
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA  

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

CICERO WAGNER FARIAS SOUZA 

 

 

 

 

 

 

PAINEL DE MONITORAMENTO COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA 

NO APOIO À GESTÃO DAS COMPRAS NA UFCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2022 



 

 

CICERO WAGNER FARIAS SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL DE MONITORAMENTO COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA NO 

APOIO À GESTÃO DAS COMPRAS NA UFCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Intervenção apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 

Pública do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial para 

obtenção do título de grau de Mestre.  

 

Orientadora: Profª. Maria Arlete Duarte de 

Araújo, Drª.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2022 



     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

 

  Souza, Cicero Wagner Farias.  

   Painel de monitoramento como instrumento de transparência no 

apoio à gestão das compras na UFCA / Cicero Wagner Farias Souza. 
- 2022.  

   86f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública. 
Natal, RN, 2022.  

   Orientadora: Profª. Drª. Maria Arlete Duarte de Araújo.  
 

 

   1. Transparência - Dissertação. 2. Painel de monitoramento - 

Dissertação. 3. Gestão pública - Dissertação. 4. Compras públicas 

- Dissertação. I. Maria Arlete Duarte de Araújo. II. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.  
 

RN/UF/Biblioteca CCSA                           CDU 35.073.53 

 

 

 

  

       

Elaborado por Eliane Leal Duarte - CRB-15/355 

  

 



 

 

CICERO WAGNER FARIAS SOUZA 

 

 

PAINEL DE MONITORAMENTO COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA NO 

APOIO À GESTÃO DAS COMPRAS NA UFCA 

 

 

Projeto de Intervenção apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 

Pública do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial para 

obtenção do título de grau de Mestre.  

 

Orientadora: Profª. Maria Arlete Duarte de 

Araújo, Drª.  

 

 

Aprovado em:_____/_____/_____. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Maria Arlete Duarte de Araújo, Dra. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Presidente 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Marcos Fernando Machado de Medeiros, Dr. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Membro Interno 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Silvério de Paiva Freitas Júnior, Dr. 

Universidade Federal do Cariri – UFCA  

Membro Externo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado aos meus pais, José 

Nero Silva Souza e Diolanda Farias de Souza 

(In memoriam); à minha esposa, Fabrícia Lobo 

Farias; e ao meu filho, Gabriel Lobo Farias. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Prof.ª Maria Arlete Duarte de Araújo por toda disponibilidade e sabedoria durante o 

período de orientação deste trabalho. 

Ao Prof. Silvério de Paiva Freitas Júnior que, enquanto chefe imediato na UFCA, sempre foi 

compreensivo e demonstrou apoio durante esta caminhada. 

Aos colegas de mestrado pelos ensinamentos compartilhados, incentivos e amizade. 

À minha esposa pela paciência, apoio e compreensão sempre oferecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A eficiência é a essência da sobrevivência”. 

(Adriano Moitinho Pinto) 



 

 

RESUMO 

 

Este Projeto de Intervenção tem como objetivo propor a criação de um Painel de 

Monitoramento para as compras na Universidade Federal do Cariri (UFCA) que dê maior 

transparência, propicie uma gestão mais eficiente sobre os processos e seja capaz de fornecer 

subsídios para tomada de decisão dos seus gestores. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

descritiva com abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu através de pesquisa 

documental, sendo sucedida pela elaboração de uma minuta de proposta de criação do Painel 

e posterior validação junto aos gestores estratégicos da Universidade Federal do Cariri, 

através de grupos de controle. Como resultado, obteve-se a proposição de um Painel de 

Monitoramento de Compras, criado a partir do software Power BI, com perfil operacional, 

para acompanhamento contínuo das compras da UFCA. O instrumento será dividido em 

subpaineis, os quais refletirão cada etapa do processo de compras, trazendo suas respectivas 

informações. A Pró-Reitoria de Administração da UFCA terá a incumbência de alimentar e 

manter esse instrumento. Acredita-se que com essa proposta de intervenção, haja uma 

evolução nas metodologias de trabalho, proporcionando mais eficiência na gestão das 

compras públicas, subsidiando a tomada de decisões dos gestores e o alcance de objetivos 

estratégicos da UFCA. 

 

Palavras-chave: Transparência; Painel de monitoramento; Gestão Pública; Compras 

Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This Intervention Project aims to propose the creation of a Monitoring Panel for purchases at 

the Federal University of Cariri (UFCA) that provides greater transparency, provides a more 

efficient management of the processes and is able to provide subsidies for decision-making 

their managers. For this, a descriptive research with a qualitative approach was carried out. 

Data collection took place through documentary research, followed by the elaboration of a 

draft proposal for the creation of the Panel and subsequent validation with the strategic 

managers of the Federal University of Cariri, through control groups. As a result, a proposal 

was made for a Purchase Monitoring Panel, created from the Power BI software, with an 

operational profile, for continuous monitoring of UFCA purchases. The instrument will be 

divided into sub-panels, which will reflect each step of the purchasing process, bringing their 

respective information. The Dean of Administration of UFCA will be responsible for feeding 

and maintaining this instrument. It is believed that with this intervention proposal, there is an 

evolution in work methodologies, providing more efficiency in the management of public 

purchases, subsidizing the decision-making of managers and the achievement of UFCA's 

strategic objectives. 

 

Keywords: Transparency; Monitoring dashboard; Public administration; Public Purchases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

 

 Cada vez mais a administração pública tem buscado otimizar o uso dos recursos 

públicos e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Para isso, tem utilizado 

instrumentos inovadores na administração pública que possibilitem monitorar, avaliar e 

direcionar a gestão no tocante a um melhor planejamento, execução, controle e tomada de 

decisões. Segundo SPINK (2003), inovação, em linhas gerais, é algo novo, introduzir 

novidade ou fazer algo de uma maneira que não era feito antes. Inovar também pode ser 

definido como um produto ou processo (ou sua combinação) de forma nova ou melhorada, 

divergindo significantemente daquilo que a unidade disponibilizava previamente para 

usuários em potencial (produto) ou que era usado pela unidade (processo) (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Económico - OECD, 2018). 

 Nas compras públicas percebe-se uma cobrança crescente e constante de controle e 

desempenho. O desafio de atender as demandas da sociedade que não param, atrelado a 

recursos, muitas vezes, escassos, exigem uma ampliação da capacidade de gestão e inovação 

na administração pública. 

 Nesse sentido, a transparência associada ao controle, aparece como um instrumento de 

apoio à gestão nas compras públicas, que, dentre outros objetivos, serve para trazer mais 

informações e nortear os gestores de maneira mais confiável em decisões de ações futuras que 

possam vir a fomentar a utilização de recursos de maneira mais eficiente.   

 Segundo a OECD (2018), tomadas de decisões da administração estão sujeitos a 

possíveis vieses e dúvidas, caso não estejam apoiadas na transparência de seus procedimentos 

e serviços, diminuindo assim a eficiência e aumentando o risco de não atender objetivos 

estratégicos de cada órgão. 

 Considerando um ambiente político, organizacional e econômico de recorrente 

instabilidade e de muita cobrança da sociedade por transparência e resultados, é por meio de 

uma gestão eficiente, empreendendo menos recursos, guiando seus esforços de maneira a 

imprimir mais efetividade às suas ações, que as organizações públicas são capazes de alcançar 

seus objetivos com mais rapidez, sem, no entanto, renunciar ao aspecto legal exigido aos atos 

públicos. Dessa forma, fomentado pela Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) cada 

vez mais presente no cotidiano, associada às constantes atualizações na legislação, a gestão 

pública mergulha no campo da inovação em busca de instrumentos que busquem reduzir 
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custos e agilizar rotinas, oferecendo mais suporte na tomada de decisão, como por exemplo, 

em assuntos relacionados às compras e contratações públicas, considerando a constante 

atualização do status de cada processo (CARVALHO; NELSON, 2020).  

 Nesse contexto de modernidade, Zuccolotto e Teixeira (2019) indicam que as novas 

TIC trouxeram novas formas de comunicação e, consequentemente, abriram um leque de 

possibilidades para o aumento da transparência e novas metodologias de trabalho. Essas 

possibilidades podem ser aproveitadas pelos diversos grupos interessados no processo de 

compra governamental para diminuir a assimetria de informações entre os participantes do 

processo e assegurar a utilização de recursos de maneira mais eficiente (SOARES, 2013). 

 Um grande exemplo de instrumento de transparência, que tem se mostrado importante 

no apoio aos gestores públicos em suas atividades nos órgãos é o painel de monitoramento de 

dados, que traz informações consolidadas e detalhadas de diversas fontes, em um único 

instrumento, propiciando, através de um acompanhamento contínuo, oportunidade para 

acompanhar as ações, analisar resultados e ajudar tomada de decisão por parte dos gestores.  

 Segundo Lima (2019), esse monitoramento é inerente à gestão e é um ato contínuo, 

por parte dos gestores, dos resultados em relação aos objetivos que foram traçados. Promove 

informações contundentes sobre os processos e serviços, permitindo a adoção de medidas 

corretivas de forma que melhore a operacionalização. Se for feito, a partir de dados gerados 

de forma regular, se constitui em um importante instrumento na avaliação, tomada de decisão 

e direcionamentos necessários para determinadas situações.  

 Inúmeros órgãos públicos já fazem uso de painéis de monitoramento que trazem 

informações de diversas ações de suas gestões. Só para ilustrar cita-se alguns exemplos: 

Universidade Federal do Ceará1; Universidade Federal do Cariri2; Ministério da Educação3; 

Conselho Nacional de Justiça4; e Secretária de Saúde do Estado do Ceará5.  

 Nas compras públicas, onde se tem um cenário de altos gastos orçamentários, ter um 

instrumento com monitoramento contínuo, buscando um melhor desempenho e mais 

eficiência, se torna muito importante para gestão. De acordo com Costa e Terra (2019), novos 

instrumentos, mais automatizados, que visem aprimorar o ambiente de compras, ampliando, 

                                                 
1 https://paineis.ufc.br/ (Acesso em 07/01/2022). 
2 https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/acesso-a-informacao/paineis-ufca/#accordion-7 
(acesso em 07/01/2022). 
3 https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/paineis-de-monitoramento-e-indicadores (Acesso 
em 07/01/2022). 
4 https://www.cnj.jus.br/painel-de-monitoramento-da-estrategia/ (Acesso em 07/01/2022). 
5 https://integrasus.saude.ce.gov.br/#/home (Acesso em 07/01/2022). 
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por exemplo, o controle e a transparência, reduzindo o tempo e o custo de monitoramento, 

têm o poder de contribuir mais que a simples adoção de mecanismos de regras burocráticas.  

 Nesse contexto, as Universidades, na plenitude de suas autonomias administrativa e 

financeira6, também como instituições produtoras de conhecimento, têm uma grande 

responsabilidade perante a sociedade e devem ser referência no que diz respeito ao 

aperfeiçoamento da gestão através de práticas e instrumentos inovadores, sobretudo nas 

compras públicas. Nesse rol de universidades, inclui-se a Universidade Federal do Cariri 

(UFCA), instituição que se pretende analisar nesse estudo e será apresentada no tópico a 

seguir e, que, apesar de já adotar painéis de monitoramento de gestão em algumas áreas, não 

dispõe de algo na gestão de suas compras, sendo que nos últimos quatro anos (2017-2021), 

segundo informações colhidas na própria instituição, movimentou quase 60 milhões de reais 

com aquisições de bens e contratações de serviços. Essas compras e contratações são 

fundamentais para o funcionamento administrativo da UFCA e, consequentemente, para que 

ela continue a desenvolver suas ações de ensino, produza conhecimento através da pesquisa, 

bem como se relacionar com a sociedade da região através das atividades de extensão e 

cultura. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

 

 A Universidade Federal do Cariri (UFCA), conforme indica seu Estatuto, é uma 

instituição que na sua organização e no desenvolvimento de suas atividades, trabalha em 

quatro eixos de forma equivalente e indissociável: ensino, pesquisa, extensão e cultura 

(UFCA, 2017). 

 Antes de sua criação, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) integrava a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), com a denominação de campus Cariri. A UFCA foi 

criada pela Lei 12.826, de 05 de junho de 2013, mas tendo a UFC como sua tutora no 

processo de transição e estruturação, responsável por diversas atividades acadêmicas e 

administrativas até que a UFCA tivesse condições de assumir plenamente suas atividades. 

Essa tutoria foi dando autonomia progressivamente à UFCA até que no final 2018 se encerrou 

e a UFCA passou a comandar todas as suas atividades.  

 Hoje a universidade é composta por cinco campi (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, 

Brejo Santo e Icó), recebe estudantes de todo o país – sendo a maior parte dos municípios que 

                                                 
6 Art. 207, Constituição Federal 1988. 
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compõem a região do Cariri. Apesar do pouco tempo, a instituição já soma, ao todo, vinte e 

sete cursos de Graduação, sete cursos de Especialização, cinco cursos de Mestrado e um de 

Doutorado.  

 O atual organograma institucional da UFCA, na Figura 1, foi definido com base na sua 

lei de criação e no seu Estatuto, com a finalidade de propor uma eficiente estrutura 

administrativa, a fim de alcançar valores institucionais e objetivos estratégicos que 

direcionam as ações da universidade em todas as áreas de atuação administrativa e acadêmica 

(UFCA, 2020). 

 

Figura 01 – Organograma Institucional da UFCA 

 

Fonte: (UFCA, 2020). 
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 Dentre os valores da UFCA, está a busca pela inovação administrativa através de 

instrumentos de governança, dentre elas, aquelas que promovem a transparência (UFCA, 

2016). No seu Planejamento Estratégico Institucional, a UFCA possui objetivos em 

consonância com essa afirmação:  

 

"promover boas práticas de governança pública na instituição, levando em 

consideração princípios norteadores tais como cumprimento de leis, qualidade dos 

serviços prestados, transparência e gerenciamento de riscos (...); promover boas 

práticas de gestão pública e universitária com foco na melhoria contínua dos fluxos 

organizacionais, atendendo a critérios de avaliação da eficiência e da efetividade dos 

processos administrativos. Os modelos, métodos e sistemas de gestão devem 

permitir a integração das unidades e a desburocratização das atividades 

administrativas, apoiando a implementação da estratégia institucional e permitindo o 

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados e das informações fornecidas à 

comunidade interna e à sociedade em geral. (UFCA, 2016). 

 

 Essa inovação administrativa deve ser promovida em todas as áreas de atuação da 

UFCA, incluindo os setores que lidam com compras e contratações. Como relatado 

anteriormente, a Universidade Federal do Cariri teve a UFC como sua tutora em diversas 

atividades acadêmicas e administrativas, uma dessas atividades foi o processo de compras. De 

2013 a 2016, todo o processo de compra e contratação foi gerido pela UFC. Somente em 

2017, a UFCA passou a executar todo o processo, sendo essas atividades desempenhadas pela 

Pró-Reitoria de Administração - PROAD.  

 Desde então, visando se adequar às exigências legais e ao seu Planejamento 

Estratégico, a UFCA vem melhorando a gestão de suas aquisições. Antes mesmo da criação 

do PGC - Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações7, do Governo Federal, 

em 2017, a Pró-Reitoria de Administração já implementava seu Plano Anual de Compras, que 

se assemelhava aos preceitos do sistema supracitado.   

 Com o PGC, a cultura do planejamento, gerenciamento e divulgação das informações 

das compras, ficou mais consolidada. Em 2019, evidenciando a busca pelas constantes 

melhorias no processo, houve uma descentralização das fases. A parte de planejamento das 

contratações ficou a cargo da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN. Já a 

                                                 
7O instrumento permite a elaboração do Plano Anual de Contratações, por meio de módulos de 

preenchimento simplificado, estruturando as informações relativas ao planejamento das contratações 
públicas dos órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Com a 
elaboração dos Planos Anuais de Contratações, os órgãos e entidades da Administração Pública 
aperfeiçoarão a governança e a gestão de suas contratações, possibilitando a maximização dos resultados 
institucionais e o uso racional dos recursos públicos. 
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elaboração do calendário de compras e execução das compras propriamente ditas, ficou sob 

responsabilidade da PROAD. 

 A Pró-Reitoria de Administração é a unidade da Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) que, em linhas gerais, é responsável pela execução e gestão de compras e 

contratações, (exceto obras), gestão de materiais e patrimônio, fiscalização de serviços 

terceirizados e execução contábil e financeira. Cumpre informar que as contratações de obras 

são executadas pela Diretoria de Infraestrutura da UFCA.  

 Com relação ao volume de compras e contratações que a PROAD executa, entre 2017 

e 2021, estima-se que já passaram pelo setor mais de 312 processos, contendo 2409 itens, com 

as mais variadas demandas de bens e serviços. Todos esses procedimentos totalizaram um 

valor homologado de aproximadamente R$ 57.746.385,65 (cinquenta e sete milhões e 

setecentos e quarenta e seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 

Conforme destacado no parágrafo anterior, nesse montante não estão incluídos os gastos com 

obras, tendo em vista que esses processos, na UFCA, são de responsabilidade da Diretoria de 

Infraestrutura.  A Tabela 01, elaborada com dados obtidos junto a Coordenadoria de Apoio as 

Compras da PROAD, traz o detalhamento do volume de processos de compras da UFCA no 

período de 2017 a 2021 (a partir do ano em que a UFCA passou a ter autonomia na execução 

de suas compras).  

 

Tabela 01– Volume de Processos de Compras da UFCA 

Ano 

 

Quantidade de Processos Quantidade de itens Valor Total Homologado 

2017 59 300 R$ 9.548.885,41 

2018 58 613 R$ 8.709.357,59 

2019 86 542 R$ 12.228.187,02 

2020 61 559 R$ 13.375.517,48 

2021 48 395 R$ 13.974.438,15 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados estimados com base em arquivos da Coordenadoria de Apoio às Compras da 

PROAD (2021). 

 

 Para dar conta dessas demandas, atualmente, a PROAD conta com 36 servidores, 

sendo 27 (vinte e sete) servidores efetivos8 e 9 servidores terceirizados9, que estão divididos 

em 7 (sete) Coordenadorias,  com as seguintes atribuições principais: Coordenadoria de Apoio 

                                                 
8 Fonte: https://www.ufca.edu.br/instituicao/servicos/gestao-de-pessoas/relacao-de-servidores-da-ufca/ 

9 Fonte: https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/pro-reitorias/proad/relacao-

terceirizados-ufca/ 
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às Compras (CAC) - responsável por orientar os demandantes na elaboração dos processos de 

compra, analisar a instrução desses processos e elaborar o calendário de execução do plano 

anual de compras; Coordenadoria Executiva (CEXEC) - responsável pela análise do 

orçamento e emissão da comprovação de disponibilidade orçamentária para as compras; 

Coordenadoria de Licitações (CL) - responsável pela elaboração dos editais e execução dos 

processos licitatórios; Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (CCF) - responsável por 

fazer o empenho, liquidação e pagamento das despesas da UFCA; Coordenadoria de 

Contratos (CCON) - responsável pela formalização e controle dos contratos da UFCA;  

Coordenadoria de Materiais e Patrimônio (CMP) - responsável pelo recebimento e 

armazenamento e controle de materiais patrimônio da Universidade; e Coordenadoria de 

Fiscalização de Serviços Terceirizados (CTER) - responsável pela fiscalização dos serviços 

terceirizados da UFCA. 

A estrutura organizacional da PROAD, com seus respectivos setores, está demonstrada 

na Figura abaixo:  

Figura 02 – Estrutura Organizacional da PROAD 

 

Fonte: (UFCA, 2021). 
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Cada coordenadoria da PROAD desempenha um papel específico no processo de 

compra na universidade, conforme destacado acima, e foi construída de forma que atenda aos 

princípios da eficiência e da segregação de função.  

Contudo, mesmo com as mudanças adotadas desde a autonomia adquirida pela UFCA, 

há muito o que avançar. Diversos procedimentos no processo de compras carecem de 

melhorias que acompanhem as exigências que estão sendo impostas, sobretudo no avanço 

para uma gestão cada vez mais transparente e eficiente. No diagnóstico da situação problema 

caracterizada a seguir, verifica-se aspectos nos quais a gestão da universidade precisa 

melhorar.  

 

1.3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 
 

Conforme visto no tópico anterior, o volume de processos, a quantidade de itens de 

compras que passam pela PROAD todos os anos, bem como os recursos financeiros 

envolvidos são bastante consideráveis. A execução de todas essas demandas acontece por 

meio de um conjunto de fases, etapas e atos dispostos em uma sequência que objetivam a 

formalização da compra, sendo necessário um efetivo acompanhamento de todo esse processo 

por parte da gestão. Considerando que a UFCA tende a crescer, aumentando o número de 

cursos e alunos e, consequentemente, o número de demandas, o monitoramento das compras 

se torna cada vez mais importante para os gestores. À medida que as demandas e os processos 

de compras aumentam, fica mais difícil acompanhar seus resultados sem os instrumentos 

apropriados.  

 Analisando o portal da Universidade Federal do Cariri, verifica-se que o órgão 

apresenta diversas carências de divulgação de informações sobre o andamento de suas 

compras e contratações em todas as suas fases, etapas e atos, o que dificulta o controle e a 

tomada de decisões por parte dos gestores, colocando em risco o alcance de objetivos 

estratégicos específicos da UFCA.  

 Antes de adentrar no detalhamento das carências da divulgação das compras, para uma 

melhor compreensão, é preciso descrever de forma sucinta como é o processo de compras 

dentro da instituição. 

 O processo de compras da UFCA inicia-se com a elaboração do Plano Anual de 

Compras, que se dá por meio da inserção das demandas no sistema PGC por parte dos setores 

demandantes. As demandas são consolidadas, prioridades são definidas e cria-se um 

calendário de execução para os processos de compras. Nesse calendário é informado o prazo 
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em que cada setor tem para enviar seus respectivos processos à PROAD para execução 

(UFCA, 2020). 

 Na sequência, seguindo o cronograma do calendário de compras, os setores 

demandantes enviam os processos, com a documentação necessária, para que a PROAD possa 

analisar os aspectos formais e, posteriormente, proceder com a execução das respectivas 

compras, sejam elas por meio de licitação (pregão eletrônico) ou compra direta (dispensa, 

inexigibilidade, etc.) (UFCA, 2020). 

 Uma vez executadas as compras, os processos, quando necessário, são encaminhados 

para empenho (UFCA, 2020). Em seguida, os processos são encaminhados para formalização 

de contrato ou documento equivalente, viabilizando, assim, a entrega dos materiais ou o início 

da prestação dos serviços (UFCA, 2020).  

 Uma vez os materiais entregues pelos fornecedores ou os serviços sendo prestados, há 

o ateste por parte dos respectivos fiscais e os processos são encaminhados para liquidação e 

pagamento (UFCA, 2020). 

 As etapas supracitadas, descritas em linhas gerais, estão ilustradas na figura abaixo:  

 

Figura 03 - Etapas do processo de compras na UFCA 

 

Fonte: UFCA (2020). 

  

 Na primeira etapa, que trata da elaboração do plano de compras, não se verifica 

qualquer instrumento de divulgação da UFCA sobre o que é demandado pelos setores no 

sistema PGC, as demandas que foram aprovadas e sobre o cronograma instituído pelo 

calendário de compras. A ausência desse tipo de divulgação, além de caracterizar falta de 
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transparência, gera impactos negativos para os gestores no tocante ao acompanhamento 

daquilo que foi demandado, quais processos de compras fazem parte do calendário, quando 

serão enviados à PROAD e se foram enviados no período previsto, por exemplo.  

 Com relação à fase que contempla a segunda e terceira etapas (envio dos processos e a 

execução das compras), a PROAD, setor responsável pela execução das compras da UFCA, 

divulga cada processo encaminhado, por meio de uma planilha10 no portal da universidade 

(ver figura 4), onde se visualiza o número de cada processo, número da compra, objeto geral, 

quantidade de itens e datas de entrada inicial na CAC/PROAD e data de entrada na 

CL/PROAD, além do status do processo. Além disso, percebe-se na parte superior que os 

processos estão separados por tipo (licitações, dispensas, inexigibilidades, etc.).  

 

Figura 4 – Planilha de Acompanhamento de Compras da PROAD 

 

Fonte: (UFCA, 2022). 

 

 Contudo, não há pormenorização das aquisições, indicando, por exemplo, quais itens 

fazem parte de cada processo, seus respectivos demandantes, valores unitários e totais.  

                                                 
10 Fonte: https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/acesso-a-informacao/licitacoes-e-

contratos/#accordion-1 
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 Além disso, não informa quais itens tiveram sucesso na execução e quais tiveram o 

resultado deserto ou fracassado. Um gestor de uma área demandante não fica sabendo, por 

exemplo, se o bem solicitado teve sucesso ou não no pregão.  

 Esses fatos impedem que os gestores tenham acesso à informação detalhada de 

maneira eficiente, prejudicando à tomada de decisão. 

 No tocante aos contratos e documentos equivalentes (quinta etapa), oriundos dos 

processos de compras e contratações, a UFCA faz essa divulgação por meio de planilha em 

seu site (ver figura 5). A planilha traz informações relevantes sobre os contratos formalizados, 

conforme destacado na imagem abaixo, contudo não traz, por exemplo, a situação de 

processos ainda em andamento no setor de contratos (CCON/PROAD), deixando uma lacuna 

na transparência sobre determinados processos. Uma situação em que ainda se esteja 

realizando a formalização do contrato, por exemplo, fica de certa forma, escondida aos olhos 

da gestão. Também, aos olhos do gestor, não há qualquer distinção sobre quais contratos 

tratam de aquisições de bens e tratam de contratações de serviços. Outra falha de 

transparência que prejudica o acompanhamento e a tomada de decisão dos gestores nessa 

etapa é a completa ausência de informações das atas de registro de preço vigentes (documento 

equivalente ao contrato), que são resultado dos pregões executados por meio de Sistema de 

Registro de Preços.  

Figura 5 – Planilha de Acompanhamento de Contratos da PROAD 

 

Fonte: (UFCA, 2022). 
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 Com relação à sexta fase, recebimento dos bens ou da prestação dos serviços, percebe-

se outra lacuna de transparência.  Não há qualquer instrumento de divulgação que auxilie os 

gestores no acompanhamento e na tomada de decisões. Um gestor de um setor demandante, 

por exemplo, não sabe se um determinado material solicitado e licitado foi recebido ou não 

pela universidade.  

 Já na fase da despesa pública, que contempla as etapas quatro e sete (respectivamente, 

empenho e liquidação/pagamento), a UFCA, conforme já foi mencionado na seção 1.1, 

possui, em seu portal institucional, um painel de monitoramento de apoio à gestão, (ver figura 

06), onde traz informações acerca da execução do orçamento pela PROAD. Contudo, o 

instrumento não faz uma relação clara com cada procedimento de compra da universidade, 

restringindo-se apenas ao orçamento que foi executado de uma forma geral pela universidade, 

impossibilitando um acompanhamento direto de cada bem ou serviço demandado. O gestor, 

por exemplo, não consegue visualizar se determinado bem ou serviço comprado pela UFCA 

foi empenhado, liquidado e pago.  

 

Figura 6 – Painel de Execução Orçamentária pela PROAD 

 

Fonte: (UFCA, 2022). 

 

 Ora, o acompanhamento do orçamento está diretamente relacionado às informações 

dos processos de compras que estão em andamento, aos processos que já foram executados, e 

aos processos que ainda estão por vir. Por exemplo: se uma determinada compra teve 



26 

 

resultado fracassado, o gestor tem que decidir se vai repeti-la ou se vai destinar o orçamento 

para outro fim. Da mesma forma que, se um material foi adquirido por um valor abaixo do 

planejado, o gestor tem que decidir para onde será destinado àquela sobra (remanescente) de 

orçamento. Em momentos de limitação (restrição ou contingenciamento) orçamentária, 

decisões como essas são importantíssimas. Como poderá haver uma decisão eficiente do 

gestor, se ele não sabe a real situação de cada compra? Por isso, a transparência desses 

processos implica em informações mais rápidas e confiáveis para que os gestores possam 

tomar determinadas decisões. 

 Além das lacunas de informações apresentadas acima em cada etapa do processo de 

compras da UFCA, outros gargalos são perceptíveis: ausência de integração de informações 

(cada setor da PROAD divulga suas informações de forma independente); os instrumentos 

existentes não guardam um padrão de modelo e apresentação; e há diferentes locais de acesso 

para cada instrumento de acompanhamento das compras no portal institucional, dificultando a 

localização.  Assim, o risco de ruídos e distorções de entendimento sobre o status verdadeiro 

da compra é enorme, além de impedir uma visualização rápida e eficiente sobre a situação 

real de cada procedimento de compra, influenciando negativamente a transparência e a 

tomada de decisão dos gestores. Por exemplo, se a Coordenadoria de Materiais e Patrimônio 

da PROAD não divulgar que um determinado produto foi recebido ou se Coordenadoria de 

Contabilidade e Finanças não mostrar as informações a respeito do empenho de determinado 

item, haverá uma dúvida sobre a real situação dessa compra, denotando uma transparência 

pouco efetiva para que a gestão possa tomar certas decisões.    

 Na UFCA, se algum gestor quiser informações mais detalhadas sobre as compras, o 

portal institucional até disponibiliza links para sistemas que permitem acesso aos processos da 

UFCA (Sipac Público11 e Portal da Transparência), mas, nesse caso, ele terá que fazer um 

verdadeiro trabalho de "garimpo" e "quebra-cabeça" entre essas fontes, sejam elas 

instrumentos de divulgação e controles internos de setores da PROAD, demandando 

demasiado esforço e tempo. Em cenários de urgência para tomadas de decisão, não se pode 

preterir a eficiência. Em uma universidade em expansão, sem instrumentos adequados, fica 

cada vez mais difícil acompanhar de forma precisa todos os processos de compras, 

impactando negativamente, por exemplo, o planejamento, execução e controle do orçamento 

da universidade.  

                                                 
11 https://sig.ufca.edu.br/sipac/public/home.jsf 
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 Deve-se, portanto, antecipar ações e inovar. Buscar a minimização de controles 

individualizados, promovendo instrumentos de acompanhamento modernizadas e integradas 

entre os setores. Instrumentos de divulgação mais automatizadas, podem estar disponíveis 

para promover uma transparência ativa e efetiva, ajudando os gestores nas tomadas de 

decisões e no repasse de informações sobre as ações desenvolvidas no tocante as compras da 

UFCA. O governo federal, inclusive, indica que o fortalecimento da Governança Pública 

também passa pela adoção de instrumentos de promoção de processo decisório baseado em 

evidências (BRASIL, 2018). 

 Exposto isso, acredita-se que um instrumento que consiga trazer e integrar as 

informações de todas as etapas no processo de compras da UFCA, atualizando-a 

constantemente, daria mais rapidez e confiabilidade nas informações, proporcionando uma 

transparência mais efetiva, uma gestão mais eficiente e mais subsídios para a tomada de 

decisão dos gestores. 

 

1.4 INTERVENÇÃO PROPOSTA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

  

 Sendo assim, destaca-se abaixo a intervenção proposta por este Projeto de Intervenção, 

através dos seus objetivos e justificativa.  

 

Objetivo Geral 

 

 Propor a criação de um Painel de Monitoramento para as compras e contratações da 

UFCA, que dê maior transparência, propicie uma gestão mais eficiente e seja capaz de 

fornecer subsídios para tomada de decisão dos gestores. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Coletar informações sobre diferentes aspectos do processo de compras da UFCA; 

b) Identificar as informações   para o painel de monitoramento; 

c) Validar a proposta de criação do painel de monitoramento junto aos gestores da 

UFCA. 

 

Tendo em vista os objetivos supracitados, esse projeto justifica-se pelo fato dos órgãos 

públicos se verem obrigados, cada vez mais, a dar mais transparência aos seus processos de 

aquisições e terem gestões mais eficientes.  
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Além disso, a UFCA é uma universidade relativamente nova, estando em fase de 

implantação e gradativas mudanças administrativas, sobretudo no setor de compras e 

contratações. Ou seja, o cenário atual de mutação seria um facilitador para implementação da 

proposta apresentada, pois acredita-se que haveria menos resistência.  

A motivação apoia-se, também, na crença de que o instrumento promoverá uma 

gestão mais assertiva e eficiente no tocante às compras da UFCA. Conforme já relatado 

anterioramente, a ausência de um instrumento como esse acarreta: falta de confiabilidade de 

informações, devido não haver integração entre os setores, nem publicização de todas as 

etapas do processo de compra, gerando, consequentemente, risco de ruídos e distorções de 

informações sobre as compras; falta de efetividade na transparência para o acompanhamento 

dos gestores, tendo em vista  não haver divulgação detalhada das aquisições, indicando quais 

itens fazem parte de cada processo de compra, nem seus respectivos valores individualizados, 

por exemplo; e respostas mais lentas sobre a situação das compras e contratações, 

prejudicando o princípio da eficiência e a tomada de decisões dos gestores. 

Dessa forma, a proposta de intervenção busca promover um instrumento de apoio 

gerencial e um avanço na governança das compras da UFCA, facilitando a tomada de 

decisões dos gestores, controle e o alcance de objetivos estratégicos específicos da UFCA.  

Por fim, verificou-se que diversos órgãos públicos, como universidades federais, 

inclusive a UFCA, já utilizam de painéis de monitoramento no apoio à gestão, contudo, nada 

relacionado ao controle de seus processos de compras públicas, podendo servir de base para 

futuros estudos de aplicação em outros órgãos públicos.  

Diante do exposto, evidencia-se a importância de um estudo aprofundado para 

propor a criação do painel de monitoramento das compras com informações integradas e mais 

detalhadas, promovendo uma gestão eficiente na Universidade Federal do Cariri.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  Este capítulo trata da revisão teórica no tocante aos temas que se relacionam com a 

pesquisa. A primeira parte faz uma abordagem breve sobre compras públicas, 

contextualizando seu conceito e a importância da gestão nos processos de compras e 

contratações públicas. A segunda parte aborda a transparência, demonstrando sua importância 

e a relação direta com a gestão de compras públicas.  A terceira parte traz um destaque sobre 

o painel de monitoramento como exemplo de instrumento de transparência no apoio a gestão 

pública.  

 

2.1 GESTÃO NAS COMPRAS PÚBLICAS 

 

Segundo Pozo (2007), o setor responsável pelas compras, suprimentos ou financeiro, 

tem papel preponderante nos resultados de uma organização, tendo em vista a necessidade de 

suprir com recursos materiais e serviços, visando atender às necessidades demandadas, 

satisfazendo assim, o processo estratégico, gerencial e operacional. De fato, nas 

universidades, por exemplo, para que se possa desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, pilares dessas instituições, os setores de compras devem prover com os bens e 

serviços necessários para o alcance desses objetivos.  

O processo de compras no âmbito público corresponde a um processo administrativo. 

Conforme Mendes (2012) versa, a compra ou contratação pública é uma realidade jurídica 

inserida no conceito de processo administrativo.  

 

Processo de contratação pública é o conjunto de fases, etapas e atos estruturados de 

forma lógica para permitir que a Administração, a partir da identificação precisa da 

sua necessidade e demanda, possa definir com precisão o encargo desejado, 

minimizar seus riscos e selecionar, isonomicamente, se possível, a pessoa capaz de 

satisfazer a sua necessidade pela melhor relação benefício-custo. (MENDES, 2012, 

p. 25). 

Cada fase do processo de contratação pública é composta por diversas etapas, que 

por sua vez, são compostas por diversos atos. Cada fase tem um propósito macro, 

enquanto cada etapa tem um propósito micro. Ou seja, a contratação pública 

depende da execução das fases, e estas dependem das etapas e atos respectivamente. 

É uma relação sistêmica de dependência (MENDES, 2012 apud SOUZA, 2019, 

p.17). 

 

 

Para Squeff (2014, p. 7), "as compras públicas são o processo por meio do qual o 

governo busca obter serviços, materiais e equipamentos necessários ao seu funcionamento em 

conformidade com as leis e normas em vigor".      
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Entretanto, é preciso desmistificar o entendimento que compra governamental se 

resume apenas a processo licitatório. Segundo Mendes (2012), o processo de contratação 

pública possui basicamente três fases: interna, externa e contratual. 

De acordo com Souza (2019), a fase interna corresponde à fase de planejamento da 

compra pública. A fase externa é simplesmente a fase de seleção do fornecedor, por meio de 

alguma modalidade de licitação ou por compra direta. Já a fase contratual é a fase de gestão 

da contratação propriamente dita.  

No que diz respeito ao processo de licitação, este nada mais é que o conjunto de 

procedimentos administrativos para as compras ou serviços contratados pelos governos 

Federal, Estadual ou Municipal, conforme preconiza o inciso XXI do Art.° 37 da Constituição 

da República Federativa do Brasil. 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988, Art.° 

37). 

 

 

Já o TCU (2010) indica que licitação é procedimento administrativo formal em que a 

Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio (edital 

ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens 

e serviços.  

É possível, assim, verificar que o processo de compras é bastante complexo e exige 

uma gestão eficiente em todas suas etapas do processo administrativo, para que a 

Administração possa alcançar os objetivos que foram traçados.  

O principal dispositivo legal que rege as compras públicas e suas modalidades é a 

nova Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021, conhecida como Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, que vai revogar a antiga Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de 

Licitações), Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão) e os arts. 1º a 47-A da Lei 

nº 12.492/11 (Regime Diferenciado de Contratação - RDC), após decorridos 2 (dois) anos de 

sua publicação oficial.  

Enquanto esse prazo não extingue esses normativos antigos, estes vão caminhar ao 

lado da nova Lei em um período adaptativo para a administração pública, dando opção ao 

gestor público optar por comprar e contratar por meio da nova Lei ou se utilizar do regime das 
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leis antigas, deixando claro sua escolha no edital, no aviso ou no instrumento de contratação 

direta. (GUTERRES, 2021). 

Como se pode observar, o processo de compra pública vai além do termo licitação. 

Licitação ou contratação direta, por si só, seria apenas uma das fases do processo das compras 

governamentais, podendo ser definida, conforme já visto, como um conjunto de etapas e atos 

dentro de um processo administrativo formal de contratação que, garantido o princípio 

constitucional da isonomia, visa a proposta mais vantajosa para atendimento daquilo que 

Administração Pública almeja.  

Resumidamente, as modalidades de licitação e as possibilidades de contratação direta, 

conforme a nova lei de licitação, estão dispostas no quadro abaixo: 

  

Quadro 1 - Modalidades de licitação e as possibilidades de contratação direta 

Modalidades Característica Disposição Legal 

Pregão 

Modalidade de licitação obrigatória 

para aquisição de bens e serviços 

comuns (Admite também serviço 

comum de engenharia) 

Art. 28, I da Lei nº 14.133/21 

Concorrência 

Modalidade de licitação para 

contratação de bens e serviços 

especiais e 

de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia 

Art. 28, II da Lei nº 14.133/21 

Concurso 

Modalidade de licitação para 

escolha de trabalho: técnico; 

científico; e artístico. Com 

concessão de prêmio ou 

remuneração ao vencedor. 

Art. 28, III da Lei nº 14.133/21 

Leilão 

Modalidade de licitação para 

alienação de bens imóveis ou de 

bens móveis inservíveis ou 

legalmente apreendidos a quem 

oferecer o maior lance. 

Art. 28, IV da Lei nº 14.133/21 

Diálogo competitivo. 

Modalidade de licitação para 

contratação de obras, serviços e 

compras em que a Administração 

Pública realiza diálogos com 

licitantes previamente selecionados 

mediante critérios objetivos, com o 

Art. 28, V da Lei nº 14.133/21 
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intuito de desenvolver uma ou mais 

alternativas capazes de atender às 

suas necessidades.  Está vinculado 

a: inovação tecnológica ou técnica; 

impossibilidade de ter sua 

necessidade satisfeita sem a 

adaptação de soluções disponíveis 

no mercado; e impossibilidade de 

as especificações técnicas serem 

definidas com precisão suficiente 

pela Administração 

Compras Diretas  Disposição Legal 

Licitação Dispensada 

Quando não é possível realizar a 

licitação, há determinação legal. O 

gestor público não tem 

discricionariedade para escolher 

entre licitar ou não licitar.  Está 

vinculada a alienação de bens. 

Art. 76 da Lei nº 14.133/21 

Licitação Dispensável 

Quando é possível realizar a 

licitação, mas não há 

essa obrigatoriedade. O gestor 

público tem discricionariedade 

para escolher 

entre licitar ou não licitar. 

Art. 75 da Lei nº 14.133/21 

Inexigibilidade de 

Licitação 

Quando há inviabilidade de 

competição, ou seja, não é possível 

realizar um procedimento 

competitivo em virtude das 

condições da situação. Por 

exemplo: fornecedor exclusivo. 

Art. 74 da Lei nº 14.133/21 

Fonte: Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021. 

 

 

 Aliado a essas modalidades de compras públicas, cumpre destacar que a administração 

ainda pode utilizar do Sistema de Registro de Preços (SRP), que é um procedimento visando o 

registro formal de preços (no lugar da celebração de contratos) para entrega de bens ou 

prestação de serviços por parte de um fornecedor selecionado em procedimento licitatório. As 

condições a serem praticadas e obrigações futuras do fornecedor relativas à entrega dos bens 

ou prestação de serviços ficam dispostas em um documento específico denominado Ata de 

Registro de Preços (ARP), que tem característica de instrumento equivalente ao contrato 



33 

 

(PANKO, 2018). Segundo a nova lei de licitações (Lei 14133, de 1º de abril de 2021), no seu 

art. 6, inc. XLV, o sistema de registro de preços pode ser realizado "mediante contratação 

direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência". 

A gestão das compras públicas depende da visão abrangente do gestor público, 

observando a legislação, os objetivos estratégicos do órgão, os instrumentos de 

acompanhamento que dispõe e da cultura de todos os atores envolvidos no processo de 

contratação. Reis (2018) versa que a gestão das compras públicas depende dos meios e 

recursos disponíveis para cumprir essa atividade, bem como dos recursos humanos 

(servidores especializados e capacitados).  

Deve existir contribuição e comunicação entre as áreas e os agentes envolvidos no 

processo de contratação. Os recursos materiais, como instrumentos e sistemas, que permitam 

o acompanhamento, otimização de processos e a tomada de decisões, também aparecem como 

fundamentais para que se obtenha os resultados esperados daquilo que foi planejado dentro da 

organização (REIS, 2018).  

Em linhas gerais, gestão segue um ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) de planejar, 

executar, controlar e agir. Ou seja, suas atividades básicas de gestão são: planejar as 

operações, com base nas prioridades e objetivos; executar esse planejamento, objetivando a 

geração de resultados; e controlar o desempenho, lidando adequadamente com os riscos, 

conforme pode se verificar na figura 7 (TCU, 2021). 

 

Figura 7 - Atividades da Gestão  

 

Fonte: adaptada de RGB (2020). 

 

Em resumo, a gestão faz o manejo dos recursos colocados à disposição da organização 

e busca o alcance dos objetivos estabelecidos (RGB, 2020).  
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Nesse ciclo, poder acompanhar e analisar se tudo vem sendo executado conforme 

planejado e se os resultados estão sendo satisfatórios, fomenta a fase de ação, de tomadas de 

decisão. Pois, caso tudo esteja ocorrendo bem, o processo pode ser padronizado e/ou 

compartilhado. Em contrapartida, caso se verifique problemas, o gestor pode pensar ações de 

mudanças para novos ciclos, buscando identificar aquilo que pode ser modificado no 

processo.  

A fragilidade no acompanhamento das compras nas organizações públicas gera 

inúmeros riscos que irão impactar negativamente o planejamento e, consequentemente, todo 

funcionamento do órgão, resultando em prejuízos e caracterizando uma gestão ineficiente, 

divergindo do que versa os regimentos jurídicos e, sobretudo, a Constituição Federal: 

 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] (BRASIL, 

1988). 

 

 

Nesse sentido, os órgãos públicos estão cada vez mais sendo exigidos no tocante ao 

melhoramento da gestão de seus processos de contratação pública. O governo federal, através 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), no intuito de ajudar os 

órgãos federais, lançou no dia 02 de abril de 2018 um instrumento para auxiliar no 

planejamento e no gerenciamento das compras governamentais de toda a Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, denominada de PGC - Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) (BRASIL, 2020). 

Esse Sistema exige a inserção, um ano antes, de todas as demandas planejadas para o 

ano seguinte. Em 2018, o preenchimento do Sistema foi estabelecido como facultativo, para a 

ambientação e amadurecimento das unidades quanto a utilização do mesmo. Entretanto, nos 

anos subsequentes o uso do PGC passou a ser obrigatório. (BRASIL, 2020). 

O PGC tem capacidade de fortalecer a gestão na fase de planejamento das 

contratações dos órgãos e entidades, bem como auxiliar na tomada de decisões relativas às 

aquisições e a elaboração do Plano Anual de Compras (PAC). O instrumento consolida todas 

as pretensas contratações, por meio de módulos de preenchimento simplificado. O sistema 

dispõe de dados gerenciais que permitem ampliar a realização de compras compartilhadas 

entre órgãos e identificar novas oportunidades de ganhos de escala nas contratações. Além de 

ser um instrumento gerencial, permite o cidadão ter acesso às informações consolidadas, que 
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serão divulgadas nos sites oficiais de cada instituição pública, provendo a transparência, que 

deve ser obedecida pela Administração Pública. (BRASIL, 2020). 

Acompanhando essa tendência de um novo modelo na administração pública, a nova 

Lei de Licitações (Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021) traz um dispositivo, art. 11, parágrafo 

único, que versa sobre a adoção de mecanismos de monitoramento com envolvimento da alta 

gestão nas decisões. A antiga Lei de Licitações é omissa quanto a isso. (Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993). 

 

Art. 11, parágrafo único: A alta administração do órgão ou entidade é 

responsável pela governança das contratações e deve implementar processos 

e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, 

direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, 

com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, 

promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das 

contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover 

eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações (BRASIL, 2021). 

 

 

No seu artigo 169, inciso I, a nova lei de licitações, mais uma vez, reforça a 

necessidade de adotar mecanismos para acompanhamento das compras públicas: "Art. 169. 

As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de 

riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da 

informação (...)".  (BRASIL, 2021). 

A função compras na Administração Pública pode evoluir de um estado meramente 

operacional e reativo para um estado de perfil estratégico com caráter proativo. No primeiro 

caso, as atividades são meramente operacionais para um curto prazo, não havendo 

planejamento nem comunicação entre os setores. Já o perfil estratégico é aquele que valoriza 

os recursos humanos, planeja as ações, utiliza instrumentos de tecnologia da informação e 

promove a integração de informações entre os setores para contínuo aperfeiçoamento do 

processo de compras (DÓRIA; ARAÚJO, 2020 apud BRAGA, 2006). Nesse sentido, 

instrumentos que tornem a gestão mais eficiente são importantíssimos para a mudança desse 

perfil organizacional. 

O TCU (2021), por exemplo, sugere o uso de instrumentos digitais que promovam a 

transparência para facilitar a participação dos diversos stakeholders nas decisões públicas, 

traçando melhores estratégias para amparar a gestão e, consequentemente, aprimorar a 

prestação de serviços públicos. 

O acompanhamento das compras públicas, com utilização de informações de 

qualidade e mecanismos robustos de apoio à tomada de decisão, nesse sentido, surge como 
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um meio necessário para, efetivamente, cumprir objetivos, garantir a sustentabilidade de 

resultados e a manutenção de operações, combinando ações que visam fomentar o melhor 

desempenho e assegurar a observância dos princípios éticos e legais permitindo qualidade e a 

efetividade dos serviços prestados; clareza acerca de quais são os produtos e serviços 

efetivamente prestados, mantendo o foco nesse propósito; maior capacidade de gerir riscos; 

auxilio no controle de orçamento; maior capacidade de dialogar e prestar contas; dentre outros 

(VIERA; BARRETO, 2019). 

O monitoramento das compras públicas relaciona-se, também, com a capacidade dos 

gestores superiores de um órgão público atuarem na coordenação, articulação e supervisão das 

práticas de gestão executadas pelos subordinados com a finalidade de que as demandas sejam 

atendidas com eficiência e transparência e estejam alinhadas com as metas organizacionais. 

(DÓRIA; ARAÚJO, 2019 apud TCU, 2014). 

Nesse discurso, uma boa gestão das compras públicas favorece a eficiência 

administrativa, permitindo mais investimento de tempo e recursos para compras mais 

alinhadas com as necessidades e metas organizacionais (DÓRIA; ARAÚJO, 2019).  

É necessário que os órgãos se utilizem de procedimentos internos e instrumentos que 

direcionem às tomadas de decisões. As compras públicas devem ser abordadas de forma 

multidimensional, incluindo variáveis como a governança, eficiência e inovação. Esse olhar é 

capaz de produzir maiores benefícios para o aperfeiçoamento do processo, melhor gestão, 

bem como melhores resultados, fomentando, assim, o alcance de objetivos estratégicos 

importantes (COSTA; TERRA, 2019). 

Neto; Lima (2020) afirmam que é necessário quebrar modelos ortodoxos na 

administração pública. Afirmam que um dos maiores desafios na administração pública é 

superar paradigmas que fomentem mudanças verdadeiramente consideráveis na gestão. Para 

os autores, isso decorre, em parte, de comportamentos individuais e coletivos, nas 

organizações, em se colocarem em uma zona de conforto de métodos já institucionalizados, 

resistindo à inovação. "Na perspectiva de Schumpeter (1934), a inovação consiste no 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços, marcados pelo caráter inédito ou em uma 

modificação de padrão até então existente". (NETO; LIMA, 2020, p.244). 

A mudança de paradigma deve observar todo o processo que envolve as compras 

públicas. Um olhar estratégico sobre esse processo, visualizando toda sua complexidade, é 

fundamental para que se possa visualizar com mais clareza os desafios, os gargalos e as 

oportunidades que permeiam a atividade de compras no setor governamental (COSTA; 

TERRA, 2019). 
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Terra (2018) também afirma que é preciso que haja esse posicionamento estratégico 

das compras públicas dentro das organizações públicas, empoderada de capacidade de decisão 

de seus gestores, tendo a governança e a gestão das compras públicas como o foco do 

processo. 

Nesse sentido, Matias-Pereira (2014) diz que a boa governança na Administração 

Pública está ancorada em quatro princípios: promoção da ética; a garantia de conformidade; a 

transparência; e a prestação de contas. Adentrando em um desses princípios da governança, 

Zuccolotto e Teixeira (2019) afirmam que a boa governança pressupõe, na Administração 

Pública, acompanhamento e controle. Essas duas atividades só são possíveis por meio da 

transparência das informações.  Essa transparência, como instrumento de governança, tem o 

poder de combater a má gestão e promover a confiança de ações públicas (ZUCCOLOTTO E 

TEIXEIRA, 2019 apud SPECK, 2002).  

Então fica evidente no discurso dos autores, que a transparência está intrinsecamente 

ligada as ações desempenhadas na administração pública. Nesse contexto, se faz necessário 

discorrer mais detalhadamente sobre transparência para demonstrar o quão importante ela é 

para gestão das compras públicas.  

 

2.2 TRANSPARÊNCIA NO APOIO À GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS    

 

 Dar acesso à informação sobre o que é produzido na administração pública deve ser a 

regra e, o sigilo, a exceção. Aquilo que é produzido dentro de um órgão público deve estar 

acessível aos diversos interessados, sejam eles os próprios servidores públicos ou cidadãos, de 

uma maneira fácil de ser encontrada e com uma linguagem clara, objetivando promover a 

eficiência e a accountability.  

 Muito se tem discutido sobre transparência, seus conceitos, sua importância e 

aplicabilidade. A busca pela transparência decorre de diversos fatores. Inicialmente, o tema é 

diretamente ligado à democracia. Não há que se falar de transparência em um regime 

autoritário.  Segundo Teixeira e Zucculotto (2019), a transparência é uma reivindicação moral 

de uma sociedade em que o direito de ter acesso às informações é plenamente acolhido (apud 

PASQUIER; VILLENEUVE, 2007). Outro fator determinante, exposto pelos autores, no 

tocante ao tema, é que a transparência aparece como uma medida prática de vigilância de atos 

públicos (apud FLORINI,1997). Ou seja, a transparência é um instrumento que fomenta a 

confiança aos atos públicos. 
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 O termo transparência ganhou novos significados e popularidade nas duas últimas 

décadas, com a disseminação de ideias de boas práticas de governança que têm relação com o 

modo como as organizações são administradas e controladas. A transparência tem a 

capacidade de esclarecer, explicar, tornar acessível e fornecer orientação para os diversos 

interessados, inclusive gestores, na busca pela eficiência.  (ZORZA; RODRIGUES, 2016). 

 Seguindo essa linha de raciocínio, Garcia (2011) diz que o princípio da eficiência 

exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades 

da sociedade. A eficiência impõe à Administração Pública o seguimento do bem comum, por 

meio do exercício de suas competências de forma transparente, sempre em busca da 

qualidade, aplicando-se os critérios legais e morais para utilização possível dos recursos 

públicos, de maneira a evitarem desperdícios. A atuação transparente do Poder Público está 

intimamente relacionada ao controle da Administração, visto que, conhecendo seus atos, 

pode-se analisar e buscar dar novos direcionamentos para melhoria da gestão.  

A transparência apresenta inúmeras características. Cruz et al. (2009) fala que a 

informação livre, capacidade de compreensão, disponibilidade aos que serão afetados pelas 

decisões delas decorrentes, prestação de forma completa em meios de comunicação 

adequados caracterizam a transparência. Além disso, a palavra "transparência" traz consigo 

um importante conjunto de associações morais e políticas, entre as quais: honestidade, lisura e 

abertura. Complementando esse rol de características, Silveira (2017) versa que a 

transparência tem a capacidade de evidenciar os responsáveis, torna a gestão pública mais 

participativa e pode impulsionar a utilização mais eficiente dos recursos. Já Saldanha (2020), 

indica que a transparência se caracteriza pela disponibilidade de informações sobre uma 

organização permitindo o monitoramento de seu funcionamento ou do seu desempenho, sendo 

cada vez mais vista como uma marca da boa governança (apud RUIJER; MEIJER, 2016). 

 Em linhas gerais, a transparência não serve apenas para cumprir obrigações 

regulatórias. Ela adentra em um novo paradigma de gestão pública, pois garante a agregação 

de valor à administração pública e abre inúmeras possibilidades para melhorar a qualidade das 

atividades e dos serviços públicos prestados (Acuña; Garcia, 2019 apud Fernández, Salinas e 

Salinas, 2013). 

 Tratando das atividades desempenhadas pela administração pública, bem como os 

serviços que são prestados, estes estão diretamente ligados ao tema compras públicas. As 

compras públicas são mecanismos naturais que a Administração possui com objetivo de 

atender os seus próprios anseios que lhe permitem funcionar, bem como satisfazer as 

necessidades da sociedade.  É através das compras públicas que a Administração executa 
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grande parte de seu orçamento, que fluem por meio de milhares de processos de contratação, 

através das mãos de milhares de funcionários públicos. Para o desenvolvimento desse 

objetivo a Administração Pública coloca seus gestores, cotidianamente, em diferentes níveis 

de tomada de decisão sobre as necessidades e sobre os melhores meios para o atendimento. O 

processo de compras públicas traz impactos tanto quando os resultados são benéficos quanto 

quando são negativos. Dessa forma, nas compras públicas, como em todas as atividades 

estatais, o princípio da transparência desempenha um papel transcendental.  Ela é um dos 

princípios gerais e centrais da contratação pública, prova disso é que tanto os tratados 

internacionais quanto as leis e decretos tratam disso (ARENOSO, 2006). 

 Dias e Nebot (2020) seguem esse mesmo pensamento ao afirmar que o processo de 

compra é um dos principais elementos da gestão pública, tanto por sua dimensão econômica 

(a contratação pública é aproximadamente 15% ou 20% do PIB dos países) como por ser 

através dela que a gestão pública atende as necessidades da sociedade. Por esse motivo os 

gestores públicos devem implementar compras cada vez mais transparentes e eficientes. 

Inclusive os autores destacam que as compras públicas são reconhecidas pelas organizações 

internacionais, como Banco Mundial e OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), como atividades públicas em que a transparência é 

fundamental para melhorar a integridade e eficiência dos procedimentos.  

 Nebot (2019) complementa informando que a transparência tem a capacidade de 

melhorar os procedimentos de compras públicas, pois permite o controle efetivo das ações e 

tomadas de decisões para um processo mais eficiente e eficaz. (apud Ochsenius, 2017).  

 O referencial básico de governança aplicável a organizações públicas, publicado pelo 

TCU (Tribunal de Contas da União) com objetivo de incentivar práticas de governança,  

demonstra que práticas de transparência podem trazer benefícios potenciais para a gestão das 

compras públicas, como por exemplo: aumento da capacidade  para identificar desvios na im-

plementação da estratégia ou necessidades de mudança da estratégia por meio da utilização 

dos dados do monitoramento do desempenho; aumento de confiança e de segurança jurídica 

dos tomadores de decisão; aumento da satisfação dos usuários; aumento do alinhamento das 

decisões organizacionais aos interesses das partes interessadas; aumento do conhecimento das 

partes interessadas sobre as atividades desempenhadas pelo órgão; identificação de 

ineficiências; melhoria da capacidade de resposta às demandas das partes interessadas, dentre 

outros (TCU, 2020). 

Mas há limites. Se a transparência, por meio de seus instrumentos, não for bem 

aplicada, não tiver a tempestividade adequada, não conseguirá promover todos ou maior parte 
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dos benefícios, mesmo com todo desenvolvimento da tecnologia. É preciso utilizá-la 

conforme necessidades e objetivos específicos. Segundo Lima (2019) as características 

daquilo que vai ser mostrado deve seguir uma metodologia conforme o que vai ser 

monitorado, a unidade organizacional, fonte de dados, periodicidade das informações, nível 

de acesso, público-alvo, etc. (apud Jannuzzi, 2011). Martins et al. (2010), por exemplo, 

destacam dois pontos críticos de um painel de monitoramento:   

 

 Forma de disposição: as informações devem ser amigáveis aos 

usuários e devem estar agrupadas segundo suas necessidades e formas de 

compreensão. Excesso de informações, poluição vuisual e formas complexas 

de disposição e apresentação de dados e informações não ajudam (...). 

 Acesso e tempetividade: é essencial que os usuários da informação 

possam receber os dados e informações necessários a tempo e a hora e, 

eventualmente, interagir carregando dados com muita facilidade de acesso 

(MARTINS et al., 2010, p. 220). 
 

Dessa forma, considerando todo contexto e relevância dada à transparência, bem como 

os limites apresentados, se torna fundamental discorrer sobre seus conceitos e classificações, 

de modo que permita detalhar e compreender melhor suas aplicabilidades no âmbito da gestão 

das compras públicas.  

Inicialmente, cumpre informar que há uma relação triangular entre transparência, 

abertura e vigilância. Entretanto, não significam a mesma coisa.  

Uma organização pode disponibilizar suas informações (ter abertura), contudo, pode 

não ser transparente. Para ser transparente, as informações precisam estar dispostas de 

maneira clara para os interessados (LARSSON,1998). No tocante a vigilância, sua relação 

com a transparência está ancorada no sentido de que a disponibilidade de informações, de 

maneira clara, fomenta o controle por parte dos stakeholders (TEIXEIRA; ZUCCULOTTO, 

2019). 

A transparência pode seguir algumas direções, nesse sentido, Heald (2006) indica que 

a transparência pode ser vertical, subdividida em transparência para cima e transparência para 

baixo; e transparência horizontal, que se subdivide em transparência de fora para dentro e a 

transparência de dentro para fora. 

A transparência para baixo diz respeito à vigilância dos governados às ações de seus 

governantes. Está diretamente ligada aos preceitos da democracia e da accountability.  Já a 

transparência para cima é aquela pautada na hierarquia, ou seja, o ator em patamar superior de 

uma organização ou governo, observa as ações dos atores subordinados. Seria o caso, por 
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exemplo, de Pró-Reitores de Administração de uma Universidade ao analisarem as 

informações oriundas das compras promovidas pelos servidores subordinados. 

A transparência para fora acontece quando alguém observa além de sua organização, 

de forma que analisa e compreenda o que acontece no exterior. Por exemplo, quando um 

servidor de uma instituição pública observa as informações de outros órgãos, com objetivo de 

analisar as ações e, se for o caso, adaptar para sua realidade. Enquanto a transparência para 

dentro, ocorre o sentido inverso do supracitado, aqueles que estão fora da organização, têm 

acesso às informações internas. 

A transparência ainda pode se dividir em três variedades dicotômicas: transparência de 

eventos versus de processos; transparência retroativa versus tempestiva; e transparência 

nominal versus efetiva (HEALD, 2006). 

A transparência dos eventos é representada pelos objetos: inputs, output e resultados, 

enquanto a dos processos é composta por aspectos processuais e operacionais (TEIXEIRA; 

ZUCCULOTTO, 2019). 

No tocante aos eventos, inputs seriam os sistemas públicos de despesa, por exemplo, o 

que foi disponibilizado para custear a compra ou serviço que vai ser licitado. Outputs seria o 

produto dessa compra ou serviço custeado, por exemplo, número de alunos atendidos dentro 

da universidade. Já o resultado se tem uma dificuldade maior de avaliar, pois há critérios mais 

subjetivos, por exemplo, se a qualidade do serviço prestado melhorou. (TEIXEIRA; 

ZUCCULOTTO, 2019). 

Para que um evento passe para outro, os processos de transformação e de associação 

são fundamentais.  

O que faz os inputs gerarem outputs poderia ser definido como um processo de 

transformação, onde um determinado procedimento consegue transformar aquele orçamento 

(input) em uma prestação de serviço (output). 

Para que o evento output passe para o resultado, outro processo age, dessa vez o de 

associação, tendo em vista que o resultado (satisfação do público, por exemplo) está associado 

a forma que o serviço foi prestado (output). 

Nesse sentido, tratando de apoio à gestão de um órgão nas compras públicas, verifica-

se que imprescindível que se busque a transparência dos eventos e dos processos.  

Ainda no que se refere à variedade, se tem a transparência retroativa versus 

tempestiva, que está relacionada ao tempo com que as informações são publicizadas. 

Transparência retroativa é aquela em que as informações são publicadas em uma janela de 

tempo pré-determinada, trazendo informações de ações pretéritas (TEIXEIRA; 
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ZUCCULOTTO, 2019). Já a transparência tempestiva, diferencia da primeira por ter as 

informações disponibilizadas em tempo real à medida que as ações vão sendo realizadas. Ou 

seja, há um contínuo acesso e vigilância dos atos (HEALD, 2006). Esse modelo favorece a 

gestão, pois, ao se disponibilizar as informações em tempo real, os gestores podem tomar 

ciência da atual situação dos eventos e processos, proporcionando mais assertividade para 

direcionamentos e tomadas de decisão.  

Contudo, pode se aliar, no tocante ao tempo, essas duas variedades, de forma que haja 

um complemento de informações retroativas e de tempo real para uma melhor análise dos 

fatos e tomada de decisões, se tornando assim um melhor instrumento de apoio a gestão. 

Inclusive Cruz et al. (2012) versam sobre isso, apontando que a transparência não deve se 

limitar a um período restrito, seja fatos praticados no presente ou passado. Deve-se garantir 

um conjunto de informações de períodos distintos, de forma que possibilite análises de caráter 

evolutivo e comparativo acerca da atuação dos gestores. 

Cumpre informar que a transparência, também, envolve a proatividade da organização 

ou de um determinado setor em divulgar suas informações. É a transparência relacionada à 

iniciativa.  Nesse caso, se tem dois tipos: transparência passiva e transparência ativa. A 

transparência ativa é a divulgação das ações da organização de forma periódica e 

sistematizada, voluntariamente ou por determinação legal, de modo que permita a 

accountability. Ou seja, é aquela informação prestada de forma proativa, sem a necessidade 

de que o interessado faça a solicitação. Já quando o interessado vai até a organização ou setor 

e solicita acesso a determinado tipo de informação, se tem a transparência passiva. A exceção 

fica por conta daqueles dados legalmente sigilosos. (TEIXEIRA; ZUCCULOTTO, 2019, 

apud YAZIGI, 1999, p. 26). 

Nesse sentido, em um mundo cada vez mais digital, se percebe uma sociedade que 

caminha cada vez mais para uma transparência ativa. Há um notório aumento da proatividade 

na divulgação das informações. Diferente de outrora, quando os atos públicos, de certa forma, 

eram "escondidos" e manifestados somente por meio de alguma requisição. Os instrumentos 

de tecnologia da informação têm sido cada vez mais usados nesse processo de modernização 

da transparência, trazendo mais velocidade na propagação das informações, reação dos 

indivíduos perante a elas, e, consequentemente, melhorando a gestão.  

Mas é bom frisar, que nem todas as informações, precisam ser disponibilizadas. Deve 

haver ponderação, analisar o objetivo, interessados e as características de cada situação, para 

que se não coloque informações em demasia e, assim, prejudique a efetividade da 

transparência.   
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Falando em efetividade, chega-se a última variedade da transparência, chamada de 

transparência nominal versus efetiva. Essa dicotomia está relacionada à capacidade da 

organização de se fazer entender ou não. Quando determinada informação é divulgada, mas 

não pode ser processada, compreendida e, posteriormente, utilizada se tem uma transparência 

nominal. Ou seja, houve a tentativa de ser transparente, mas efetivamente não conseguiu. Já 

quando essa informação é postada de maneira clara e compreensiva para o stakeholders, se 

tem a efetividade da transparência, logo se define como transparência efetiva.  (HEALD, 

2006).  

Sendo assim, a transparência precisa possuir algumas competências para ser efetiva, 

como rapidez, facilidade de acesso, integralidade, relevância, qualidade, comparabilidade e 

confiabilidade das informações (SILVEIRA, 2017 apud KRISTIANSEN et. al, 2008, p.67). 

Aló (2009), em seu estudo, vai mais além e detalha a transparência no tocante a 

efetividade, estabelecendo que, para se ter efetividade, a transparência deve perpassar cinco 

degraus, dispostos em níveis e dependentes entre si: acessibilidade, usabilidade, 

informatividade, entendimento e auditabilidade (Figura 8). 

 

Figura 8 - Degraus da Transparência 

 

Fonte: Aló (2009). 

 

Em resumo, a efetividade da transparência é alcançada quando se aumenta a 

capacidade de informar, por exemplo, através de instrumentos (portais, aplicativos, painéis de 

monitoramento, dentre outros.) que fomentem a portabilidade, operabilidade e 

disponibilidade. Esses instrumentos devem se relacionar com capacidade de usabilidade 

(facilidade de uso), primando pela uniformidade das informações, intuitividade, simplicidade 

e compreensibilidade. Além disso, a qualidade das informações que são mostradas (degrau 
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informativo), devem se fazer presente por meio da clareza, acurácia, consistência e 

integridade, para que dessa forma se chegue ao degrau do entendimento do usuário. Uma vez 

compreendidas, essas informações passam a ter a capacidade de auditabilidade onde a 

transparência se apresenta com a capacidade analítica, identificada através de mecanismos 

que colocam em prática características (ALÓ, 2009). 

A informação deve ser apresentada de maneira completa/detalhada, ter fácil acesso e 

ser dispostas de maneira clara e compreensível para o interessado.  Ou seja, transparência não 

se vincula apenas à visibilidade, deve permitir sua análise e compreensão, para que, por 

exemplo, um gestor possa utilizá-las da melhor maneira em tomadas de decisão. Filho (2018) 

citando Santos (2002) corrobora com essa afirmação, colocando que a transparência não se 

caracteriza apenas com publicização de informações, se estas não forem compreensíveis, 

possíveis de tabulação dos dados ou de estruturação dos resultados. A capacidade 

compreensividade está relacionada ao entendimento do conteúdo demonstrado. A linguagem 

deve ser objetiva, acessível e orientada para o entendimento dos usuários (MANENTI, 2017).  

Sendo assim, percebe-se que a efetividade da transparência está diretamente ligada à 

boa gestão, pois dá mais confiabilidade para os tomadores de decisão fazerem os 

direcionamentos necessários para a gestão e permite ações coordenadas de atividades dentro 

das organizações (VIEIRA; BARRETO, 2019).  

Nesse sentido, por exemplo, instrumentos que promovam a transparência de compras 

públicas, como os painéis de monitoramento, que trazem informações detalhadas, relevantes, 

que sejam verdadeiramente efetivas, têm o poder de promover a inovação e uma melhoria na 

gestão, ajudando os tomadores de decisão na condução das compras públicas de uma maneira 

mais assertiva e eficiente.   

 

2.3 PAINEL DE MONITORAMENTO COMO INSTRUMENTO DE 

TRANSPARÊNCIA NO APOIO A GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS    

 

A capacidade da transparência de melhoramento da gestão pública e, 

consequentemente, das compras públicas é fomentada, cada vez mais, pelos recursos 

tecnológicos cada vez mais presentes na sociedade. Atualmente, o termo transparência vem 

ganhando um novo enfoque, justamente por envolver novas mídias, sistemas informatizados 

e, principalmente, pelo uso da internet na mediação do desempenho da transparência 

governamental (FILHO; ARAUJO, 2019, apud HOOD, 2006). Os novos instrumentos de 

Tecnologias de Informação e Comunicação vêm proporcionando meios para viabilizar maior 
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interação e comunicação entre a administração pública e indivíduos, sejam os cidadãos que 

buscam por informações governamentais quanto para os agentes públicos que necessitam de 

tais informações para suas atividades (MOREIRA et al. 2016).   

 A tecnologia se apresenta como um instrumento facilitador, trazendo maior 

transparência e proporcionando facilidade de acesso aos dados e informações para um maior 

controle e ajuda no processo de tomada de decisões (SILVEIRA, 2017). Essa evolução, que 

sai do foco de documentos físicos, gera melhores resultados em vários procedimentos, como 

melhor eficiência operacional e menos desperdício de recursos, fomentando para bons 

resultados na tomada de decisão (VIEIRA, 2011 apud TARAPANOFF, 2006). 

 Nesse contexto, o painel de monitoramento aparece como um exemplo de 

transparência que se utiliza de novas tecnologias e que ajudam na tomada de decisões dos 

gestores nas atividades desempenhadas e nos serviços públicos prestados. Segundo Few 

(2006), o painel trata de uma solução tecnológica de demonstração visual das informações 

mais importantes, em determinado procedimento, necessárias para alcançar um ou mais 

objetivos, tendo essas informações consolidadas e organizadas em uma única tela, de modo 

que possam ser monitoradas eficientemente pelo usuário para tomar decisões estratégicas.  

Em outro estudo, Few (2013) complementa que os painéis se apresentam como 

importante instrumento de transparência, capazes de fornecer dados e informações 

objetivando o suporte à análise e a tomada de decisão por meio da manutenção da consciência 

de determinada situação. Ou seja, a consciência alimentada por um conjunto de informações 

que devem estar sempre disponíveis, de fácil percepção e entendimento, para que, se 

necessário, o gestor público possa tomar uma decisão (MONIZ, 2018). 

 Já Paulino (2014) indica que o painel é um importante instrumento para os tomadores 

de decisão da gestão, haja vista promover o acesso a informações sobre o desempenho da 

organização em determinada situação. Duarte (2012) concorda com essa afirmação e versa 

que o painel pode ser um importante instrumento de apoio à gestão, tendo em vista que sua 

interface gráfica abriga informações e indicadores de performance de determinados 

procedimentos, possibilitando a tarefa de gestão e apoiando a tomada de decisão. 

 O painel de monitoramento é um instrumento versátil com capacidade de mostrar 

dados de várias maneiras, seja por meio de quadros, imagens, gráficos e mapas, de forma bem 

visual, para que os diversos stakeholders, principalmente gestores, possam monitorar e 

absorver de forma mais fácil e célere determinadas informações e tomar as decisões mais 

precisas e eficientes (HOFFMANN, 2021).   
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 É fato notório entre os autores pesquisados que o painel de monitoramento é um 

importante instrumento de transparência que auxilia o gestor no processo decisório. 

Destacando essa questão da tomada de decisão, a mesma deve estar ancorada em uma boa 

avaliação do cenário. O monitoramento contínuo das informações, por meio de instrumentos 

apropriadas, dá o subsídio necessário para essa avaliação. Lima (2019), por exemplo, coloca o 

monitoramento e, consequentemente, avaliação como fundamentais para qualquer projeto, 

tendo em vista que é a partir do monitoramento que se verifica se o projeto está apresentando 

os resultados esperados ou os aspectos que precisam ser ajustados ou substituídos. Em outras 

palavras, para a autora o monitoramento é um procedimento sistemático e contínuo que 

produz informações relevantes para uma avaliação de determinada situação com maior 

rapidez, permitindo uma intervenção mais oportuna. Em sua obra, Martins et. al. (2010) 

destacam que esse monitoramento e avaliação significa gerar informações sobre o 

desempenho de algo (organização, programa, projeto, etc.), buscando identificar fatores que 

inibam ou promovam os resultados, fazendo uso dessas informações no processo decisório do 

objeto monitorado, objetivando aprendizado, transparência e responsabilização. 

Conforme pode se perceber, a transparência tem uma importância que vai além do 

controle social, para o cidadão de uma forma geral. Ela aparece como um importante 

instrumento de gestão no âmbito da administração pública, sendo fundamental para os 

gestores e servidores em geral no âmbito das organizações. Cruz et. al. (2012) diz que as 

iniciativas que visem aperfeiçoar os mecanismos de divulgação de informações acerca da 

gestão são consideradas boas práticas de governança. 

Nesse contexto, no âmbito das compras públicas, o uso de painéis de monitoramento, 

como suporte à gestão promovem a transparência dos atos e fazem com que os gestores 

tenham mais subsídios para tomada de decisões, se apropriando do que está sendo gasto, do 

andamento dos procedimentos de compras e se os objetivos da organização estão sendo 

alcançados. Indiretamente, a transparência das compras públicas, também, acaba envolvendo 

a responsabilidade do servidor público em prestar conta de suas atividades, bem como a 

necessidade de permitir o controle. As organizações públicas ao promoverem a transparência 

de suas compras fazem com que as informações não fiquem restritas a um servidor e/ou grupo 

específico de atuação na administração. Acaba permitindo relações mais horizontais e 

integradas, através do compartilhamento de informações relevantes entre os setores, trazendo 

menos ruídos e, consequentemente, mais confiabilidade para tomada de decisão dos gestores.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Esta seção apresenta os aspectos metodológicos seguidos para alcançar os objetivos da 

pesquisa, culminando na proposição do Projeto de Intervenção para criação de um Painel de 

Monitoramento que amplie a transparência das compras e contratações da Universidade 

Federal do Cariri, ajudando, sobretudo, os gestores da Pró-Reitoria de Administração da 

UFCA no controle e tomadas de decisões. 

 

3.1  TIPO DE PESQUISA  

 

 Marconi e Lakatos (2003) dizem que a pesquisa é um procedimento formal, que adota 

um método de pensamento reflexivo, que demanda um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Já para Prodanov e 

Freitas (2013), pesquisa é um conjunto de ações, com objetivo de encontrar a solução para 

determinado problema através de procedimentos racionais e sistemáticos. Em linhas gerais, 

significa, procurar respostas para indagações propostas. 

 Apesar das pesquisas cientificas buscarem um objetivo comum, elas se diferenciam 

em vários aspectos e tem diversas classificações, conforme a particularidade de cada tipo de 

estudo.  

 Segundo Vergara (1998), os tipos de pesquisa se classificam quanto aos meios e aos 

fins. No tocante aos fins, a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada ou intervencionista. Já quando se fala dos meios, a pesquisa pode ser: 

pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post 

facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso. 

 O presente estudo se propôs a realizar uma pesquisa descritiva e intervencionista. 

Descritiva porque expôs as características atuais de como esse processo ocorre dentro da 

PROAD/UFCA. Intervencionista porque pretendeu não só propor resoluções de problemas, 

mas também resolvê-los de forma efetiva e participativa. (VERGARA, 1998). 

 Para Vergara (1998), os diversos tipos de pesquisas não são mutuamente excludentes. 

Logo, além dos fins supracitados, realizou-se um estudo de caso atrelado a uma pesquisa 

participante. 

 A ação corroborou com Vergara (1998), que define estudo de caso como uma pesquisa 

restrita a uma ou poucas unidades, que pode ser entendida como pessoa, família, produto, 

empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país. Já pesquisa participante, ele conceitua 
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como uma intervenção participativa. Ou seja, tem caráter intervencionista. Nesse sentido, 

cumpre frisar que o pesquisador é servidor efetivo da instituição desde 2013, com lotação 

atual em uma das Coordenadorias da Pró-Reitoria de Administração: Coordenadoria de Apoio 

às Compras (desde 2014), trabalhando diretamente com as compras e contratações da UFCA, 

interagindo diretamente com a pesquisa. Ou seja, ratifica-se que a pesquisa foi desenvolvida 

numa perspectiva de Pesquisa Participante com observação participante natural, onde há 

pertencimento e participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo (MARCONI E 

LAKATOS, 2003). 

 Quanto à abordagem, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, considerando que se 

obteve informações de caráter qualitativo junto aos sujeitos da pesquisa. De acordo com 

Minayo (2002), conforme citado por Birochi, (2015), pesquisas qualitativas são aquelas 

focadas no estudo de fenômenos, onde a quantificação não é indicada; ou em que não seja 

adequado sintetizar o objeto estudado a variáveis e padrões de medida, seja por sua natureza 

particular ou sua especificidade.  

 

3.2  CAMPO DA PESQUISA  

 

 Tratando do campo de pesquisa, delimitou-se a Universidade Federal do Cariri. A 

razão da escolha se deu pelo fato de a UFCA ser uma Universidade relativamente nova, que 

precisa amadurecer a gestão do seu processo de compras e, nesse sentido, o painel de 

monitoramento é um instrumento adequado para subsidiar os gestores da instituição. 

 

3.3  SUJEITOS DA PESQUISA  

 

 Para complementar a coleta de dados, bem como buscar a validação da pesquisa, 

decidiu-se escolher dois grupos de controle formados pelos gestores que estão à frente da 

execução das compras da UFCA (Gestores da Pró-Reitoria de Administração) e demais 

gestores acadêmicos e administrativos da Universidade (Membros do Comitê de Governança), 

conforme detalhamento no quadro abaixo:  

 

Quadro 2 - Sujeitos da Pesquisa 

Grupo de Controle 01 - Gestores da PROAD Grupo de Controle 02 - Comitê de Governança 

Pró-Reitor de Administração Reitor 

Pró-Reitor de Administração Adjunto Vice-Reitor 
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Coordenador de Apoio às Compras Pró-Reitores 

Coordenador de Licitações Diretores Acadêmicos 

Coordenador Executivo Diretores Administrativos 

Coordenador de Contratos Secretário de Acessibilidade 

Coordenador de Contabilidade e Finanças Secretário de Documentação e Protocolo 

Coordenador de Materiais e Patrimônio Coordenador de Transparência, Governança e 

Gestão de Riscos 

Coordenador de Fiscalização de Serviços 

Terceirizados 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022).  

 

 Entre os gestores do grupo de controle 1, me incluo na pesquisa, também, como 

participante, tendo em vista estar ocupando atualmente o cargo de Coordenador na 

Coordenadoria de Apoio às Compras.  

 A escolha pelos sujeitos da pesquisa se deu pela necessidade de propor algo que 

auxilie os gestores da UFCA nas tomadas de decisão e nos direcionamentos relacionados à 

gestão de compras do Órgão. Dessa forma, foram escolhidos aqueles que detém os cargos de 

gestão na PROAD e no Comitê de Governança da UFCA, conforme já destacado 

anteriormente.  

 

3.4  COLETA DE DADOS  

 

 A coleta de dados, foi feita através de pesquisa documental e da formação de dois 

grupos de controle listados acima. No tocante à pesquisa documental, segundo Vergara 

(1998), é aquela executada em documentos no interior de órgãos públicos e privados, ou ainda 

com pessoas, como por exemplo: ofícios, portarias, regulamentos, anais, fotografias, dentre 

outros.  Quanto aos tipos de dados da pesquisa, foram utilizados dados primários (oriundos 

dos grupos de controle), como também dados secundários (oriundos de pesquisa documental). 

  

3.5  ANÁLISE DE DADOS  

 

 Dessa forma, a fim de atingir os objetivos propostos, primeiramente, foi realizado um 

levantamento documental em fluxos de processos de compras, manuais, cartilhas, checklists, 

formulários, ferramentas de controles existentes, etc, para reunir informações sobre as 

compras, definir quais informações deverão ser mostradas pelo instrumento de transparência 

e, assim, obter subsídios para a criação da minuta da proposta do Painel de Monitoramento de 
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Compras. A definição das informações das compras presente na minuta teve como base a 

mitigação dos gargalos apontados no diagnóstico da situação problema.   

 Após a elaboração da minuta seguiu-se um processo de validação primária, através do 

grupo de controle: Pró-Reitor de Administração; Pró-Reitor de Administração Adjunto; e os 

coordenadores das 7 coordenadorias dessa Pró-Reitoria responsável pela execução das 

compras na UFCA (grupo de controle 1). Nesse grupo, a minuta foi apresentada para os 

membros, onde em uma discussão conjunta, por um tempo determinado, puderam analisar, 

trazer informações e problemas que não foram captados na etapa de pesquisa documental, 

fazer possíveis sugestões de alteração e, a consequente, validação da proposta. Essa validação 

levou em consideração o que a maioria do grupo presente decidiu. 

 Em seguida, após fazer essa primeira validação, objetivando um ajuste fino, a minuta 

da proposta foi levada para um novo grupo de controle, dessa vez com um número maior de 

gestores, composto pelo colegiado de gestores acadêmicos e administrativos da UFCA, que 

fazem parte do Comitê de Governança da instituição (grupo de controle 2). Mais uma vez a 

minuta foi apresentada para os membros, onde houve uma análise e discussão, buscando o 

levantamento de informações ainda desconhecidas, críticas e sugestões corretivas da proposta, 

bem como a validação final da minuta. Mais uma vez, a validação levou em consideração o 

que a maioria do grupo presente definiu. 

 Por fim, de posse das sugestões e informações validadas no grupo citado acima, 

procedeu-se com os ajustes necessários e foi elaborada a versão final da proposta de criação 

do painel de monitoramento de compras e contratações para UFCA. 

O percurso metodológico seguiu o cronograma destacado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Cronograma percurso metodológico 

PERÍODO/ 

ETAPAS 

MAR 

2022 

ABR 

2022 

MAI 

2022 

JUN 

2022 

JUL 

2022 

Levantamento documental X X    

Elaboração da minuta da proposta da 

intervenção 
  X   

Primeira etapa de validação    X  

Segunda etapa de validação     X 

Elaboração da proposta definitiva da intervenção     X 

    
Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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3.6  PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 Cumpre destacar que esta pesquisa seguiu as normas e diretrizes propostas pela 

Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. Será preservada a guarda do sigilo 

absoluto sobre qualquer informação coletada. Salienta-se ainda que tais dados foram 

utilizados tão somente para realização deste estudo e em observância da LGPD – Lei geral de 

proteção dos dados. As informações serão guardadas por um período mínimo de 5 anos, sob 

os cuidados do pesquisador responsável por essa pesquisa. 
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4  PROPOSIÇÃO DO PAINEL DE MONITORAMENTO DE COMPRAS DA 

UFCA 

 

Esse capítulo apresenta a proposta de criação de um painel de compras para 

Universidade Federal do Cariri, decorrente da necessidade de buscar melhorias para a 

problemática apresentada neste projeto de intervenção, para promover mais transparência às 

compras e contratações da instituição e, consequentemente, trazer mais informações para o 

acompanhamento cotidiano dos gestores, subsidiando a tomada de decisões.  

Para a construção da proposta, conforme delineado na metodologia, foi realizada 

pesquisa documental para reunir informações que fossem consideradas relevantes para 

formulação da proposta de criação do painel de compras. De posse dessas informações, foi   

construída uma minuta   para validação em duas rodadas de reuniões com os grupos de 

controle definidos. A primeira rodada de validação foi feita em uma reunião com um grupo de 

gestores especialistas em compras da UFCA, formada pelos coordenadores de cada 

coordenadoria da Pró-Reitoria de Administração (grupo de controle 1). Em seguida, a 

proposta foi validada em grupo maior de gestores acadêmicos e administrativos da 

Universidades, formados pelos membros do Comitê de Governança da UFCA (grupo de 

controle 2), resultado na formalização da proposta final.  

Dessa forma, a proposta de criação do Painel de Compras foi disposta em seis tópicos: 

a) tipo de instrumento; b) desenho do Painel; c) tipos de informações; d) detalhamento dos 

sub painéis das etapas do processo de compras, com objetivos e informações propostas; e) 

fonte de dados do Painel de Monitoramento de Compras; f) responsável pelo instrumento.  

 

4.1  TIPO DE INSTRUMENTO  

 

Seguindo a tendência dos  instrumentos de transparência de apoio à gestão, conforme 

visto no referencial teórico, a sugestão do instrumento para divulgação das compras para 

Universidade Federal do Cariri, visando apoiar as decisões dos gestores, é a criação de um 

painel de monitoramento operacional que traga informações relevantes de todas as etapas do 

processo de compras e que seja capaz de promover a visualização eficiente do andamento dos 

respectivos processos, guardando inteira conformidade com o planejamento estratégico da 

UFCA (2016-2025), no tocante a eficiência, gestão e inovação: 

 



53 

 

OE-6 Implantar e Adequar Sistemas de Informação Corporativa. Prover 

sistemas de informação capazes de apoiar a gestão na tomada de decisão, 

tendo como foco principal a melhoria no ensino, pesquisa, extensão e cultura 

(UFCA, 2016).  

OE-10 - Promover a Otimização dos Processos de Trabalho  

Promover boas práticas de gestão pública e universitária com foco na 

melhoria contínua dos fluxos organizacionais, atendendo a critérios de 

avaliação da eficiência e da efetividade dos processos administrativos. Os 

modelos, métodos e sistemas de gestão devem permitir a integração das 

unidades e a desburocratização das atividades administrativas, apoiando a 

implementação da estratégia institucional e permitindo o aperfeiçoamento da 

qualidade dos serviços prestados e das informações fornecidas à comunidade 

interna e à sociedade em geral (UFCA, 2016). 

 

 

Durante a pesquisa, foi feito um levantamento dos instrumentos análogos de apoio à 

gestão já utilizadas na UFCA e, observando o portal institucional da universidade, percebeu-

se que a instituição já detém uma expertise na utilização de painéis de monitoramento12 a 

partir do software Power BI. Praticamente todos os painéis da UFCA que foram identificados, 

se utilizam desse instrumento. O Power BI é um software de business intelligence (BI) que 

possui uma coleção de serviços, aplicativos e conectores que trabalham juntos para 

transformar suas fontes de dados não relacionadas em painéis gráficos e relatórios com 

informações coerentes e visualmente interativas. O software permite a conexão com 

diferentes tipos de fontes de dados disponíveis. Os dados podem estar, por exemplo, em uma 

planilha de Excel, em arquivos PDF, banco de dados em geral, em páginas da internet, etc 

(MICROSOFT, 2022). Toda essa potencialidade, sem dúvida, contribui para a atividade de 

acompanhamento e a de tomada de decisão dos gestores.  

Então, aproveitando do   conhecimento que a UFCA demonstra ter, a sugestão é que o 

Painel de Monitoramento de Compras se utilize do mesmo software pois seria um facilitador 

para sua criação e aplicação.  

 

4.2  DESENHO DO PAINEL  

 

Com relação ao desenho do Painel   visando a padronização, organização, integração 

das informações e facilidade de localização de informações, sugere-se que o Painel de 

Monitoramento apresente dados de todas as etapas dos processos de compras, desde o 

planejamento da compra, perpassando pela seleção do fornecedor, recebimento dos bens e 

serviços, bem como pagamento das compras e contratações, além de permitir visualização 

sobre o andamento dos respectivos processos.  

                                                 
12 Painéis UFCA - https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/acesso-a-informacao/paineis-ufca/ (Acesso 

em 28 de maio de 2022).  
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A proposta é que o Painel de Monitoramento possua, em sua tela inicial, um índice de 

sub painéis para cada etapa do processo de compras (ver Figura 09). Acredita-se que com essa 

configuração dividida por etapa, facilite a localização das informações desejadas por parte dos 

gestores. Apesar da separação em sub painéis, cada um trazendo informações especificas de 

cada etapa, deverá haver integração entre eles para que reflita uma sequência lógica do 

processo de compras e não haja choque de informações.  

Interessante, também, que os sub painéis fiquem dispostos respeitando a sequência do 

fluxo de compras da UFCA. Essa disposição tem o objetivo de consolidar a sequência do 

fluxo de compras para os usuários da instituição. Abaixo segue figura meramente ilustrativa 

exemplificando como seria a tela inicial do painel de compras. 

 

Figura 09 – Ilustração da tela inicial do painel de compras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

4.3 TIPOS DE INFORMAÇÕES APRESENTADS PELO PAINEL DE 

MONITORAMENTO DAS COMPRAS  

 

Após a pesquisa documental na UFCA, onde se observou diversas fontes, como por 

exemplo: checklist (lista de verificação para análise dos processos de compras) utilizados pela 

PROAD em seus processos de compras, instrumentos  de controle de compras utilizadas pela 

UFCA (painéis de monitoramento e planilhas de controle publicizadas e internas), manual de 

compras da PROAD, fluxo de compras da UFCA, sistema Comprasnet, além da própria lei de 
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licitações, definiu-se que o painel de monitoramento de compras deve apresentar, para que o 

gestor possa ter um acompanhamento mais preciso e, consequentemente, mais subsídios para 

um melhor poder de decisão, dois tipos de informações, no qual foram nomeados de: vetor de 

dados da compras e vetor de situação de momento. 

O vetor de dados da compra, diz respeito às informações que caracterizam, que dão 

identidade à cada procedimento de compra. Durante a pesquisa, em cada etapa do processo de 

compras, foram identificadas diversas informações que fazem parte do vetor supracitado e 

foram consideradas relevantes para caracterizar uma compra e serão destacadas mais à frente 

na ilustração de cada sub painel que fará parte do Painel de Monitoramento de Compras. Em 

um primeiro momento, cabe citar alguns exemplos: 

 

 Número de cadastro no PGC; 

 Setor demandante; 

 Número do processo administrativo; 

 Objeto da compra; 

 Número e nome detalhado de cada item do objeto; 

 Catmat (Catálogo de Materiais) e Catser (Catálogo de Serviços); 

 Classificação da compra (Bem, serviço ou solução de TI); 

 Quantidade, valor unitário e total de cada item; 

 Valor total do objeto; 

 Modalidade de compra (pregão, dispensa, inexigibilidade, etc); 

 Número do pregão, dispensa ou inexigibilidade; 

 Valor do item licitado; 

 Fornecedor; 

 Prazo de entrega, realização e instalação (prazo de realização do contrato); 

 Número do empenho; 

 Tipo de empenho (estimativo, ordinário, global); 

 Valor empenhado; 

 Número do contrato ou ata de registro de preços; 

 Data de início e fim da vigência da ata ou contrato; 

 Dentre outras.  
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O outro vetor, de situação de momento, diz respeito às informações de transição de 

tarefas, que tipo de atividade está sendo feita enquanto não há finalização de determinado 

procedimento. É um tipo de informação que vai trazer clareza para o gestor em procedimentos 

de compras que ainda não foram finalizados. Para melhor compreensão, alguns exemplos são 

trazidos abaixo:   

 

 Demanda recebida está em análise; 

 O processo de um determinado pregão está aguardando a elaboração do edital; 

 Uma solicitação de adesão à ata de registro de preços foi enviada ao órgão 

gerenciador; 

 Solicitação de um determinado material ou serviço foi enviado ao fornecedor;  

 Um determinado processo foi enviado para correção.  

 

O status de situação de momento é uma informação que vai surgir e se repetir no 

Painel de Monitoramento em todas as etapas do processo de compras. Por exemplo, um 

determinado processo de compras pode estar em análise na licitação para confecção do edital, 

como pode estar em análise na procuradoria durante um momento de análise jurídica. Um 

outro processo pode ter sido enviado para um setor demandante sanar alguma pendência 

solicitada pelo setor de licitações, como a contabilidade pode ter enviado um processo 

decorrente de uma necessidade de ajuste na solicitação de empenho. Um terceiro exemplo 

seria um processo de compra, com status aguardando, em virtude de o setor de licitação estar 

esperando a análise jurídica do edital (instrumento convocatório do pregão), enquanto o setor 

de contratos pode estar com outro processo de compras, também com status aguardando, em 

razão da minuta de contrato estar sendo elaborada.  

Esse vetor de informação é importante porque ao colocar esse tipo de informação no 

painel, você não insere apenas informações de procedimentos finalizados, conforme 

destacado anteriormente, mas informações de procedimentos em andamento, possibilitando 

mitigar lacunas de transparência, dando ao painel um perfil operacional com maior 

capacidade de acompanhamento e, consequentemente, identificação de possíveis entraves ao 

longo dos processos. Caso haja apenas informações de dados de compras, o gestor terá apenas 

a visualização de processos de compras já consolidados.  

Exposto o desenho do instrumento de divulgação das compras, bem como os tipos de 

vetores de informações que ela deverá possuir, cumpre detalhar cada sub painel com as 
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respectivas informações que cada um deve possuir. Conforme Figura (09), destacada acima, o 

Painel de Monitoramento de Compras da UFCA deverá ter 5 (cinco) sub painéis, cada um 

refletindo uma etapa do processo de compras: Sub painel de Planejamento de Compras; Sub 

painel de Licitação e Compras Diretas; Sub painel de Contratos e Atas de Registro de Preços; 

Sub painel de Recebimento de Materiais e Serviços por Escopo; e Sub painel de Despesas de 

Compras e Contratações.  

 

4.4  SUB PAINEL DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS  

 

Este painel diz respeito ao monitoramento da primeira etapa do processo de compras e 

contratações, o planejamento (ver Figura 10). É a etapa onde os setores da UFCA enviam suas 

demandas (bens ou serviços) por meio do sistema PGC, onde cada demanda recebe do sistema 

um número de identificação.  

 

Figura 10 – Etapa de planejamento de compras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).  

 

Nesse sistema, as demandas enviadas são consolidadas, priorizadas, aprovadas ou 

recusadas pela equipe responsável pela gestão das compras na UFCA. Essa priorização e 

aprovação se dá em razão de diversos critérios, como orçamento, planejamento estratégico, 

etc.  

Após a aprovação, as demandas são separadas por similaridade, formando grupos 

(Projetos). Esses projetos recebem do sistema PGC um número de identificação específico. 

Cada projeto, teoricamente, deve refletir em um futuro processo de compras que será licitado. 

Para isso, é criado um cronograma de execução baseado em um calendário, onde esses 
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processos são distribuídos ao longo dos meses, determinando o período quando os processos 

devem ser entregues pelos demandantes na PROAD para serem licitados.  

Hoje, conforme descrito na problemática, a Universidade Federal do Cariri não possui 

instrumentos de gestão que dê transparência efetiva a essa importante etapa do processo de 

compras e contratações. Nesse sentido, o sub painel do planejamento de compras da UFCA 

surge para suprir essa lacuna, devendo para isso trazer as principais informações que essa 

etapa dispõe, dando ao gestor clareza sobre as demandas encaminhadas e subsídios para 

tomada de decisão para execução das mesmas.  

Ao verificar o sistema PGC e as informações que ele dispõe, sugere-se que o sub 

painel de monitoramento de planejamento das compras traga minimamente as seguintes 

informações para os gestores: 

 

Quadro 4 – Informações trazidas pelo sub painel de monitoramento de planejamento das compras 

Informações do vetor de dados da compra Informações de vetor de situação de 

momento* 

Descrição da demanda Em análise 

Valor da demanda Enviado 

Identificação do demandante Aguardando 

Identificação se é bem ou serviço  

Número de identificação da demanda  

Identificação do(s) objetivo(s) estratégico  

Identificação se a demanda foi aprovada ou 

recusada 

 

Número do projeto  

Nome do projeto  

Valor total planejado do projeto  

Data de entrega do processo  

Identificação se o processo foi entregue: sim 

ou não 

 

Número do processo  

Valor total do processo  

*Observação: Considerando que o vetor de situação de momento está relacionado a 

movimentação de processo, tal informação deve estar atrelada a informações de setor de 

localização e possíveis prazos. Por exemplo: Uma determinada está em análise pela 

autoridade competente no setor demandante "X" para possível aprovação, com prazo para 

realização dessa atividade de "Y" dias.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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4.5  SUB PAINEL DE LICITAÇÕES E COMPRAS DIRETAS 

 

Esse sub painel visa trazer informações sobre os pregões executados pela UFCA, bem 

como as compras diretas (dispensas e inexigibilidades), além de outras possibilidades 

provenientes de intenções de registro de preços e adesões às atas de registro.  Essa etapa, que 

visa a seleção do fornecedor para atender as necessidades do órgão, sucede a etapa de 

planejamento das compras (ver Figura 11).  

 

Figura 11 – Etapa de seleção do fornecedor  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).  

 

A partir do calendário de compras previamente definido, os setores demandantes 

encaminham os processos de compras à PROAD, para que essa possa proceder com execução 

de escolha do fornecedor que irá atender a compra ou contratação. Conforme visto acima, 

essa escolha pode acontecer de diversas formas previstas na lei de licitações (pregão, 

dispensa, inexigibilidade, etc). 

Os processos recebidos pela PROAD, contendo toda documentação exigida pela 

legislação (estudo técnico preliminar; termo de referência ou projeto básico; pesquisa de 

preço, etc) trazem diversas informações pertinentes que caracterizam cada compra e 

contratação, como por exemplo: descrição do objeto a ser comprado ou contratado; o(s) 

item(ns) que faz(em) parte desse objeto; quantidade; valor unitário; valor total; 

demandante(s); justificativas, critérios e obrigações; etc. Todas essas informações vão servir 

de subsídios para elaboração do Edital (instrumento convocatório), no caso dos pregões, via 

de regra, a principal modalidade de compra utilizada.  

Após a análise da documentação contida nos processos, a PROAD procede com a 

elaboração do edital, caso opte pelo pregão, ou procede com os trâmites para compra direta, 
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no caso de dispensa ou inexigibilidade, ou ainda, com os trâmites para a compra ou 

contratação por meio de Intenção de Registro de Preços (IRP) ou adesão à ata de registro de 

preços. Seja qual for o caminho para escolha do fornecedor, todos esses procedimentos geram 

inúmeras informações que também caracterizam cada compra e contratação e são importantes 

para o correto acompanhamento das mesmas.   

Conforme relatado na problemática, a UFCA possui uma planilha publicada em seu 

site institucional que permite o acompanhamento dessas compras e contratações. Contudo, 

carece de complementos de informações para dar a verdadeira efetividade à transparência e 

assim proporcionar ao gestor mais subsídios para tomada de decisões.  

Nesse contexto, com base na pesquisa documental (planilha de controle de compras; 

modelos de termo de referência e demais documentos que compõem um processo de compra; 

checklists de análise de processos, etc), chegou-se a diversas informações que podem vir a 

proporcionar a criação de um sub painel mais informativo para acompanhamento dessa etapa 

do processo de compras por parte dos gestores. Sendo assim, sugere-se que o sub painel traga 

as seguintes informações:  

 

Quadro 5 – Informações trazidas pelo sub painel de licitações e compras diretas 

Informações do vetor de dados da compra Informações de vetor de situação de 

momento* 

Nome do objeto Em análise 

Identificação do(s) objetivo(s) estratégico Enviado 

Número do processo Aguardando 

Identificação do demandante  

Identificação se é bem ou serviço  

Descrição dos itens  

Quantidade dos itens  

Valor unitário estimado do item  

Valor total estimado do item  

Valor total estimado do objeto  

Identificação se é SRP ou não  

Tipo da compra (Pregão, dispensa, 

inexigibilidade, adesão, IRP) 

 

Número da compra (Nº do pregão, nº da 

dispensa, etc) 

 

Resultado da compra (adjudicado, 

homologado, anulado, etc) 

 



61 

 

Resultado do item (sucesso, deserto, 

fracassado, etc) 

 

Valor homologado do item  

Valor total homologado  

*Observação: Considerando que o vetor de situação de momento está relacionado a 

movimentação de processo, tal informação deve estar atrelada a informações do setor de 

localização e possíveis prazos. Por exemplo: Um determinado processo enviado a um setor 

demandante "X" para correção, com prazo para realização dessa atividade de "Y" dias.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

4.6  SUB PAINEL DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Esse sub painel visa retratar informações relativas aos procedimentos de celebração 

contratual por meio de contratos e atas de registro de preços decorrentes de compras e 

contratações públicas. A formalização dos contratos é uma etapa do processo de compras que 

acontece após a etapa de seleção do fornecedor e o empenho (ver Figura 12). No caso de ata 

de registro de preços não há prévio empenho, haja vista o documento não vincular a 

obrigatoriedade de compra. Na UFCA, o processo de formalização desses documentos é um 

procedimento executado pela Coordenadoria de Contratos da PROAD.  

 

Figura 12 – Etapa de celebração contratual  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A referida Coordenadoria publica os contratos já formalizados, através de uma 

planilha de controle, no site da instituição. Essa planilha já foi mostrada anteriormente na 

problemática desse projeto. Verificando essa planilha percebe-se que o instrumento traz 

informações importantes para o acompanhamento dos gestores, com relação a contratos já 

formalizados, necessitando de poucos ajustes de inserção de dados (por exemplo:  indicação 
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se o contrato faz referência a bem ou serviço) e informações de situação de momento (por 

exemplo: indicação de quando o contrato ainda está sendo formalizado junto ao fornecedor). 

Ou seja, bastaria uma simples transposição das informações da planilha, com os respectivos 

acréscimos, para o sub painel proposto.  

Com relação às atas de registro de preços não foi encontrado nenhum instrumento   de 

acompanhamento publicado no site. Durante a pesquisa verificou-se apenas o 

acompanhamento feito por meio de uma planilha de controle interno da PROAD. Essa 

planilha traz informações sobre: fornecedor; objeto da contratação; número do pregão; 

número do processo; vigência da ata; número e descrição dos itens; quantidade total; valor 

unitário e total; quantidade solicitada; valor solicitado; e saldo de valor e quantidade. 

Nesse caso, considerou-se que a planilha também traz informações relevantes, contudo 

carece de uma complementação maior de dados e informações de situação de momento, de 

forma que possa ajudar na estruturação do Painel de Monitoramento das Compras. Foi 

verificada a falta, por exemplo, do número das atas de registro de preços; da indicação do 

demandante responsável pela demanda; se a ata é decorrente de um pregão da UFCA ou de 

uma IRP de outro órgão; se é bem ou serviço; informação sobre as atas que ainda estão sendo 

formalizadas; etc.  

Dessa forma, para a criação do sub painel de contratos e atas de registro de preços, 

baseado nas informações coletadas na pesquisa documental através da planilha de 

acompanhamento de contratos publicada no site da UFCA e na planilha de controle interno de 

atas de registro de preços, não publicizada pela PROAD, bem como nas deficiências 

detectadas, sugere-se que o sub painel traga as informações destacadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Informações trazidas pelo sub painel de contratos  

Acompanhamento de contratos 

Informações do vetor de dados da compra Informações de vetor de situação de 

momento* 

Nome do objeto Em análise 

Número do processo Enviado 

Número do pregão e UASG Aguardando 

Número do contrato  

Identificação do demandante  

Identificação se é bem ou serviço  

Fornecedor  

Valor do contrato  
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Data de publicação do contrato  

Vigência do contrato  

Tipo da compra (Pregão, dispensa, 

inexigibilidade, adesão, IRP) 

 

Número da compra (Nº do pregão, nº da 

dispensa, etc) 

 

Identificação da situação do contrato (Ativo 

ou encerrado) 

 

Identificação de aditivo  

Número do processo decorrente do aditivo  

Data de publicação do aditivo  

Vigência do aditivo  

Objeto do aditivo  

*Observação: Considerando que o vetor de situação de momento está relacionado a 

movimentação de processo, tal informação deve estar atrelada a informações do setor de 

localização e possíveis prazos. Por exemplo: Um determinado contrato, está na 

Coordenadoria de Contratos, aguardando a assinatura do contrato por parte do fornecedor, 

com prazo para realização dessa atividade de "X" dias.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Quadro 7 – Informações trazidas pelo sub painel de atas de registro de preços  

Acompanhamento de atas de registro de preços 

Informações do vetor de dados da compra Informações de vetor de situação de 

momento* 

Nome do objeto Em análise 

Número do processo Enviado 

Número do pregão e UASG Aguardando 

Número da ata de registro de preços  

Identificação do demandante  

Identificação se é bem ou serviço  

Fornecedor  

Número do item  

Descrição do item  

Quantidade do item  

Valor do item  

Quantidade solicitada do item  

Valor solicitado do item  

Saldo do item (valor e quantidade)  

Vigência da ata  
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Data de publicação da ata  

Tipo de compra (Pregão ou IRP)  

Identificação da Situação da ata (Ativo ou 

encerrado) 

 

*Observação: Considerando que o vetor de situação de momento está relacionado a 

movimentação de processo, tal informação deve estar atrelada a informações do setor de 

localização e possíveis prazos. Por exemplo: Uma determinada ata de registro de preços está 

na Coordenadoria de Contratos, aguardando a assinatura do ata por parte do fornecedor, 

com prazo para realização dessa atividade de "X" dias. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

4.7  SUB PAINEL DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS POR ESCOPO 

 

Esse sub painel tem objetivo de trazer informações que permitam fazer o 

acompanhamento da etapa de recebimento de materiais e dos serviços por escopo13 prestados 

à UFCA. Essa etapa do processo de compras sucede o empenho e a celebração contratual das 

compras e precede a liquidação e o pagamento (ver Figura 13), que só são efetuadas quando 

os fiscais das compras e contratações atestam o recebimento dos bens e serviços, confirmando 

que o objeto da compra pública foi atendido pelo fornecedor dentro das obrigações 

previamente previstas.  Quando tais obrigações não são atendidas plenamente ou não são 

atendidas, a UFCA comunica ao fornecedor e este poderá receber punições a partir de sanções 

previamente definidas, caso não regularize a situação e, consequentemente, cause algum 

prejuízo a instituição.  

 

Figura 13 – Etapa de recebimento de materiais e serviços 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

                                                 
13 Lei 14.133/2021 - Art. 6º XVII: Serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao 

contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado (...)  
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Então, é uma etapa que se mostra de suma importância e que exige um 

acompanhamento constante do gestor para verificar se aquilo que foi planejado e comprado, 

realmente foi recebido dentro das obrigações pactuadas e, assim, possa tomar decisões de 

maneira mais assertiva.  

Conforme já descrito neste projeto, a UFCA não dispõe de qualquer instrumento 

institucionalizado de controle de recebimento de bens e serviços que esteja publicizada. 

Durante a pesquisa, encontrou-se apenas uma planilha de controle de interno, utilizada pela 

Coordenadoria de Materiais e Patrimônio da PROAD, para acompanhamento do recebimento 

dos materiais comprados. Identificou-se na referida planilha informações do tipo: número do 

pregão; data de entrega; data para recebimento provisório e definitivo; número da nota de 

empenho; fornecedor; número e nome do item comprado; data de envio do empenho ao 

fornecedor; data de confirmação de recebimento do empenho por parte do fornecedor; 

informações acerca de solicitação de prorrogação de prazo de entrega ou mudança de modelo 

do material comprado; informação acerca de apuração de irregularidade com o respectivo 

número do processo; além de observações gerais sobre status de situação de momento, do tipo 

“aguardando” ou “enviado”. 

Com relação aos serviços, durante a pesquisa, verificou-se que cada fiscal ou grupo de 

fiscais, previamente nomeados, é quem faz o respectivo acompanhamento da entrega. Não há 

participação da CMP/PROAD. Durante a pesquisa não se conseguiu nenhuma informação 

acerca da existência de algum tipo de controle interno utilizado para recebimento de serviços 

por escopo.   

Nesse sentido, um instrumento gerencial que dê maior transparência a essa etapa e que 

permita o acompanhamento das atividades se mostra de extrema necessidade. Como não se 

conseguiu identificar nenhum instrumento de controle para os serviços por escopo, bem como 

os tipos de serviços são diversos e, consequentemente, há diversos fiscais, de diversos setores 

demandantes, cada um acompanhando o recebimento do serviço de uma maneira diferente, 

resolveu-se tomar como base, a partir do levantamento documental, a planilha de controle da 

CMP como norte orientativo para a proposta do sub painel de acompanhamento dos 

recebimentos de materiais e serviços por escopo. Acredita-se que haja viabilidade, tendo em 

vista que, tanto bens como serviços por escopo, possuem equivalência de informações e 

podem se utilizar do mesmo instrumento. Dessa forma, como proposta, o supracitado sub 

painel deve ter as informações indicadas no quadro abaixo: 
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Quadro 8 – Informações trazidas pelo sub painel de recebimento de materiais e serviços por escopo  

Informações do vetor de dados da compra Informações de vetor de situação de 

momento* 

Número do processo Em análise 

Número do pregão Enviado 

Número do empenho Aguardando 

Fornecedor  

Número do item  

Descrição do item  

Identificação se é bem ou serviço  

Identificação se é SRP ou não  

Identificação se entrega única ou parcelada  

Identificação se foi entregue pelo fornecedor  

Data que foi enviado o empenho ao 

fornecedor 

 

Data que de confirmação de recebimento do 

empenho pelo fornecedor 

 

Prazo de entrega  

Data de entrega  

Prazo para recebimento provisório  

Data do recebimento provisório  

Prazo para recebimento definitive  

Data do recebimento definitive  

Informação acerca de solicitação de 

prorrogação de prazo de entrega ou mudança 

de modelo do material comprado 

 

Informação acerca de apuração de 

irregularidade com o respectivo número do 

processo 

 

*Observação: Considerando que o vetor de situação de momento está relacionado a 

movimentação de processo, tal informação deve estar atrelada a informações do setor de 

localização e possíveis prazos. Por exemplo: Um determinado item licitado está aguardando 

o recebimento definitivo por parte do setor "X", com prazo para realização dessa atividade de 

"Y" dias. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Cumpre frisar, que o referido sub painel não engloba serviços de caráter continuado. 

Durante o estudo, percebeu-se que esse tipo de contratação envolve outra dinâmica, bem mais 

complexa que a de serviço por escopo. São serviços prestados diariamente, com recebimentos 

e pagamentos contínuos, não se visualizando possibilidade de encaixar no mesmo sub painel. 

Seria necessário ter um sub painel específico para esse tipo de contratação, que demandaria 
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tempo e um estudo mais aprofundado. Contudo, nesse momento, não se considera um grande 

problema na universidade, tendo em vista que, para esses serviços, a UFCA dispõe de setores 

específicos que gerenciam e acompanham tais serviços. Como são os casos da DLA - 

Diretoria de Logística e Apoio Operacional, que acompanha serviços de telefonia, água, 

energia elétrica, postais e manutenção e abastecimento veicular14, dentre outros; e a CTER, 

que acompanha os serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, como 

serviço de apoio administrativo, limpeza, conservação e vigilância.  

 

4.8  SUB PAINEL DE DESPESAS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

 

Esse sub painel tem objetivo de trazer informações sobre a situação das despesas de 

cada compra ou contratação executada pela Universidade Federal do Cariri, no tocante aos 

estágios de execução da despesa pública presentes na Lei nº 4.320/64 (empenho, liquidação e 

pagamento)15.  

A despesa pública é uma etapa prevista no processo de compras públicas. Na UFCA 

essa etapa é dividida em dois momentos. Sucede a escolha do fornecedor, através do 

empenho, e reaparece após o recebimento dos bens e serviços, através da liquidação e 

pagamento (ver Figura 14).  

 

Figura 14 – Etapa de despesa pública   

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

                                                 
14 https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/orgaos-suplementares/dla/ (Acesso 

em: 26 de maio de 2022).  
15 O empenho é a etapa em que o Estado reserva o dinheiro que será pago quando o bem ou serviço for entregue 

ou concluído. A liquidação é quando Estado verifica que recebeu aquilo que comprou conforme o que foi 

previamente acordado. Já o pagamento é quando o Estado repassa o valor ao fornecedor pelo bem comprado ou 

serviço contratado, após a regular liquidação. (BRASIL, 1964). 
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Nesse sentido é importante que haja um acompanhamento das despesas para que não 

haja uma lacuna de informação entre o fornecedor escolhido e a entrega do bem ou serviço. 

Conforme demonstrado na problemática, a UFCA dispõe de um Painel de Monitoramento da 

Execução do Orçamento, com informações oriundas do sistema Tesouro Gerencial do 

Governo Federal16. Contudo, é um painel do orçamento geral da UFCA que, apesar de 

importantíssimo para gestão da universidade, não é focado nos processos de compras. O 

gestor ao visualizar o painel não consegue fazer um paralelo entre o orçamento e as compras e 

contratações executadas, não permitindo, por exemplo, saber se um determinado item licitado 

de um processo “X” foi empenhado, liquidado ou pago.  

Entretanto, as informações lá contidas, podem subsidiar a criação do sub painel de 

despesas de compras e contratações da UFCA. Observando o instrumento, percebe-se diversas 

informações que podem ser aproveitadas, tais como: valor empenhado; valor liquidado; valor 

pago; fornecedor; número da nota de empenho; saldo de empenho; valor a pagar.  

Cumpre destacar que, durante a pesquisa, também foi verificado as informações 

contidas no documento denominado Boletim de Entrada de Nota de Empenho, que é um 

documento existente na UFCA, onde o ordenador de despesa indica a disponibilidade 

orçamentária e autoriza o empenho para fazer frente à referida despesa. Nesse boletim pode-

se observar informações do tipo: número do processo; fornecedor; valor do empenho; forma 

da compra (pregão, dispensa, inexigibilidade, etc); número da compra; demandante; dentre 

outras informações mais técnicas sobre orçamento.  

Nesse sentido, com base nas informações constantes no Painel de Monitoramento da 

Execução do Orçamento, nas informações contidas no Boletim de Entrada de Nota de 

Empenho e em outras informações importantes sobre compras, encontradas em diversos 

documentos existentes em outras etapas do processo de compras, chegou-se a um cruzamento 

de informações que permitiu definir e sugerir que o sub painel de orçamento das compras 

deverá trazer para o gestor as informações indicadas abaixo: 

 

Quadro 9 – Informações trazidas pelo subpainel de despesas de compras e contratações 

Informações do vetor de dados da compra Informações de vetor de situação de 

momento* 

Número do processo Em análise 

Nome do objeto Enviado 

Número da compra (Pregão, dispensa, Aguardando 

                                                 
16 Sistema de consultas gerenciais sobre dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial, do Governo 

Federal (RORIZ, 2016).  
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inexigibilidade, etc) 

Tipo da compra (Pregão, dispensa, 

inexigibilidade, etc) 

 

Demandante  

Número do empenho  

Fornecedor  

Número do item  

Descrição do item  

Identificação se é bem ou serviço  

Identificação se é a despesa é custeio ou 

investimento 

 

Identificação da ação orçamentária  

Etapa de despesa (empenhado; liquidado; 

pago) 

 

Valor empenhado  

Saldo de empenho  

Valor liquidado  

Valor pago  

Valor a pagar  

*Observação: Considerando que o vetor de situação de momento está relacionado a 

movimentação de processo, tal informação deve estar atrelada a informações do setor de 

localização e possíveis prazos. Por exemplo: Um determinado processo enviado a um setor 

demandante "X" para correção da solicitação de empenho, com prazo para realização dessa 

atividade de "Y" dias.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

No caso desse sub painel, para o acompanhamento das compras, não se verifica a 

necessidade de um painel com informações orçamentárias muito técnicas. A ideia é que seja 

um instrumento enxuto e com informações mais diretas, voltado exclusivamente para as 

compras e execução de suas respectivas despesas. 

 

4.9  FONTE DE DADOS DO PAINEL DE MONITORAMENTO DE COMPRAS 

 

Considerando a sugestão de criar o painel de compras por meio do Power BI, devido 

as justificativas anteriormente citadas, sua fonte de dados deve ser compatível com o que o 

referido software suporta. Nesse caso, o Power BI, conforme, também, já relatado, tem a 

capacidade de se utilizar de inúmeras fontes, dentre eles, pode-se citar: planilhas de excel; 

documentos em PDF; informações oriundas de sites; etc. 

  A intenção é que o painel de compras proposto seja o mais automatizado possível, 

sendo alimentado através de informações advindas de fontes com atualização automática, 
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como sites e sistemas governamentais utilizados no dia a dia nas atividades inerentes as etapas 

do processo de compras, como por exemplo: Comprasnet; e o Tesouro Gerencial.  

 Entretanto, acredita-se que nem todas as informações propostas para o painel poderão 

ser extraídas de fontes automatizadas. Haverá, inevitavelmente, necessidade de o painel obter 

informações de fontes de alimentação manual, tais como planilhas de controle utilizadas pelos 

setores nas suas respectivas atividades do processo de compras.  Sendo assim, nesse caso, é 

importante que haja uma institucionalização para criar os modelos de planilhas, buscando a 

padronização de documentos e a integração de informação entre as etapas do processo de 

compra. Bem como, será necessário o comprometimento dos servidores responsáveis pela 

constante atualização das informações dessas planilhas, para que não provoque ruídos de 

informações sobre a situação de determinada (s) compra (s) e, consequentemente, não haja 

prejuízo de transparência para o instrumento proposto. 

A proposta do painel de compras, através do Power BI, abre uma vasta gama de 

possibilidades para fonte de dados, mas a definição de qual(is) fonte(s) será(ão) utilizada em 

cada sub painel, de cada etapa do processo de compras, só será possível a partir de um estudo 

aprofundado para construção efetiva do instrumento ou de, pelo menos, seu protótipo, 

verificando a viabilidade das diversas fontes em cada sub painel proposto. Infelizmente, 

devido ao exaurido tempo, não foi possível nesse momento.  

 

4.10  RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO  

 

A Pró-Reitoria de Administração, através de suas Coordenadorias, é o setor 

responsável por atuar no planejamento e na execução das compras dentro da UFCA, tendo, 

portanto, participação relevante em todas as etapas do processo de compras,  

Conforme já visto na problemática, a PROAD possui 7 Coordenadorias que possuem 

responsabilidades em cada etapa do processo de compras: Coordenadoria de Apoio às 

Compras - atua no planejamento das compras, no que concerne a elaboração do calendário de 

compras anual, orienta os demandantes na elaboração dos processos de compra que venham a 

fazer parte desse calendário, e executa as compras diretas (dispensas, inexigibilidades, etc); 

Coordenadoria Executiva - atua no análise e controle do orçamento e emite da comprovação 

de disponibilidade orçamentária, autorizando o prosseguimento dessas compras; 

Coordenadoria de Licitações - responsável pela execução dos pregões; Coordenadoria de 

Contabilidade e Finanças - responsável pelas despesas da UFCA, através das etapas de 

empenho, liquidação e pagamento; Coordenadoria de Contratos - atua na formalização e 
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controle dos contratos e atas de registro de preços; Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - 

responsável pelo recebimento, armazenamento e controle de materiais na Universidade; e 

Coordenadoria de Fiscalização de Serviços Terceirizados - atua pelo acompanhamento e 

fiscalização dos serviços terceirizados. 

Ou seja, a PROAD é o detentor/gerador da maior parte das informações no processo 

de compras. Se não houver alimentação de alguma etapa desse processo, devido à 

interdependência dessas etapas, haverá uma ruptura da transparência e, consequentemente, o 

acompanhamento estará prejudicado. Dessa forma, a PROAD deve ser responsável pela 

alimentação e manutenção do Painel de Monitoramento de Compras.  

Contudo, acredita-se que, devido à sua especificidade haja parceria da PROAD, 

detentor do conhecimento sobre o processo de compras, com o setor de tecnologia da 

informação e/ou servidores da instituição com conhecimento técnicos em Power BI, além da 

participação de setores/servidores fiscais de serviços por escopo, na participação da 

alimentação do sub painel de recebimento de materiais e dos serviços por escopo.  Dessa 

forma, é um projeto que vai requerer disponibilização de recursos humanos com 

conhecimento e boa integração entre os setores/servidores, para seu efetivo desenvolvimento.  

Cumpre destacar, que o Painel de Monitoramento de Compras tem a capacidade de ser 

formatado da maneira que a gestão julgar mais apropriada e viável, a partir de um estudo mais 

aprofundado de sua criação e implantação, além de testes de viabilidade de funções.  

Além disso, é um instrumento plenamente flexível e mutável, que permite, também, 

agregar melhorias que o tornem mais eficiente e outros tipos de informações da gestão de 

compras e contratações que, nesse momento, não estejam presentes. Também pode ser 

formatado para gerar diversos tipos de gráficos que possam subsidiar não só o 

acompanhamento, mas a apresentação de relatórios gerenciais de resultado das compras e 

contratações.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este projeto de intervenção teve como objetivo propor a criação de um Painel de 

Monitoramento de Compras para a Universidade Federal do Cariri, para fomentar a 

transparência desses procedimentos e, consequentemente, dar mais subsídios para a tomada de 

decisão dos gestores.  

Essa proposição se deu a partir da constatação de carência de informações e 

instrumentos que proporcionasse um acompanhamento eficiente do processo de compras em 

todas suas etapas, prejudicando, sobretudo a tomada de decisões dos gestores.  

Para alcançar esse objetivo, primeiramente, foi feito um levantamento documental 

para buscar informações inerentes às compras públicas executadas pela UFCA em cada etapa 

do processo do seu fluxo processual. Verificou-se etapas do processo de compras com 

divulgação de informações consideráveis, enquanto outras eram insuficientes e outras com 

nenhum tipo de informação divulgada. Na questão da utilização de instrumentos de apoio à 

gestão, percebeu-se também, contrastes. Diferentes tipos de instrumentos utilizados nas 

diversas etapas do processo de compras. Algumas etapas com instrumentos publicizadas e 

com diferentes níveis de elaboração enquanto outras se utilizavam apenas de planilhas de 

controle interno.  

Ainda no levantamento documental, apesar de conseguir coletar uma quantidade 

considerável de informações necessárias para elaboração da proposta de criação do Painel de 

Monitoramento de Compras, um gargalo foi observado. Na coleta de informações para a etapa 

de recebimento de materiais e serviços, verificou-se dificuldade de encaixar em um mesmo 

painel as informações de serviços continuados, haja vista existir uma complexidade maior 

quando comparado aos serviços por escopo e materiais. A sua inserção no painel, para essa 

etapa do processo de compras, exigiria um dispêndio de tempo considerável para 

levantamento de informações e elaboração de uma proposta. Considerando o tempo para 

finalização do estudo, resolveu-se suprimir esse tipo de serviço do painel, nessa etapa do 

processo de compras, deixando apenas o recebimento de materiais e serviços por escopo. 

Contudo, esse fato não impede, após estudos futuros, de encaixá-lo no Painel de 

Monitoramento de Compras.  

Em linhas gerais, a etapa supracitada da pesquisa foi considerada satisfatória. A 

reunião do conjunto de informações possibilitou subsídios necessários para construção da 

minuta da proposta do painel e avançar para etapa seguinte de validação e, consequentemente, 

elaboração da proposta final.  
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Com relação à validação, essa ocorreu em dois momentos, mediante apresentação da 

minuta em dois grupos de controle, conforme previsto na metodologia. A primeira validação, 

ocorreu junto ao grupo de especialistas, formado pelos coordenadores das Coordenadorias da 

PROAD, bem como o seu Pró-Reitor e o Pró-Reitor Adjunto. Nessa primeira validação foi 

sugerido e acatada a inclusão da uma informação, que não havia sido incluída na etapa 

anterior, sobre indicação de objetivos estratégicos nos sub painéis de planejamento das 

compras e licitações e compras diretas, haja vista ser um indicador importante que atrela a 

necessidade da compra ao planejamento institucional.  

Já na validação seguinte, junto aos membros do Comitê de Governança da 

universidade, não houve contribuições de inserção de informações, se reservando apenas em 

observações, comentários e concordância com os apontamentos apresentados, validando a 

minuta por unanimidade ao final da reunião. Acredita-se que esse comportamento tenha sido 

motivado pela proposta já ter sido passada anteriormente por um grupo de especialistas em 

compras da UFCA, que foi o grupo de gestores da PROAD. 

Durante a validação nos dois grupos de controle, o ponto em comum foi a discussão 

acerca da necessidade de estudos futuros para construção, implantação e alimentação contínua 

do Painel de Monitoramento de Compras. De fato, conforme destacado na proposta, o painel 

vai exigir: estudos aprofundados para a construção de testes em protótipo para identificação 

de possíveis impedimentos e dificuldades; além de conhecimento e disponibilidade dos 

servidores de diferentes setores, para alimentar, manter e evoluir o painel, de forma que haja a 

contínua melhoria do que foi implementado, tornando-a cada vez mais eficiente.  

É importante frisar que, apesar de reconhecer a importância da execução de todas 

essas etapas, devido o tempo previsto para finalização deste projeto, não foi possível 

desenvolvê-las nesse momento, se limitando na elaboração da proposta aqui apresentada. 

Contudo, entende-se que o presente trabalho é relevante, pois, espera-se que sirva de norte 

orientativo e contribua na sequência de um possível processo de criação e implementação do 

Painel de Monitoramento de Compras na Universidade Federal do Cariri.  

Dessa forma, acredita-se que o objetivo do estudo foi alcançado. Concluiu-se a 

elaboração da proposta de criação do Painel de Monitoramento de Compras para UFCA, 

projetado de uma maneira que possa trazer mais eficiência para gestão no acompanhamento 

dos processos de compras em todas suas etapas e se promova transparência ativa e efetiva do 

processo de compras.  Ativa no sentido de se ter informações transmitidas de forma 

sistemática, sem que haja necessidade de solicitações de interessados. Efetiva no sentido no 

sentido de facilitar o acesso das informações por meio de um único instrumento promovendo 



74 

 

a padronização e a integralidade dos dados das compras, gerando menos ruídos e, 

consequentemente, mais confiabilidade das informações, dando, assim, mais subsídios para 

que a tomada de decisão dos gestores possa acontecer de maneira mais rápida, assertiva e 

baseada em evidências. 

Sem dúvida a adoção do Painel de Monitoramento de Compras vai gerar ganhos na 

metodologia de trabalho, no que concerne à modernização da gestão no acompanhamento dos 

processos de compras dentro da Universidade Federal do Cariri, em alinhamento com 

objetivos estratégicos, já citados neste projeto, presentes no Planejamento Estratégico 

Institucional atual da UFCA. Além disso, se mostra como um instrumento que promove a 

transparência, um dos princípios básicos da governança pública instituída no Brasil17, 

podendo se transformar não só em um instrumento de apoio a gestão, mas em um instrumento 

de divulgação das compras da UFCA para toda comunidade acadêmica e sociedade. 

Nesse sentido, deixa-se a sugestão de estudos futuros mais aprofundados, a fim de dar 

prosseguimento ao processo de construção e implantação do Painel de Monitoramento de 

Compras, verificando questões, por exemplo, de ajuste, testes e viabilidade que, infelizmente, 

não puderam ser desenvolvidos neste projeto devido o tempo que essas ações demandam. 

Por fim, espera-se que esse projeto sirva de modelo para outros órgãos públicos que 

venham experimentar essa ideia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Decreto Nº 9.203, de 22 de novembro de 2017: Art. 3º São princípios da governança pública: I - capacidade de 

resposta; II - integridade; III - confiabilidade; IV - melhoria regulatória; V - prestação de contas e 

responsabilidade; e VI - transparência.  
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Esclarecimentos  

 

Esta é uma solicitação para realização da pesquisa intitulada Painel de Monitoramento 

como instrumento de transparência no apoio à gestão das compras na UFCA, pelo 

pesquisador Cicero Wagner Farias Souza, que utilizará a seguinte metodologia: basicamente 

uma coleta de dados através de pesquisa documental, sendo sucedida por uma elaboração de 

minuta da proposta de intervenção e posterior validação, através de grupos de controle, junto 

aos gestores estratégicos da Universidade Federal do Cariri. A validação se dará em duas 

etapas. A primeira através de um grupo controle com os gestores da Pró-Reitoria de 

Administração (Coordenadores das coordenadorias, Pró-Reitor e Pró-Reitor Adjunto). A 

segunda etapa de validação através de um grupo controle com os membros do Comitê de 

Governança da UFCA.  Determinando, após essas discussões validativas, a versão final da 

proposta de intervenção.  Pretende-se registrar as informações discutidas nos grupos de 

controle em uma ata simples de reunião. 

 Acredita-se que com essa proposta de intervenção, se possa promover uma evolução 

de metodologias de trabalho, facilitando a gestão das compras públicas e a tomada de decisões 

dos gestores e o alcance de objetivos estratégicos específicos da UFCA.  

 O objetivo principal é captar informações para viabilizar a proposta de criação de um 

painel de monitoramento que dê maior transparência às compras e contratações da 

Universidade Federal do Cariri, de modo a gerar uma gestão mais eficiente e auxiliar os 

gestores nas tomadas de decisão, necessitando, portanto, da concordância e autorização 

institucional para a realização dessa etapa de entrevista, bem como da análise documental.  

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com 

as Resoluções nº 510/2016 - Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que tratam da 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão 

somente para realização deste estudo.  

 

_____________________________________ 

Cicero Wagner Farias Souza - CPF: 666.833.513-68 
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Consentimento 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia 

desta pesquisa, concordo em autorizar a realização da mesma nesta Instituição que represento, 

Universidade Federal do Cariri, Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Cidade Universitária, 

Juazeiro do Norte (CE), telefone 88 3221-9200. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, dispondo de infraestrutura necessária para 

realização das etapas supracitadas. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por 

um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas da Resolução nº 

510/2016 - Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e suas complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

Juazeiro do Norte (CE), ___/___/2022 

  

 

 

 

_________________________________________ 

Ricardo Luiz Lange Ness - CPF 389.377.357-68 

Reitor da Universidade Federal do Cariri 

CNPJ 18.621.825/0001-99 

  



84 

 

APÊNDICE B – REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

RCLE 

 

REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Painel de Monitoramento como 

instrumento de transparência no apoio à gestão das compras na UFCA, que tem como 

pesquisador responsável Cícero Wagner Farias Souza, sob a orientação da Profª Maria Arlete 

Duarte de Araújo, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, referente ao Mestrado Profissional em Gestão Pública.  

Esta pesquisa pretende propor uma criação de um painel de monitoramento que dê 

maior transparência às compras e contratações da Universidade Federal do Cariri, de modo a 

gerar uma gestão mais eficiente e auxiliar os gestores nas tomadas de decisão. O motivo que 

nos leva a fazer este estudo é buscar informações e subsídios que auxiliem na criação do 

instrumento supracitado, acreditando que esta trará benefícios para órgão indicado no 

primeiro parágrafo, promovendo uma evolução de metodologias de trabalho, facilitando a 

gestão das compras públicas e a tomada de decisões dos gestores e o alcance de objetivos 

estratégicos específicos da UFCA. 

Caso decida participar, você será submetido a participação em um grupo de controle 

com a finalidade de discutir e validar a minuta com a proposta de criação do painel de 

monitoramento das compras e contratações da UFCA. O grupo de controle é de natureza 

simples e estima-se que a reunião terá duração média de 1 hora. Sendo 30 minutos para 

apresentação da minuta e 30 minutos para discussão e validação dos membros presentes no 

grupo de controle.  O grupo de controle será no local e horário mais conveniente para o 

participante, sendo previamente agendado e podendo ainda ser efetuado de maneira remota. 

Toda discussão do grupo de controle será registrada por escrito, pelo próprio pesquisador, sem 

necessidade de gravação de som e imagem.  

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos ao ser 

questionado e em ter que expressar sua opinião para outras pessoas, e possíveis riscos da 

quebra do anonimato em virtude de, apesar de não citar dados pessoais, haver a necessidade 

de indicar o cargo que ocupa.  

Esse risco poderá ser minimizado, conforme destacado acima, não informando nome, 

nem dados pessoais, somente o cargo que, nesse caso, se torna imprescindível para pesquisa.  



85 

 

Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo e 

em observância da LGPD – Lei geral de proteção dos dados. 

Como benefícios da pesquisa, sendo gestor, será contemplado diretamente. Pois, como 

já relatado, o estudo visa criar um painel de monitoramento que dê maior transparência às 

compras e contratações da Universidade Federal do Cariri de modo que vai lhe auxiliar no 

acompanhamento das compras e nas tomadas de decisão. 

Em caso de complicações ou danos à saúde que o participante possa ter relacionado 

com a pesquisa, compete ao pesquisador responsável garantir o direito à assistência integral, 

que será prestada por meio de suporte financeiro visando custear os respectivos tratamentos 

dos danos causados. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Cicero 

Wagner Farias Souza, Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - 3º andar - Centro, 

Juazeiro do Norte - CE, wagner.farias@ufca.edu.br e 84 99474-6765. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo 

pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece 

proteção aos participantes das mesmas – do Hospital Universitário Onofre Lopes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no telefone (84) 3342-5003, e-mail 

cep_huol@yahoo.com.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a 

sexta, das 07h30minh às 12h30 e das 13h30 às 15h00, no Hospital Universitário Onofre 

Lopes, endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 

Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Natal/RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Cicero Wagner Farias Souza. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Transparência de compras públicas como instrumento de apoio à gestão: uma 

proposta de criação de um painel de monitoramento para as compras da Universidade Federal 

do Cariri, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Painel de Monitoramento como 

instrumento de transparência no apoio à gestão das compras na UFCA, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

infringirei as normas e diretrizes propostas pela 510/16 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Juazeiro do Norte (CE), ___/___/2022 

 

_____________________________________ 

Cicero Wagner Farias Souza - CPF: 666.833.513-68 

 


