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De: Controle Interno <controleinterno@ipresb.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 14:24
Para: financeiro@ipresb.com.br
Cc: presidente@ipresb.com.br; juridico@ipresb.com.br; diradm@ipresb.com.br; 

gestaopessoal2@ipresb.com.br; controleinterno@ipresb.com.br; 
gabinete@ipresb.com.br; administracao@ipresb.com.br

Assunto: RE: Solicitação de posição do Convite nº 001/2020 do IPRESB

Prezados, boa tarde. 

Consegui hoje (03/06/2020) conversar com a Nanci de Andrade, do Tribunal de Contas, acerca da Requisição 
09/2020. 

Indaguei-a gentilmente sobre como o Edital do Convite 001/2020 chegou até ela, uma vez que teoricamente 
somente servidores do IPRESB e as empresas convidadas tinham tido acesso até então, e deixei bem claro que a 
surpresa pelo recebimento da Requisição 09/2020 não se deu pela necessidade de prestar esclarecimentos em si, 
uma vez que estamos cientes que devemos sim prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas quando solicitado, 
mas sim pelo fato de poucas pessoas terem tido acesso ao Edital e ficou, assim, uma dúvida muito grande no 
Instituto de como o mesmo chegou ao conhecimento do TCE-SP. 

A Nanci explicou-me que existe uma área de "Fiscalização e Inteligência" no Tribunal de Contas e que esta área, 
através de seus próprios métodos, detectou tanto este Convite do IPRESB, como também um outro Convite de uma 
Prefeitura (que a Nanci preferiu não revelar qual é). 

Como a fiscalização do IPRESB é uma atribuição da equipe da Nanci, o Diretor dela recebeu o instrumento 
convocatório do IPRESB, desta área de "Inteligência", e o encaminhou, então, à Nanci; e o da Prefeitura foi 
encaminhado para a área competente dentro do Tribunal de Contas. 

Isso ocorreu em 28/05/2020 e a Nanci enfatizou, também, durante toda a conversa que ela não sabe como esta área 
de "Inteligência" do Tribunal de Contas teve acesso ao Edital do Convite 001/2020 do IPRESB e nem o da Prefeitura 
não identificada. 

Ressaltou, ainda, que ela não recebeu o Edital através de nenhuma representação ou denúncia e sim por este meio 
acima informado, ou seja, que o recebimento do Edital veio por meio do Diretor dela, que, por sua vez, recebeu-o 
diretamente desta área de "Inteligência". 

Ao receber o Edital, a Nanci avaliou que seria melhor enviar a Requisição 09/2020, a fim de averiguar se o IPRESB 
não estaria incorrendo no risco de direcionar o certame da seguinte forma: enviando cartas-convites a só uma 
empresa que realiza Estudo ALM e a outras que não o realizem, a fim de que a que faça o Estudo ALM seja a 
vencedora do certame, pelo fato de as demais não efetuarem o Estudo ALM. 

A Nanci explicou que fez a opção de enviar a Requisição, a fim de fazer valer a Missão Orientadora do Tribunal de 
Contas, uma vez que se de fato o IPRESB estiver incorrendo em um erro, possua a possibilidade de corrigi-lo agora 
que o processo está em andamento e não posteriormente, quando já estiver finalizado e não houver mais 
possibilidade de correção. 

Com isso, ao receber as respostas dos questionamentos feitos ao IPRESB, avalia-los-á e, caso entenda que não 
houve mácula à Competitividade, provavelmente não fará mais requisições sobre este processo. Todavia, se 
entender que houve de fato um direcionamento (nos moldes explicados acima), efetuará a abertura de um processo 
eletrônico no e-TCESP para acompanhar de perto este processo. 

Reitera-se que a Nanci afirmou por diversas vezes em nossa conversa não possuir conhecimento de como a área de 
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"Inteligência" localizou o Edital do Convite 001/2020. 
 
Informou, também, que nem ela, Nanci, tem acesso a esta equipe, sendo que somente o Diretor dela possui contato 
com a "Inteligência" do Tribunal de Contas, com isso, não há a possibilidade de ela me passar o contato de alguém 
dessa equipe, para conversar diretamente. 
 
Assim sendo, caso o IPRESB queira de fato descobrir como a área de "Inteligência" do Tribunal de Contas encontrou 
o Edital do Convite 001/2020, deverá realizar esta solicitação formalmente ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, para, desta forma, avaliarem se respondem ou não o questionamento oficialmente (entendo que esta 
decisão caiba ao Presidente do IPRESB). 
 
Ademais, explicou-se, também, a necessidade de um auxílio profissional à gestão dos investimentos do IPRESB, uma 
vez que estamos em um período extremamente complicado de se bater a meta atuarial, por uma série de motivos, e 
a mesma demonstrou compreensão e, de certa forma, até mesmo apoio à contratação da consultoria financeira, 
desde que se seguindo toda a licitude devida e sem direcionamento na contratação. 
 
A Nanci também deixou claro que se, no certame, houver o mínimo de três propostas válidas (inclusive pelo fato de 
haver no mínimo três empresas que atestem realizar o Estudo ALM) não ficará caracterizado o citado 
direcionamento. 
 
Não havendo mais nada a esclarecer, encerrou-se a conversa, mas não sem antes se voltar a frisar à Nanci que a 
surpresa do IPRESB não foi com a solicitação de esclarecimentos em si, dado que todos no IPRESB estão 
completamente cientes de que o Instituto deve colaborar com o trabalho do Controle Externo, mas sim com o como 
o Edital chegou até eles, dado não ter ocorrido ampla publicidade do mesmo. 
 
Att, 
Lucas Silva Viana 
Controla Interno 
 
 
 
 
 
De: "Controle Interno" <controleinterno@ipresb.com.br> 
Enviada: 2020/06/01 16:13:50 
Para: financeiro@ipresb.com.br 
Cc: presidente@ipresb.com.br, juridico@ipresb.com.br, diradm@ipresb.com.br, controleinterno@ipresb.com.br, 
gestaopessoal2@ipresb.com.br 
Assunto: ENC: Solicitação de posição do Convite nº 001/2020 do IPRESB 
Prezados, boa tarde. 
  
Anexo os documentos a serem enviados à Agente da Fiscalização Chefe acerca da Requisição 09/2020. 
  
Francisco, 
Por gentileza, verifique se está de acordo com o Ofício e complete-o com a informação faltante na questão 2 (que 
está destacada no arquivo). 
Em seguida, solicitamos que o assine e o digitalize. 
Observação: se quiser usar outro formato para a resposta, fique à vontade. O importante é que contenha a 
explicação solicitada pela Nanci. 
  
Att, 
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Lucas Silva Viana 
Controlador Interno 
  
Endereço: Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 85 – Centro – Barueri – SP 
Telefones: (11) 4163-1723 / 4163-2316 / 4198-7356 
Site: www.ipresb.barueri.sp.gov.br 
  

  
  
De: Controle Interno [mailto:controleinterno@ipresb.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2020 15:01 
Para: financeiro@ipresb.com.br 
Cc: presidente@ipresb.com.br; juridico@ipresb.com.br; diradm@ipresb.com.br; controleinterno@ipresb.com.br 
Assunto: ENC: Solicitação de posição do Convite nº 001/2020 do IPRESB 
  

Prezados, boa tarde. 
 
Francisco, 
Recebemos a solicitação em anexo do TCE-SP, com prazo final para resposta em 05/06/2020. 
Como se trata de um processo relativo à tua área, solicito a gentileza de encaminhar-nos as respostas solicitadas. 
 
Qualquer dúvida, avise-me. 
Lucas. 

   

 
De: "Nanci de Andrade" <nanciandrade@tce.sp.gov.br> 
Enviada: 2020/05/29 11:30:34 
Para: controleinterno@ipresb.com.br 
Cc: agenofre@tce.sp.gov.br 
Assunto: Solicitação de posição do Convite nº 001/2020 do IPRESB 
  
Prezado Sr. Lucas, 
  
  
                                  Transmitimos a requisição anexa, solicitando a posição em que se encontra o Convite nº 
001/2020, com a necessidade de algumas informações e/ou esclarecimentos.. 
                                  Desde já agradecemos a atenção. 
  
                                  Atenciosamente,    
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
8ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO - DF 8.1  

Nanci de Andrade 
Agente da Fiscalização Financeira 

Chefe 
Telefone: 3292-3299 

nanciandrade@tce.sp.gov.br 
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