Existe formulário padrão, previamente aprovados em regulamento para a
formalização da demanda de contratação de serviços com dedicação
exclusiva de mão de obra?
O Campus possui documento próprio de normatização dos serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra, em consonância com os cadernos de
logísticas para limpeza, vigilância e transporte que abrangem os órgãos da
administração pública federal?
O Campus tem plano de capacitação para gestores e fiscais dos contratos que
abrange planejamento, fiscalização, controle de qualidade, e medição dos
serviços para o correto dimensionamento das necessidades?
Quais são as principais dificuldades encontradas para o dimensionamento,
formalização da demanda, elaboração dos documentos e reunir aos processos
de contratação todos os documentos necessários para o encaminhamento para
a Seção de Licitação?
Em sua opinião, quais fatores são considerados positivos ao longo da
elaboração do processo de planejamento da contratação de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra?
Em sua opinião quais fatores são considerados negativos ao longo da
elaboração do processo de planejamento da contratação de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra?
Quais sugestões você relaciona para a elaboração do processo de
planejamento da contratação de serviços continuados com dedicação
exclusiva de mão de obra?
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS TÉCNICOS DA SEÇÃO DE
LICITAÇÃO.
1
2

3
4
5
6

7

8

Qual o critério para distribuição dos processos autorizados pela autoridade
competente a tramitarem na Seção de Licitação?
Quando o processo demandado é para a contratação de serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra, qual é o critério para escolha do técnico
a operacionalizá-lo?
A comunicação entre os técnicos envolvidos no mesmo processo ocorre de
que forma?
Qual o seu conhecimento acerca do fluxo do processo para contratação dos
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra?
Quais são as principais dificuldades encontradas para a operacionalização
dos processos licitatórios em sua fase interna?
Em sua opinião, quais fatores são considerados positivos ao longo da
elaboração do processo licitatório na fase interna da contratação de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra?
Em sua opinião, quais fatores são considerados negativos ao longo da
elaboração do processo de licitatório na fase interna de serviços continuados
com dedicação exclusiva de mão de obra?
Quais sugestões você relaciona para o aprimoramento da contratação de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra?
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa “LEAN OFFICE
NO SETOR PÚBLICO: PROPOSTA PARA A SEÇÃO DE LICITAÇÃO DE UMA UNIDADE
DE ENSINO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA.”. sob responsabilidade de Edilho Costa Rabello Cabral, aluno do Mestrado
Profissional em Administração pela Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda. O
objetivo desta pesquisa é propor melhorias para elaboração do processo de contratação de serviços
de natureza continuada com mão de obra em regime de dedicação exclusiva durante a fase de
planejamento e fase interna da licitação. O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é “atender
aos objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014-2019, além de
contribuir com mais uma fonte de informação para a tomada de decisões dos gestores do campus
Barbacena e também visando fomentar políticas de sistematização e melhoria contínua nos processos
licitatórios”. Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a
pesquisa. Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da
pesquisa. Garantimos o sigilo e a privacidade em todas as etapas da pesquisa. Os dados provenientes
de sua participação na pesquisa, tais como a entrevistas e fitas de gravação ficarão sob a guarda do
pesquisador responsável pela pesquisa. A coleta de dados será realizada por meio de entrevista. É para
estes procedimentos que você está sendo convidado a participar. Sua participação na pesquisa não
implica em nenhum risco. Será realizado uma entrevista com o (a) senhor (a) e esta será gravada em
forma de áudio, com duração média de 30 minutos, para que esse material possa ser utilizado
posteriormente para transcrever as suas respostas, para que não haja perda de informação. Ao senhor
(a) será assegurado o direito de não responder as perguntas que ocasionem constrangimento de
qualquer natureza. Espera-se com esta pesquisa ajudá-lo (a) na compreensão das etapas do processo,
padronização dos trabalhos, sistematização das informações processuais. Sua participação é
voluntária e livre de qualquer remuneração. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu
consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em participar não irá
acarretar qualquer penalidade. Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode
contatar
o
pesquisador
através
do
telefone
(32)991462682
ou
pelo
e-mail
edilho.rabello@ifsudestemg.edu.br. O pesquisador garante que os resultados do estudo estarão à sua
disposição quando finalizada

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a)
pesquisador(a) responsável pela pesquisa e a outra com o senhor (a).

__________________, ____ de ______________ de 20________.

______________________________
Assinatura do(a) participante

___________________________
Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE E – TABELA DE SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS
REFERENTE

À

FASE

INTERNA

DO

PROCESSO

LICITATÓRIO

PARA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA: VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL DESARMADA.

TABELA: ATIVIDADES DA FASE INTERNA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA
NÚMERO DO PROCESSO: 23355.000749/2018-70 (Pregão 01/2018)
ATIVIDADE
DESCRIÇÃO
TP (dias)
1
O início do fluxo ocorre com o documento de TP:
8
formalização da demanda, emitido pelo Coordenador
de Apoio Administrativo.
11/12/2017
A Coordenação de Apoio Administrativo - CAA, E:
apresenta a formalização da demanda, juntamente
com a ciência de cada membro que irá compor a
Equipe de Planejamento – EP da contratação, para a S:
19/12/2017
Direção Geral - DG.
2
A DG encaminha para a Coordenação de Gestão de TP:
1
Pessoas - CGP, o pedido de elaboração da Portaria de
E:
19/12/2017
designação formal da EP da contratação.
S:
20/12/2017
3
A CGP disponibiliza a Portaria nº 039 em 31 de TP:
42
janeiro de 2018, com efeitos retroativos a 19 de
20/12/2017
dezembro de 2017 conforme solicitado na E:
S:
31/01/2018
formalização da demanda.
4

5

6

7

Paralelamente ao tempo de espera da Portaria, a EP
deu prosseguimento a elaboração dos Estudos
Preliminares e análise dos riscos, e encaminha para
aprovação da autoridade competente.
Membros da EP reúnem orçamentos junto a
fornecedores e pesquisa preços no site governamental
Painel de Preços para composição da Planilha de
Custos e Formação de Preço Estimado da
Contratação.

TP:
E:
S:

27
19/12/2017
15/01/2018

TP:

66

E:

05/01/2018

S:
A autoridade competente aprova os Estudos TP:
Preliminares e autoriza a CAA a elaborar o Termo de
E:
Referência – TR.

12/03/2018
1

S:
A CAA elabora o TR e encaminha para aprovação da TP:
autoridade competente.
E:

15//01/2018
46

S:

15/01/2018

15/01/2018
02//03/2018
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TABELA: ATIVIDADES DA FASE INTERNA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA
NÚMERO DO PROCESSO: 23355.000749/2018-70
ATIVIDADE
DESCRIÇÃO
TP (dias)
8
A Seção de Licitação – SL procede com a abertura TP:
1
do Processo Administrativo, atendendo o disposto no E:
26/02/2018
art. 3º da Lei nº 10.520, atendimento parcial, pois a S:
26//02/2018
EP continua a produzir documentos para instrução
processual a fim de subsidiar o preço estimado nos
estudos preliminares e do TR.
9

10

11

12

13

14

15

A autoridade competente aprova o TR e autoriza com TP:
as devidas justificativas a SL a proceder à abertura de
Processo Licitatório.
CAF – Coordenação de Administração e Finanças
informa disponibilidade orçamentária para suporte à E:
Declaração de Adequação Orçamentária emitida pelo
DG junto à aprovação do TR.
A SL solicita à CGP, declaração de que o cargo de
vigilante encontra-se extinto ou em extinção, prérequisito para a contratação de prestação de serviços
com disponibilização de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva.
A SL elabora o Edital e seus anexos, enquanto
orienta a CAA para juntar ao processo documentos
indispensáveis, como a conclusão dos orçamentos,
declarações, CCT.
A SL conclui a elaboração do Edital e seus anexos,
encaminha o processo licitatório
autuado,
protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93) para a DG.
A DG encaminha o Processo ao Gabinete da
Procuradoria Federal – PF do IF Sudeste MG para
exame e aprovação da minuta do Edital e anexos.
O Transporte físico do Processo para a PF na cidade
de Juiz de Fora/MG, distância aproximada de 106
km.
A PF do IF Sudeste MG aprova com ressalvas o
Edital e anexos, e encaminha para a Pró-Reitoria de
Administração para responder aspectos técnicos de
itens da planilha de formação de preço destinados a
conta-depósito vinculada.
Transporte do processo administrativo da Diretoria
de Administração da Reitoria para o SL.

3

02/03/2018

S:
TP:
E:
S:

05/03/2018
1
05/03/2018
06/03/2018

TP:
E:
S:

7
05/03/2018
12/03/2018

TP:

0

E:

12/03/2018

S:
TP:
E:
S:

12/03/2018
1
12/03/2018
13/03/2018

TP:
E:
S:

7
13/03/2018
20/03/2018

TP:
E:
S:

1
22/03/2018
23/03/2018
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TABELA: ATIVIDADES DA FASE INTERNA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA
NÚMERO DO PROCESSO: 23355.000749/2018-70
ATIVIDADE
DESCRIÇÃO
TP (dias)
16
A SL realiza estudo do parecer da PF, juntamente TP:
0
com os responsáveis a prestar novas informações ao E:
23/03/2018
processo em atenção ao parecer jurídico.
S:
23/03/2018
17
Respostas ao parecer jurídico: 1) Memorando TP:
5
Eletrônico nº 71/2018, CAF confirma a
disponibilidade orçamentária para o ano vigente e as
adequações recomendadas pelo Decreto nº
8540/2015; 2) Diretor de Administração emite
justificativas para vedação de empresas reunidas em
consórcio; 3) CAA emite comunicado de que foram
atendidos os termos previstos no Decreto nº
7.746/2012 e IN SLTI/MPOG nº 01/2010; 3) Fiscal
do Contrato 11/2013 (contrato a ser sucedido pela E:
23/03/2018
contratação pretendida) emite informações da
contratada e valor mensal contrato; 4) CAF em nome
do Diretor Administrativo envia e-mail confirmando
o pré-requisito para habilitação técnica de 3 anos
para os licitantes.
S:

28/03/2018

TP:
E:
S:
TP:
E:
S:

0
28/03/2018
28/03/2018
0
28/03/2018
28/03/2018

TP:
E:
S:
21
O aviso de licitação é publicado no Diário Oficial da TP:
União - DOU.
E:
A Conclusão da Fase Interna ocorre com a S:
publicação no DOU, quando, então, o processo segue
o fluxo para a nova fase que ocorre no dia seguinte à
conclusão do lançamento do processo no sistema de
compras.
Lead Time total em dias da Fase Interna (formalização da demanda
até a publicação do Edital)

5
28/03/2018
02/04/2018
1
02/04/2018
03/04/2018

18

19

20

A SL encaminha para a DG Memorando com o
pedido de autorização para a deflagração de fase
externa.
A autoridade competente autoriza a continuidade do
processo com a publicação do Edital.
A publicação do Edital é o início da fase externa do
processo licitatório.
A SL dá prosseguimento aos atos licitatórios para a
publicação do Edital.
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