














PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE - PPP 

 

SEBRAE/MS 

 

OS Nº: 201408142 

 

ITEM DO RELATÓRIO Nº.: 1.1.1.2 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Ausência de justificativa técnica para adoção de fatores 

de ponderação desproporcionais das pontuações de técnica e preço. 

 

FATO: 

 

O Processo 1059/2013 (Concorrência n° 003/2013) foi disponibilizado em formato 

digital e sua análise ocorreu por meio da utilização do Gerenciador Eletrônico de 

Documentos e Processos – GEDOC (http://gedoc.ms.sebrae.com.br/gedocweb/), 

ferramenta utilizada pela UJ para gestão de documentos e acompanhamento de 

processos, cujo acesso ao ambiente de trabalho se dá mediante  programa navegador de 

Internet. 

Teve por objeto a realização de licitação para a contratação de empresas prestadoras de 

serviços de consultoria às Prefeituras Municipais em áreas de interesse da UJ, como por 

exemplo Lei Geral das Microempresas, Compras Públicas, Empreendedor Individual, 

Desburocratização dos procedimentos de abertura de empresa, Agente de 

Desenvolvimento, Sala do Empreendedor, dentre outras. 

Foi adotada a modalidade concorrência, do tipo técnica e preço (por lote). O edital da 

Concorrência n° 003/2013 apresentou como estimativa para a contratação do objeto os 

seguintes quantitativos e valores: 

 

Cabe informar que as quatro regiões geográficas abrangem a totalidade dos municípios 

do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que cada região correspondeu a 01 (um) lote 

licitado. 

A análise realizada consistiu na verificação da legalidade da contratação, sendo que, em 

razão do tipo adotado, foi dada ênfase aos critérios de julgamento adotados. 

De acordo com o Edital, os critérios consistem em: 

Região Geográfica 

Nº de 

Município

s 

Quantidad

e máxima 

de 

horas/mun. 

Valor 

máximo da 

Hora por 

Atend./Orien

t. – R$ 

Valor Total 

Estimado por 

Região 

Geográfica – R$ 

Região Geográfica 

1 
20 395 70,00 553.000,00 

Região Geográfica 

2 
24 395 70,00 663.600,00 

Região Geográfica 

3 
13 395 70,00 359.450,00 

Região Geográfica 

4 
22 395 70,00 608.300,00 

TOTAL 79 395 70,00 2.184.350,00 

http://gedoc.ms.sebrae.com.br/gedocweb/


a) Proposta Técnica:  

- Qualificação Técnica Operacional da Empresa: Apresentação de atestados de 

capacidade técnica emitidos por empresas clientes, limitado ao máximo de 4 (quatro) 

atestados, relativos a serviços prestados de consultoria e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto dessa contratação, nos temas relacionados aos 

atendimentos/orientações. A esses atestados é atribuída a seguinte pontuação:  

 
 

Neste ponto constata-se a atribuição de maior pontuação para empresas com experiência 

na prestação de serviços no setor público. Diante da ausência de justificativas no 

processo, tal ocorrência configura afronta ao princípio da isonomia, uma vez que tal 

pontuação, potencialmente, pode vir a favorecer um participante em detrimento de outro 

numa mesma situação de igualdade técnica de condições. 

A respeito da matéria, citamos o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

ACÓRDÃO 330/2005/TCU - Plenário 

“9.3.2.2 - não incluírem nos editais: 

(...) 

9.3.2.2.6 - critérios de pontuação técnica que estabeleçam tratamento 

desigual entre empresas com experiência na prestação de serviços em 

atividades similares no setor público e no setor privado (...)”. 

 

- Qualificação Técnica Profissional: A empresa deverá ter no mínimo em seu quadro 

técnico 4 profissionais, distribuídos nas seguintes especialidades sendo: 1 Advogado, 1 

Contador, 1 Economista e 1 Administrador, podendo variar para: 1 Advogado, 1 

Contador e 2 Economistas ou 1 Advogado, 1 Contador e 2 Administradores. A 

pontuação atribuída à qualificação acadêmica e tempo de atuação dos profissionais se 

deu da seguinte maneira: 

 

 
 



 
O julgamento da proposta técnica foi realizado calculando-se o “índice técnico” das 

propostas, resultante da divisão da pontuação técnica de cada uma das propostas por 

aquela que obtiver maior pontuação, de acordo com a seguinte fórmula:  

 
b) Proposta de Preços: 

O julgamento da proposta de preços foi realizado calculando-se “Índice de Preço” das 

propostas, resultante da divisão do menor preço entre as propostas apresentadas pelo 

preço da proposta em análise, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
c) Maior Índice Geral:  

A determinação do vencedor se dá por meio do cálculo do Maior Índice Geral, 

resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 
Cabe observar que foram utilizados fatores de ponderação para os índices, sendo “7” 

para o índice técnico e “3” para o índice de preços. A respeito da adoção desses fatores, 

não consta no processo qualquer referência ou justificativa para a sua adoção. 

Aplicados os fatores de ponderação (7/3), a licitação apresentou os seguintes resultados: 

 
A título de exemplo, utilizando os mesmos dados da licitação, alterando-se apenas a 

razão dos fatores de ponderação, teríamos resultados diferentes, conforme o caso: 



 
Desta forma, a valoração desproporcional da proposta técnica em detrimento da 

proposta de preço, sem que esteja explícito no processo sua motivação, pode resultar na 

restrição à competitividade e no favorecimento de proposta que não seja a mais 

vantajosa para a Administração, prejudicando, assim, um dos objetivos básicos da 

licitação. 

 

A respeito da matéria, o Tribunal de Contas da União, em seu Acórdão 2909/2012-

Plenário, apresenta o seguinte entendimento:  

“9.4.2. abstenha-se de prever excessiva valoração atribuída à proposta 

técnica, em detrimento da proposta de preços, sem amparo em 

justificativas técnicas suficientes que demonstrem a sua necessidade, 

uma vez que a adoção de critério desproporcional pode acarretar 

prejuízo à competitividade do certame e à obtenção da proposta mais 

vantajosa pela Administração, observado o art. 3º da Lei 8.666/1993 e a 

jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1782/2007, 

1100/2007, 828/2007 e 2017/2009, todos do Plenário;”. 
  
##/Fato## 

 

 

Nº DA RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomenda-se, na realização de futuras licitações do tipo técnica e preço, a não inclusão 

nos editais de critérios de pontuação técnica que estabeleçam tratamento desigual entre 

empresas com experiência na prestação de serviços em atividades similares no setor 

público e no setor privado.   

 

POSICIONAMENTO DA UJ: Concorda / Não Concorda 

 

PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS: 

 

PRAZO PARA ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: 

 

 



Nº DA RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomenda-se, na realização de futuras licitações do tipo técnica e preço, a não inclusão 

nos editais de excessiva valoração atribuída à proposta técnica, em detrimento da 

proposta de preços, sem amparo em justificativas técnicas suficientes que demonstrem a 

sua real necessidade. 

 

POSICIONAMENTO DA UJ: Concorda / Não Concorda 

 

PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS: 

 

PRAZO PARA ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: 

 

 

 

ITEM DO RELATÓRIO Nº.: 2.1.1.1 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fragilidade na aferição das metas e indicadores da 

Unidade - Ausência de comprovação da fidedignidade dos dados relativos ao 

cumprimento de metas. 

 

FATO: 

 

Para analisarmos se o SEBRAE/MS tem o controle adequado dos alcances de suas 

metas e indicadores, escolhemos uma amostra aleatória de dois Indicadores 

Institucionais, uma Meta Mobilizadora, e três indicadores (dois referentes às Metas 

Mobilizadoras) utilizados para pagamento da remuneração variável de seus empregados.  

 

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201408142/001E solicitamos ao SEBRAE/MS 

as fichas das metas e indicadores (ou documentos equivalentes) presentes no Plano 

Plurianual no Painel de Indicadores da unidade, conforme tabela 1 a seguir, nas quais se 

observa, dentre outras informações, a série histórica, a fórmula de cálculo, a meta para o 

indicador, o responsável pela aferição do mesmo e as mensurações efetuadas durante o 

exercício de 2013 pelo responsável. 

 

Meta ou Indicador Origem 

Taxa de MPE atendidas. 
Resultado Institucional 

Taxa de MPE abertas com contribuição do SEBRAE. 
Resultado Institucional 

Ampliar o número de empresas de pequeno porte 

atendidas. 

Meta Mobilizadora 

Ampliar o número de empresas atendidas com soluções 

específicas de inovação. 

Meta Mobilizadora 

Ampliar o número de microempresas atendidas. 
Meta Mobilizadora 

Percentual de metas atingidas do PADI. 
SEBRAE/MS 

 

Por meio da CARTA/DIREX/252, de 25/06/2014, o SEBRAE/MS informou a 

disponibilização dos documentos e o atendimento da referida solicitação. No entanto, na 



análise realizada, verificou-se que algumas fichas de aferição de resultados (metas) não 

foram apresentadas, tampouco as mensurações de todas as metas e indicadores 

solicitados. 

 

Para dirimir qualquer dúvida quanto ao objeto solicitado, realizou-se reunião no 

SEBRAE/MS, no dia 04/07/2014, durante a qual foi informado aos gestoresz da 

instituição sobre a necessidade de se apresentar evidências que ratificassem os 

resultados das metas e indicadores do ano de 2013 e que a apresentação de um número 

total de empresas atendidas não é suficiente para validar o alcance das metas e dos 

indicadores solicitados.  

 

A encarregada do setor de recursos humanos informou que essas mensurações do 

indicador “Percentual de Metas Atingidas do PADI” não estavam em meio digital e 

enviar essa documentação toda seria muito oneroso. Dessa forma, ao final da reunião, 

ficou acordado que quanto a esse indicador seria elaborada uma amostra aleatória para 

que essas mensurações fossem apresentadas. No que tange às demais metas e aos 

indicadores, as mensurações seriam enviadas por meio digital. 

 

Assim, no mesmo dia da reunião, foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 

201408142/005E com a amostra aleatória escolhida referente ao indicador: “Percentual 

de Metas Atingidas do PADI”. 

 

Em resposta à referida solicitação, o SEBRAE/MS, por meio da CARTA/DIREX/282, 

de 08/07/2014, enviou CD-R, o qual, em seu esclarecimento, conteria as mensurações 

solicitadas na reunião. No entanto, ao se examinar o conteúdo desse CD-R, só se 

identificou as mensurações referente ao indicador “Percentual de Metas Atingidas do 

PADI”.  

 

Para se formalizar o solicitado e esclarecido na reunião de 04/07/2014, foi emitida nova 

Solicitação de Auditoria em 09/07/2014, requisitando as mensurações não enviadas e 

deixando claro que apenas a quantidade de empresas atendidas  não era evidência sobre 

o atingimento das metas, sendo necessária a apresentação de todos os eventos 

detalhadamente com, pelo menos, a relação das empresas e o atendimento dispendido as 

mesmas.     

 

No dia 10/07/2014, o SEBRAE/MS, por meio da CARTA/DIREX/292, informou que 

no CD-R anexo constavam arquivos com as empresas atendidas pelo SEBRAE/MS no 

exercício de 2013 e com os atendimentos realizados pelo SEBRAE/MS durante o 

exercício de 2013.  

 

Ao se analisar o conteúdo do referido CD-R, verificou-se que não constam os citados 

arquivos e sim as fichas das metas e indicadores, as quais já haviam sido enviadas em 

CD-R anexo à CARTA/DIREX/282, 08/07/2014. 

 

Vale ressaltar que tais atendimentos realizados pelo SEBRAE/MS para alcance de suas 

metas são derivados do planejamento estratégico da unidade e são fundamentais para 

que as políticas públicas delegadas ao SEBRAE, por lei, sejam alcançadas. Além disso, 

algumas dessas metas influenciam diretamente o pagamento da remuneração variável de 

seus empregados.  

 



Por fim, cabe registrar que a ausência de evidências do efetivo alcance dessas metas 

impede que sejam auditadas e verificadas, prejudicando a transparência e conferindo 

incertezas sobre o alcance e o resultado da atividade dispendida. 

 

Dessa forma, conclui-se que o SEBRAE/MS, no que tange ao escopo auditado, não 

demonstrou o alcance dos seus objetivos na execução da Unidade no ano de 2013, uma 

vez que não apresentou evidências adequadas de sua atuação.    

 

 

Nº DA RECOMENDAÇÃO: 001 

Aperfeiçoar as rotinas de controles internos de modo que esteja devidamente 

comprovado que os valores aferidos e divulgados como resultados do SEBRAE/MS 

tenham como base dados, documentos e informações que garantam a fidedignidade 

desses valores, valendo-se, sempre que possível, dos sistemas informatizados da 

Unidade. 

 

POSICIONAMENTO DA UJ: Concorda / Não Concorda 

 

PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS: 

 

PRAZO PARA ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: 

 

 

 

 

_______________ASSINATURA___________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL DA UJ 

NOME DA UJ 
































































































