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RESUMO

O  objetivo  deste  trabalho  é  construir  um  artefato para  auxiliar  no  acompanhamento  do

processo  de  planejamento  de  compras  da  UFRN. Para  tanto,  realizou-se  uma  pesquisa

empírica qualitativa, prescritiva, utilizando-se como método o Design Science Research. Após

construção do referencial teórico e de ter sido realizada uma revisão sistemática de literatura,

começou-se a construção do artefato, tendo como principal abordagem de realização o Design

Thinking. Os resultados foram construídos no período de novembro de 2021 a junho de 2022,

tendo  como  lócus  a  Diretoria  de  Compras,  notadamente,  a  Divisão  de  Planejamento  e

Gerenciamento  de  Compras.  Como  instrumento  de  coleta  de  dados,  para  as  fases  de

conscientização e de sugestão, foi realizado verificação documental dos instrumentos Estudo

Técnico  Preliminar  Digital  e  Termo  de  Referência;  análise  hermenêutica  das  instruções

normativas referente ao planejamento das aquisições públicas. A partir daí foi desenvolvido o

artefato,  por  meio  da  ferramenta  Trello.  Por  fim,  a  avaliação  foi  realizada  por  meio  de

entrevista junto aos gestores de compras. Como conclusão, o artefato mostrou-se como um

instrumento  adequado para  auxiliar  no acompanhamento  do  processo de  planejamento  de

compras na UFRN com grande potencial de aplicabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Design. Planejamento em compras públicas. 



ABSTRACT

The objective of this work is to build an artifact to assist in the improvement and innovation

of  UFRN's  purchasing  planning.  Therefore,  a  qualitative,  prescriptive  empirical  research

carried out, using the Design Science Research method. After building the theoretical artifact

and having carried out a systematic literature review, the construction of the artifact began,

with Design Thinking as the main approach. The results built in the period from November

2021  to  June  2022,  having  as  locus  the  Purchasing  Directorate,  notably,  the  Purchasing

Planning and Management Division. As a data collection instrument, for the awareness and

suggestion phases, a documental verification of the instruments Preliminary Digital Technical

Study  and  Term  of  Reference  was  carried  out;  hermeneutic  analysis  of  the  normative

instructions regarding the planning of public acquisitions. From there, the artifact developed,

using  the  Trello  tool.  Finally,  the  evaluation  carried  out  through  an  interview  with  the

purchasing managers. In conclusion, the artifact proved to be an adequate instrument to assist

in  the  monitoring  of  the  purchase  planning  process  at  UFRN  with  great  potential  for

applicability.

KEYWORDS: Innovation. Design. Public procurement planning.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo tem o objetivo de contextualizar e apresentar o problema da pesquisa,

bem como, expor os objetivos geral e específico,  e sua justificativa,  os quais seguem nos

subcapítulos 1.1, 1.2 e 1.3.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA

Segundo o IPEA (2021, p.  07),  “O mercado de compras  públicas  corresponde a,

aproximadamente, 12% das economias dos países-membros da Organização para Cooperação

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), atingindo proporção semelhante no Brasil”.

Devido à sua importância, os países costumam regulamentar o processo lici-
tatório, ou seja, o procedimento administrativo de compras públicas, objeti-
vando garantir transparência, isonomia, eficiência e celeridade. Por esse mo-
tivo, a OCDE passou a analisar práticas licitatórias dos seus países-mem-
bros, contrastando métodos e resultados com o objetivo de definir quais seri-
am as melhores práticas regulatórias sobre o tema. (IPEA, 2021)

Nesse sentido, a maioria dos países desenvolvidos no mundo optaram por se juntar

ao  Acordo sobre  Compras  Governamentais  –  GPA – que  é  um regime  de  aquisições  da

Organização Mundial do Comércio (OMC) que se preocupa com a não discriminação e o livre

comércio global. (IPEA, 2021)

Em meados de 2020, o Brasil solicitou o ingresso no GPA que, por sua vez, é uma

forma de melhorar a credibilidade dos processos de compras governamentais. Pois por meio

dele, é possível realizar uma convergência internacional dos processos de compras, resultando

em padrões de transparência e procedimentos. (IPEA, 2021)

Segundo Anderson e Arrowsmith (2011) se tornar um participante do Acordo sobre

Compras Governamentais – GPA, é uma forma de atrais investimentos externos uma vez que

várias empresas teriam interesse em fornecer ao governo.

No Brasil, as compras públicas são um dos fatores determinantes para movimentar a

economia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e social do País. Segundo dados

do Portal  da  transparência,  o  valor  total  das  contratações,  no  ano de  2021,  por  meio  de

licitação, dispensa ou inexigibilidade é de aproximadamente R$ 333,34 milhões. (PORTAL

DA TRANSPARÊNCIA, 2021). Costa e Terra (2019) afirmam que “Nesse processo, o papel

estatal enquanto consumidor deve ser ressaltado. Tal ênfase se dá pelo fato de o Estado ser um
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grande consumidor, e o consumo ser exatamente um dos fatores principais dentro desse olhar

de sustentabilidade. ” 

Assim, em termos de desenvolvimento sustentável, há que se considerar o
custo-benefício, em que a “melhor compra” deve ser priorizada em detri-
mento do menor preço, pois, nesse último caso, a escolha pode levar à preca-
riedade e a um consumo ainda mais elevado. Uma escolha pelo menor preço
pode conduzir a uma “espiral descendente com condições cada vez piores da
saúde, danos ambientais e da qualidade dos produtos. (COSTA E TERRA,
2019)

Mesmo  assim,  sendo  o  Estado  o  grande  “cliente”  em diversos  mercados,  o  seu

imponente poder de compra, faz com que ele seja, muitas vezes, o maior demandante em

grande parte desses ramos de negócio. Consequentemente,  esse poderio, de certa forma, é

utilizado para fomentar o desenvolvimento socioeconômico no País. Assim, “...o poder de

compra do Estado pode ser concebido, além da promoção do desenvolvimento econômico,

social  e  ambiental,  para  a  promoção  da  inovação  e  servir  também como instrumento  de

políticas públicas inserindo no mercado vendedores até então alijados do mesmo”. (COSTA e

TERRA, 2019, p. 38)

Diante  dessa  conjuntura,  o  País  se  posiciona  como  regulador,  estabelecendo

normativos que norteiam os critérios para produção e consumo de produtos e serviços, além

de  se  situar  como  grande  incentivador  da  sustentabilidade  dentro  de  suas  contratações.

(DOMINGOS, 2017)

Figura 1 – Compras Governamentais do Brasil, segundo entes (Em % do PIB)

Fonte: IPEA, 2021.
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No entanto,  a mudança  no regime de política  macroeconômica,  a  ineficiência  da

política de desoneração fiscal, a crise econômica vivida nos últimos anos, os impactos da crise

sobre as contas públicas, entre outros fatores, vêm provocando uma queda do impacto das

compras públicas nos últimos anos. (IPEA, 2021)

Neste  diapasão,  resguardado  pela  Constituição  Federal,  o  Tribunal  de  Contas  da

União atua no julgamento das contas de gestores, fiscalização da entrega de recursos federais,

bem  como  de  sua  aplicação.  Assim,  o  TCU  vem  realizando  um  trabalho  de  avaliação

periódica do nível de governança e gestão no setor público em suas diversas áreas. (FENILI,

2018)

A  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  encontra-se  inserida  nesse

contexto. Vinculada ao Ministério da Educação e por isso submetida à atuação do TCU, o que

acaba forçando a Universidade a sair da zona de conforto quando se trata de gestão. Além da

auditoria  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  Instruções  Normativas  do  Ministério  de

Planejamento vêm norteando a UFRN, incluindo processos de compras governamentais.

Quadro 1 – Instruções Normativas

INSTRUÇÃO
NORMATIVA

DESCRIÇÃO

IN Nº 1, de 10
de janeiro de

2019

Dispõe sobre o Plano Anual de Contratações de v=bens, serviços, obras e soluções de
tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratações.

IN Nº 5, de 26
de maio de

2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime  de  execução  indireta  no  âmbito  da  Administração  Pública  Federal  direta,
autárquica e fundacional.

IN Nº 40, de
22 de maio de

2020.

Dispõe  sobre  a  elaboração  dos  Estudos  Técnicos  Preliminares  –  ETP  –  para  a
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema ETP digital.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Desta  forma,  a  Secretaria  de  Gestão  de  Projetos  –  SGP,  responsável  pela

disseminação de melhores práticas em Gestão de Projetos, de Processo e de Riscos para sua

incorporação à rotinas da UFRN, entra em ação atuando no processo de aprimoramento nos

diversos setores da Universidade.

A Diretoria de Compras/PROAD foi alvo de dois grandes projetos da SGP: 1) Fase

Interna/Intervenção – Programa Governança de Aquisições e Contratações; e, 2) Gestão de

Atas – Programa de Governança de Aquisições e Contratações.
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O primeiro teve o objetivo de implantar um modelo de gestão para os processos de

contratações e aquisições adequados à legislação atual e atender às normativas. O segundo

criou o setor de Gestão de Atas (Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras –

DPGC/Diretoria de Compras), projeto que obteve os seguintes resultados: a) construção do 1º

plano anual de contratações; b) mapeamento e definição de competências; c) definição das di-

retrizes básicas de trabalho; d) seleção dos colaboradores; e) definição e mapeamento dos pro-

cessos; f) definição do novo layout; g) desenvolvimento dos treinamentos básicos; h) formali-

zação do setor. (UFRN/SGP, 2021)

Como visto,  os  projetos  desenvolvidos  pela  Secretaria  de  Gestão  de  Projetos  da

UFRN tiveram um grande impacto na forma de atuar da Diretoria de Compras, saindo de um

fluxo arcaico na era da antiga Divisão de Material e Patrimônio (DMP) para um moderno rito

processual  da  nova  Diretoria.  Assim  sendo,  com  esta  recente  mudança,  as  divisões  que

compõem a Diretoria estão em constante aperfeiçoamento de suas atividades.

Como  resultado  destes  projetos  implementados  pela  SGP  junto  à  Diretoria  de

Compras, houve uma reformulação da forma da universidade se planejar para comprar ou

contratar.  Hoje,  adequando-se  às  necessidades  impostas  pelas  instruções  normativas  do

Ministério do Planejamento, a Universidade, por meio da equipe de gestores de compras da

Divisão  de  Planejamento  e  Gerenciamento  de Compras/Diretoria  de Compras,  inicia  esse

planejamento coletando as demandas de todas as unidades espalhadas pelos campi da UFRN

que serão adquiridas no ano seguinte.

Efetuada essa coleta por meio do SIPAC, elas são aglutinadas por natureza do objeto,

separadas  em  "pacotes  de  planejamento"  e  lançadas  na  plataforma  Planejamento  e

Gerenciamento  de  Contratações  -  PGC,  do  Governo  federal.  É  formalizada  também uma

equipe de planejamento que trabalhará com os "pacotes" e que, geralmente, são formadas por

um gestor de compras e membros com conhecimento técnico e de utilização do objeto.

A partir daí, inicia-se toda a formulação dos documentos de planejamento como o

Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Risco e Termo de Referência. É nessa fase que serão

determinados fatores importantes para a aquisição como requisitos, levantamento de mercado

buscando soluções para atender sua demanda, estimativas de preços, entre outros aspectos.

Diante  o  contexto  geral  de  enxugamento  de  despesas,  a  inovação  processual  se

tornou um aliado à gestão na busca da eficiência do gasto do dinheiro público. Nesse sentido,

o problema do estudo consiste em responder a seguinte questão: é possível  desenvolver um

artefato para acompanhamento do processo de planejamento de aquisições da UFRN?
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1.2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO

O  objetivo  geral  da  pesquisa  é  elaborar  um  artefato  para  acompanhamento  do

processo de planejamento de compras de uma universidade federal.

Para isso, tem-se os seguintes objetivos específicos:

1. Identificar os requisitos que são definidos na etapa de planejamento e que tem

grande relevância para a execução das fases internas e externas de compras;

2. Identificar  os  critérios  normativos  e  de gestão a  serem atendidos  na busca  da

inovação, escolha da melhor solução para atender a demanda e aprimoramento

dos processos pela Diretoria de Compras;

3. Validar o artefato junto à equipe de gestores de compras da DPGC.

1.3 JUSTIFICATIVA

1.3.1 Justificativa institucional

A UFRN vem sofrendo suscetíveis cortes de orçamentos o que vem forçando o órgão a

se adaptar a essa nova realidade. Nesse sentido, a busca pela melhor utilização dos recursos é

uma das formas de conseguir se sobressair diante desse cenário. Assim sendo, no momento do

planejamento de uma aquisição é muito importante que se busque alternativas para atender

essa demanda. Novas descobertas podem fazer com que a Universidade possa economizar a

curto e a longo prazo, por meio de aquisições e contratações modernas e que apresentem um

resultado mais eficiente com utilização de menos dinheiro público.

Portanto, uma melhor tomada de decisão no momento desse planejamento quanto a

forma da aquisição ou contratação, torna-se fundamental para esse sucesso e também como

forma de sustentabilidade, mostrando à sociedade que está utilizando os recursos de forma

eficiente.

A  Diretoria  de  Compras  é  dividida  em  três  divisões:  Divisão  de  Planejamento  e

Gerenciamento de Compras (DPGC); Divisão de Fase Interna de Compras (DFIC); e Divisão

de Fase Externa de Compras (DFEC). A DPGC é um setor fundamental para a Diretoria, é

nela que se inicia o planejamento de qualquer licitação da UFRN, desde o levantamento de

demandas à elaboração dos documentos de planejamento e instrução processual inicial, além

disso, é responsável também pelo gerenciamento das Atas. Ela é um setor de inteligência e é
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formada por uma equipe de 7 gestores de compras, além de uma equipe de apoio que os dão

suporte nas atividades rotineiras e acessórias da Divisão. Importante ainda citar a figura da

Equipe de planejamento, que como integrantes, além do próprio gestor de compras, é formado

por servidores com conhecimentos técnicos sobre determinado material.

Portanto, o Artefato, objeto deste trabalho, será a ferramenta que auxiliará na tomada

de  decisão  dos  gestores  de  compras,  por  meio  da  identificação  de  falhas  em  processos

anteriores, detectar formas diferentes de contratar ou adquirir aquele serviço/produto, além de

embasar o gestor e a equipe de planejamento a formularem os documentos de planejamento

da melhor maneira possível. 

1.3.2 Justificativa científica

Buscando  justificar  cientificamente  este  trabalho,  foi  realizada  uma pesquisa  por

dissertações  e  artigos  científicos  na  plataforma  Biblioteca  Digital  Brasileira  de  Teses  e

Dissertações – BDTD.  A busca ocorreu entre maio de 2020 à novembro de 2021 e se dividiu

em  dois  momentos.  O  primeiro  objetivou  identificar  trabalhos  na  área  de  governança  e

inovação  em compras  públicas,  utilizando  as  palavras-chave  “governança”,  “inovação”  e

“compras  públicas”  apresentando  07  resultados,  sendo  que  02  foram  excluídos  por  não

apresentar semelhança com o tema deste trabalho.

O segundo momento foi deito levantamento utilizando as palavras-chave “artefato”,

“inovação”, e “compras públicas”.  O resultado dessa busca foi de 10 trabalhos, no entanto,

quatro deles foram excluídos por não apresentarem semelhança ao tema.

O quadro 2 apresenta o resumo dos trabalhos encontrados.

Quadro 2 – Trabalhos relevantes no âmbito da pesquisa
PLATAF

ORMA

REFERÊNCIA OBJETIVO RESULTADOS

BDTD DOURADO, Fabiane Aragão
Martins.  Desempenho  em
processos  de  compras  e
contratações  públicas:  um
estudo a partir dos valores
organizações  e  dos  instru-
mentos  de  governança  re-
comendados  pelo  Tribunal
de Contas da União. Facul-
dade de Economia, Adminis-
tração,  Contabilidade e Ges-

Analisar  a  relação  entre  os
valores  organizacionais,  os
instrumentos  de  governança
recomendados pelo Tribunal  de
Contas  da  União,  entendidos
como  inovação  top  down,  e  o
desempenho  do  processo  de
compras e contratações públicas.

Os valores organizacionais e
a  inovação  apresentam
influência  direta  sobre  o
desempenho  do  processo  de
compras  e  contratações.
Além  disso,  relatou-se  um
protagonismo da inovação na
explicação  do  desempenho
do  processo  de  compras  e
contratações.
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tão  de  Políticas  Públicas,
Universidade  de  Brasília.
Brasília, 2020.

BDTD TERRA,  Antônio  Carlos
Paim. Compras públicas in-
teligentes:  uma  proposta
para a melhoria  da gestão
das  compras  governamen-
tais.  Revista  de  Gestão  Pú-
blica/DF.  Brasília/DF,  v.  1,
n. 1. Pagina 46-70. 2018.

Propor,  a  partir  do conceito de
compras  públicas  inteligentes,
um  modelo  (mapa)  de  análise
estratégica  da  atividade  de
compras  dentro  das
organizações  públicas,  visando
abordar  de  forma  inteligente  o
processo  de  compras
governamentais.

Entende-se  que  as  compras
públicas  se  constituem  em
uma das áreas mais sensíveis
e  importantes  da  gestão
logística  que  movimenta  a
administração  pública,  haja
vista  seu  valor  estratégico,
pois  ele  mobiliza  toda  a
organização  e  o  ciclo
socioeconômico  de  um
ambiente, por meio do poder
de compra do Estado.

BDTD DEWES, Mariana de Freitas.
Projetos  nacionais  de  ino-
vação: Práticas do setor es-
pacial  brasileiro.  Escola  de
Administração.  Universidade
Federal  do  Rio  Grande  do
Sul. Porto Alegre/RS, 2012.

Identificar e analisar as práticas
e  mecanismos  relacionados  à
inovação em projetos de estado.

Uma melhor gestão tanto nas
esferas  pública  quanto
privada  é  fundamental.
Devido  às  particularidades
levantadas  na  pesquisa,  não
seria  recomendável  deixar  a
responsabilidade  pelo
desenvolvimento de um setor
estratégico  apenas  para  um
ou para o outro.

BDTD DOMINGOS,  Nathália  An-
drade  Oliveira.  Licitações
Sustentáveis:  estudo  de
caso na Universidade Fede-
ral  do  Triângulo  Mineiro.
Programa  de  Mestrado  Pro-
fissional em Inovação Tecno-
lógica.  Universidade Federal
do  Triângulo  Mineiro.  Ube-
raba/MG, 2017

Analisar as licitações realizadas
na  Universidade  Federal  do
Triângulo  Mineiro  quanto  à
utilização  de  critérios
sustentáveis  nas  contratações  e
aquisições.

Não foi identificado nenhum
dispositivo  de  cobrança  de
critério  sustentável  social
inserido na especificação dos
itens  licitados.  Poucos  itens
apresentaram  características
sustentáveis  ambientais  na
descrição.  No  entanto,
verificou-se  um aumento  na
inclusão  de  aspectos
econômicos.

BDTD JANKOSKI,  Andréa  Roseli
Moreira  Cruz.  Os  impactos
da  lei  complementar  nº
123/2006  nos  pregões  ele-
trônicos  da  Universidade
Federal do Paraná.  Progra-
ma  de  Pós-Graduação  em
Planejamento  e  Governança
Pública.  Universidade  Tec-
nológica  Federal  do  Paraná.
Curitiba, 2016.

Analisar  a  influência  da  Lei
Complementar  nº  123/2006  –
que  se  refere  ao  tratamento
diferenciado  e  favorecido  a
microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte  –  no  resultado
dos  pregões  eletrônicos,
realizados  na  Universidade
Federal  do  Paraná  para
aquisição  de  material  de
informática.

Averiguou-se  que  a  Lei
trouxe  benefícios  para  os
micro  e  pequenos
empresários como incentivos
à  participação  nos  pregões;
inovação,  modernização  e
facilidade  de  acesso;
vantagem  competitiva  e
possibilidade  de  competição
com  médias  e  grandes
empresas.

BDTD FENILI, Renato Ribeiro. De-
sempenho em processos de
compras e contratações pú-
blicas:  um estudo a  partir
da inovação e das práticas
organizacionais.  Programa

Identificar  e  analisar  a  relação
das  práticas  de  gestão  e  da
inovação  com  o  desempenho
processual  das  compras  e
contratações públicas da Câmara
dos Deutados.

Os  resultados  sugerem  a
influência  direta  e  positiva
das  práticas  sobre  o
desempenho processial.
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de Pós-Graduação em Admi-
nistração.  Universidade  de
Braíslia. Brasília/DF, 2016. 

BDTD CORTINHAS,  Luciana  Ma-
ria de Oliveira.  O papel dos
processos  de  compras  pú-
blicas  nos  projetos  de
PD&I:  um  estudo  de  caso
nos projetos de inovação do
CDT/UNB.  Programa  de
Pós-graduação em Proprieda-
de Intelectual e Transferência
de Tecnologia para a Inova-
ção – PROFNIT. Universida-
de de Brasília – UnB. Brasí-
lia/DF, 2019.

Analisar  em  que  medida  os
processos  de  compras
institucionais  podem  afetar  os
projetos  de  inovação  das
universidades  públicas
brasileiras  tomando  por  base  o
caso  de  projetos  desenvolvidos
no  Centro  de  Apoio  ao
Desenvolvimento  Tecnológico
da Universidade de Brasília. 

Foram  constatadas  ausência
de planejamento de compras
nos  projetos  de  inovação  e
carência  de  documentos,
problemas  que  precisam  ser
enfrentados  caso  haja
interesse em simplificar e dar
transparência  e  efetividade
para as compras.

BDTD PANIS,  Amanda  da  Cunha.
Inovação em Compras Públi-
cas: Estudo de caso do robô
Alice da Controladoria-Geral
da União (CGU). Program de
Pós-graduação  em  Adminis-
tração. Universidade de Bra-
sília  -  UnB.  Brasília/DF,
2020.

Analisar o processo da inovação
no setor público à luz do caso do
robô  Alice  da  Controladoria-
Geral da União – CGU.

De  uma  forma  geral,  a
inovação  ocorreu
principalmente  para  a
introdução  de  um  novo
produto  a  fim de solucionar
problemas  em  processos  e
serviços  da  organização
pública analisada.

BDTD MOREIRA,  Mario  Santos.
As parcerias para o desenvol-
vimento produtivo (PDP) no
setor  da  saúde:  o  poder  de
compra do Estado como po-
lítica de indução à inovação e
a capacitação tecnológica da
Fiocruz no campo das biotec-
nologias.  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Políticas  Pú-
blicas  do  Setor  de  Ciências
Sociais  aplicadas.  Universi-
dade Federal do Paraná. Cu-
ritiba/PR, 2018.

Analisar  a  política  que
estabelece  as  Parcerias  do
Desenvolvimento  Produtivo
(PDP) no campo da saúde, à luz
do  marco  teórico  das  políticas
de  inovação  pelo  lado  da
demanda.

O  estudo  apontou  nítido
fortalecimento da capacidade
industrial,  porém  sem
implicações  correspondentes
em  relação  ao  domínio
tecnológico, elemento crítico
ao  processo  da  inovação
aplicada a novos produtos.

BDTD LUBECK,  Rafael  Mendes.
Inovação no transporte públi-
co: um estudo sobre a bilhe-
tagem  eletrônica.  Programa
de Pós-Graduação em Admi-
nistração.  Universidade  Fe-
deral  de  Santa  Maria.  Santa
Maria/RS, 2011. 

Verificar  se  as  melhorias  na
gestão  das  informações
proporcionada  pela  bilhetagem
eletrônica  possuem
características  que  a  definam
como uma inovação.

Constatou-se  que  os  efeitos
característicos  de  uma
inovação  estão  em
consonância  com  os
resultados  da  bilhetagem
eletrônica  nos  casos
analisados,  fazendo-se  deste
sistema  uma  forma  de  se
alcançar a inovação.

BDTD PRATA, Wallace Mateus.  O
papel  do  sistema  único  de
saúde  (SUS)  na  inovação:
um estudo sobre a transfe-
rência  de  tecnologia  no
Brasil. Programa  de  Pós-
Graduação  em  Medicamen-

Compreender  as  interações  do
setor  público  com  a  ciência,
tecnologia  e  industrialização,
por  meio  de  pesquisa,
estratificação  e  avaliação  dos
estímulos  promovidos  pelo
Ministério  da  Saúde  e  dos

O  estudo  comparou
medicamentos  incluídos  e
não-incluídos  no  programa,
com resultados que expõem a
redução do preço de compra,
proporcionando  uma
ampliação do acesso a esses
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tos e Assistência Farmacêuti-
ca.  Universidade  Federal  de
Minas Gerais. Belo Horizon-
te/MG, 2018

efeitos  das  transferências  de
tecnologias  do  tipo  PDP sob a
saúde  pública,  bem  como
analisar  a  importância  dos
Laboratórios  Farmacêuticos
Oficiais nessa dinâmica e para a
sociedade brasileira.

medicamentos,  o  que
demonstra que a intervenção
governamental  foi  bem-
sucedida.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Dessa forma, identifica-se a necessidade de buscar novas discussões sobre o tema de

inovação  no  setor  público,  principalmente  voltada  às  compras  públicas.  Assim,  pode-se

afirmar  que  a  presente  proposta  de  pesquisa  contribuirá  com  o  desenvolvimento  dessa

temática.

1.3.3 Justificativa Social/Pessoal

Quanto à justificativa social/pessoal, o pesquisador é servidor permanente do quadro

da UFRN, lotado na Diretoria de Compras mais precisamente na Divisão de Planejamento e

Gerenciamento de Compras. Foi membro integrante do Projeto “Gestão de Atas – Programa

de Governança de Aquisições e Contratações” desenvolvido pela SGP e citado anteriormente

que culminou, entre outros resultados,  com a criação da DPGC, e desde então atua como

Gestor  de  Compras  da  UFRN.  Portanto,  esta  é  uma  grande  oportunidade  de  propor  um

aprimoramento em sua própria rotina de trabalho. 
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2 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Com o objetivo de demonstrar o contexto organizacional em que as compras públicas

estão inseridas, será apresentada nesta seção, a revisão da literatura baseada em governança e

inovação.  Para  isso,  além  de  consultas  a  livros  e  materiais,  foi  elaborada  uma  revisão

sistemática na plataforma Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.

A revisão sistemática de literatura ocorreu entre maio de 2020 a novembro de 2021,

em que foi  feito  o levantamento  na tentativa  de encontrar  trabalhos  na área  que envolva

governança e inovação nas compras públicas. Para tanto, a busca foi realizada na plataforma

BDTD e inicialmente realizou-se a busca pelas palavras-chave “governança” e “inovação”

resultando  no  número  de  318  trabalhos.  Foi  acrescentado  o  termo  “compras  públicas”

chegando-se a 07 resultados, no entanto, dois trabalhos foram excluídos da análise devido o

tema não ter semelhança ao proposto por este trabalho. Dessa forma, segue resumo dos cinco

trabalhos no Quadro 3.

Quadro 3 – Revisão Sistemática I
REFERÊNCIA OBJETIVO RESULTADOS

DOURADO,  Fabiane  Aragão
Martins.  Desempenho  em  pro-
cessos  de  compras  e  contrata-
ções públicas: um estudo a par-
tir  dos  valores  organizações  e
dos instrumentos de governança
recomendados pelo Tribunal de
Contas  da  União.  Faculdade  de
Economia, Administração, Conta-
bilidade e Gestão de Políticas Pú-
blicas,  Universidade  de  Brasília.
Brasília, 2020.

Analisar  a  relação  entre  os
valores  organizacionais,  os
instrumentos  de  governança
recomendados pelo Tribunal  de
Contas  da  União,  entendidos
como  inovação  top  down,  e  o
desempenho  do  processo  de
compras e contratações públicas.

Os  valores  organizacionais  e  a
inovação  apresentam  influência
direta  sobre  o  desempenho  do
processo  de  compras  e
contratações.  Além  disso,
relatou-se  um  protagonismo  da
inovação  na  explicação  do
desempenho  do  processo  de
compras e contratações.

TERRA,  Antônio  Carlos  Paim.
Compras  públicas  inteligentes:
uma proposta para a melhoria
da gestão das compras governa-
mentais. Revista de Gestão Públi-
ca/DF. Brasília/DF, v. 1, n. 1. Pa-
gina 46-70. 2018.

Propor,  a  partir  do conceito de
compras  públicas  inteligentes,
um  modelo  (mapa)  de  análise
estratégica  da  atividade  de
compras  dentro  das
organizações  públicas,  visando
abordar  de  forma  inteligente  o
processo  de  compras
governamentais.

Entende-se  que  as  compras
públicas se constituem em uma
das  áreas  mais  sensíveis  e
importantes  da  gestão  logística
que movimenta a administração
pública,  haja  vista  seu  valor
estratégico,  pois  ele  mobiliza
toda  a  organização  e  o  ciclo
socioeconômico  de  um
ambiente, por meio do poder de
compra do Estado.

DEWES, Mariana de Freitas. Pro-
jetos  nacionais  de  inovação:
Práticas do setor espacial brasi-
leiro.  Escola  de  Administração.

Identificar e analisar as práticas
e  mecanismos  relacionados  à
inovação em projetos de estado.

Uma  melhor  gestão  tanto  nas
esferas pública quanto privada é
fundamental.  Devido  às
particularidades  levantadas  na
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Universidade  Federal  do  Rio
Grande do Sul.  Porto Alegre/RS,
2012.

pesquisa,  não  seria
recomendável  deixar  a
responsabilidade  pelo
desenvolvimento  de  um  setor
estratégico  apenas  para  um  ou
para o outro.

DOMINGOS,  Nathália  Andrade
Oliveira.  Licitações  Sustentáveis:
estudo  de  caso  na  Universidade
Federal  do  Triângulo  Mineiro.
Programa de Mestrado Profissio-
nal  em  Inovação  Tecnológica.
Universidade Federal do Triângu-
lo Mineiro. Uberaba/MG, 2017

Analisar as licitações realizadas
na  Universidade  Federal  do
Triângulo  Mineiro  quanto  à
utilização  de  critérios
sustentáveis  nas  contratações  e
aquisições.

Não  foi  identificado  nenhum
dispositivo  de  cobrança  de
critério  sustentável  social
inserido  na  especificação  dos
itens  licitados.  Poucos  itens
apresentaram  características
sustentáveis  ambientais  na
descrição. No entanto, verificou-
se  um aumento  na  inclusão  de
aspectos econômicos.

JANKOSKI,  Andréa  Roseli  Mo-
reira  Cruz.  Os  impactos  da  lei
complementar  nº  123/2006  nos
pregões eletrônicos da Universi-
dade Federal do Paraná. Progra-
ma de Pós-Graduação em Planeja-
mento  e  Governança  Pública.
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Curitiba, 2016.

Analisar  a  influência  da  Lei
Complementar  nº  123/2006  –
que  se  refere  ao  tratamento
diferenciado  e  favorecido  a
microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte  –  no  resultado
dos  pregões  eletrônicos,
realizados  na  Universidade
Federal  do  Paraná  para
aquisição  de  material  de
informática.

Averiguou-se  que  a  Lei  trouxe
benefícios  para  os  micro  e
pequenos  empresários  como
incentivos  à  participação  nos
pregões;  inovação,
modernização  e  facilidade  de
acesso; vantagem competitiva e
possibilidade  de  competição
com médias e grandes empresas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Uma  vez  realizado  o  levantamento  sistemático,  constatou-se  a  inexistência  de

artefato  semelhante  ao  que  este  trabalho  almeja.  Destarte,  encerrada  a  fase  da  revisão

sistemática, passe-se a traçar principais aspectos teóricos quanto à governança e inovação, o

que será importante para subsidiar a construção do Artefato.

2.1 GOVERNANÇA

A sociedade fiscaliza e cobra cada vez mais uma melhor utilização dos recursos no

intuito de buscar mais investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança, além de

uma racionalização dos gastos, equilíbrio fiscal e estabilidade monetária, a boa governança

contribui para o alcance desses objetivos. (TCU, 2014)

Diante  desse  cenário,  é  importante  adentrar  um  pouco  mais  nesse  escopo  da

governança. Inicialmente, para isso, vale frisar que o Tribunal de Contas da União (2014)

considerou que a governança compreende as ações voltadas  para a  liderança,  estratégia  e

controle realizados para avaliar, direcionar e monitorar o desempenho da gestão, e para isso
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estabelece os 10 passos que devem ser dados para se alcançar a boa governança, conforme

apresentado no Quadro 4.

Quadro 4 - 10 passos para a boa governança.

PASSOS DESCRIÇÃO

PASSO 1 Escolha líderes competentes e avalie seus desempenhos;

PASSO 2 Lidere com ética e combata desvios;

PASSO 3 Estabeleça  sistema  de  governança  com poderes  de  decisão  balanceados  e  funções
críticas segregadas;

PASSO 4 Estabeleça  modelo  de  gestão  de  estratégia  que  assegure  seu  monitoramento  e
avaliação;

PASSO 5 Estabeleça a estratégia considerando as necessidades das partes interessadas;

PASSO 6 Estabeleça metas e delegue poder e recursos para alcançá-las;

PASSO 7 Estabeleça mecanismos de coordenação de ações com outras organizações;

PASSO 8 Gerencie riscos e institua os mecanismos de controle interno necessários;

PASSO 9 Estabeleça função de auditoria interna independente que adicione valor à organização;

PASSO 10 Estabeleça  diretrizes  de  transparência  e  sistema  de  prestação  de  contas  e
responsabilização.

Fonte: TCU, 2014.

O mesmo TCU (2018) também mencionou que as instituições públicas realizam, com

certa  regularidade,  ações  que  buscam  o  aprimoramento  da  sua  governança,  procurando

direcionar essas medidas para objetivos alinhados aos interesses da população. O Tribunal

ressalta  ainda  para  que  serve  uma  política  de  governança:  i)  fortalecer  a  confiança  nas

instituições  públicas;  ii)  fomentar  a  coerência  e  promover  a  coordenação;  iii)  estabelecer

patamares mínimos de governança.

Vale salientar  o  último  objetivo  dessa  política  pois,  por  meio  dele,  as  instituições

devem procurar manter os patamares mínimos de governança, que envolvem os moldes que

ocorrerão  o  acompanhamento  dos  resultados  e  a  busca  de  soluções  para  melhoria  dos

desempenhos das organizações, ou seja, a eficiência das suas atividades deve ser verificada.

Nesse mesmo âmbito, o Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, que trata da

política  de  governança  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,

conceitua governança pública como um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e

controle  postos  em  prática  para  avaliar,  direcionar  e  monitorar  a  gestão,  com  vistas  à
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condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. O Decreto

em seu Art. 4º, estabelece as diretrizes que norteiam a governança pública:

Art. 4º São diretrizes da governança pública:
I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando
soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e
com as mudanças de prioridades;
II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pú-
blica e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados
por meio eletrônico;
III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os
resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretri-
zes estratégicas sejam observadas;
IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração
entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, pre-
servar e entregar valor público;
V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração
para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as
funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades;
VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que
privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionado-
res;
VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políti-
cas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possí-
vel, seus custos e benefícios;
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformi-
dade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à
participação da sociedade;
IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regula-
tórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e
realizando consultas públicas sempre que conveniente;
X - definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades
das estruturas e dos arranjos institucionais; e
XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das ativida-
des e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público
à informação. (BRASIL, 2017)

Ainda nesse contexto, Fenili (2018) estabeleceu que Governança nada mais é que um

conjunto de ações que visam monitorar e incentivar com o objetivo de assegurar, de forma

institucionalizada,  que  os  interesses  do  principal  estão  sendo  preservados  pelo  agente”.

Reforçando a  ideia de  que  o  mais  importante  é  o  interesse  da  sociedade,  que  deve  ser

preservado.

Não  obstante,  o  TCU  (2018)  afirmou  que,  de  uma  forma  objetiva,  diante  dessa

política,  a governança pública abarca todos os esforços empreendidos por uma instituição

pública buscando certificar-se que suas ações estão direcionadas para os objetivos alinhados

às necessidades da sociedade. Portanto, essa concepção nada mais é que o aprimoramento da
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instituição, buscando capacitá-la para atender de forma eficiente ao interesse público, criando

um ambiente institucional capaz de gerar e entregar resultados.

Como se pode verificar, os princípios envolvidos nos conceitos de governança de uma

forma geral estão associados à prestação de serviços à sociedade de uma forma eficiente e

transparente.  Com  a  facilitação  do  acesso  às  informações,  as  instituições  sentem-se

pressionadas  a  apresentarem  melhores  resultados,  buscando,  assim,  a  eficiência  em  suas

atividades.

Ainda  nesse  contexto,  o  Decreto  nº  9.203,  de  2017,  estabelece  os  princípios  da

governança pública:

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. (BRASIL, 2017)

A capacidade  de  resposta  (governança  responsiva)  é  a  competência  de  atender  de

forma eficiente  e  eficaz  às  necessidades  da  sociedade  por  parte  de uma instituição.  Essa

governança exige um pouco a mais dos servidores públicos, uma vez que, terão que atuar

além das ordens e com muita proatividade.  É necessária capacitação na área de inovação,

focando no cliente e no cidadão. (BRASIL, 2018)

Mais uma vez é mencionado por meio de princípios a idealização do aperfeiçoamento

da eficiência  nas  atividades  das instituições  públicas  e  a  necessidade de investimento  em

capacitações  para  os  servidores  na  área  de  inovação  para  que  esse  aprimoramento  seja

concretizado.

Já de acordo com o TCU (2014), os princípios sugeridos da boa governança estão

listados no Quadro 5.

Quadro 5 - Princípios da Boa Governança

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO

LEGITIMIDADE Princípio  jurídico  fundamental  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  critério
informativo do controle externo da administração pública que amplia a incidência do
controle para além da aplicação Níveis de Análise 34 PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E
NÍVEIS DE ANÁLISE isolada do critério da legalidade. Não basta verificar se a lei
foi cumprida,  mas se o interesse público, o bem comum, foi alcançado.  Admite o
ceticismo profissional de que nem sempre o que é legal é legítimo.

EQUIDADE Promover  a  equidade  é  garantir  as  condições  para  que  todos  tenham  acesso  ao
exercício de seus direitos civis - liberdade de expressão, de acesso à informação, de
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associação, de voto, igualdade entre gêneros -, políticos e sociais - saúde, educação,
moradia, segurança.

RESPONSABILIDADE Diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem ter pela sustentabilidade das
organizações, visando sua longevidade, incorporando considerações de ordem social
e ambiental na definição dos negócios e operações.

EFICIÊNCIA É fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo possível.
Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor relação
entre qualidade do serviço e qualidade do gasto.

PROBIDADE Trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, economia e
observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e
administrar  bens  e  valores  públicos.  Enfim,  refere-se  à  obrigação  que  têm  os
servidores de demonstrar serem dignos de confiança.

TRANSPARÊNCIA Caracteriza-se  pela  possibilidade  de  acesso  a  todas  as  informações  relativas  à
organização pública, sendo um dos requisitos de controle do Estado pela sociedade
civil. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente
quanto nas relações de órgãos e entidades com terceiros. 

ACCOUNTABILITY As normas de auditoria da Intosai conceituam accountability como a obrigação que
têm as  pessoas  ou  entidades  às  quais  se  tenham  confiado  recursos,  incluídas  as
empresas e organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal,
gerencial  e  programática  que  lhes  foram  conferidas,  e  de  informar  a  quem  lhes
delegou essas responsabilidades.

Fonte: TCU, 2014.

Permanecendo nesse contexto de redução de verba, vale frisar que as gestões buscam

aprimorar a eficiência das suas atividades, sendo o processo de aquisições uma delas. Desta

forma, a Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o Plano Anual

de Contratações (PAC) de bens, serviços obras e soluções de tecnologia da informação e

comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e

sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, foi formalizada com o

intuito de forçar as instituições públicas a se planejarem melhor no intuito de aprimorar a essa

gestão.

Dessarte,  o  Decreto  nº  9.203  de  2017,  aponta  as  diretrizes  da  boa  governança,
conforme Quadro 6.

Quadro 6 - Diretrizes da Boa Governança

DIRETRIZ DESCRIÇÃO

I. Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e
inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades;

II. Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos
serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico;

III. Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e
das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas;
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IV. Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e
esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público;

V. Fazer  incorporar  padrões  elevados  de  conduta  pela  alta  administração  para  orientar  o
comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus
órgãos e de suas entidades;

VI. Implementar  controles  internos  fundamentados  na  gestão  de  risco,  que  privilegiará  ações
estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;

VII. Avaliar  as  propostas  de  criação,  expansão  ou  aperfeiçoamento  de  políticas  públicas  e  de
concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios;

VIII. Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade
regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

IX. Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade,
estabilidade e coerência  do ordenamento  jurídico  e realizando consultas  públicas  sempre  que
conveniente;

X. Definir  formalmente  as  funções,  as  competências  e  as  responsabilidades  das  estruturas  e  dos
arranjos institucionais; e

XI. Promover  a  comunicação  aberta,  voluntária  e  transparente  das  atividades  e  dos resultados  da
organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

Fonte: BRASIL, 2017.

As diretrizes assinaladas pelo decreto corroboram com a ideia de aperfeiçoamento do

processo de  aquisições  públicas  por  meio  de  inovações.  A diretriz  I  almeja  despertar  no

gestor formas tempestivas e inovadoras diante do contexto de redução de recursos. A segunda

diretriz é voltada para o enxugamento e modernização da gestão pública. Enfim, o intuito do

Decreto 9.203 de 2017 é buscar o aprimoramento da gestão pública, em busca da eficiência,

envolvendo todos os processos e inclusive as pessoas envolvidas na tomada de decisão.

2.1.1 Governança de Aquisições

Já no âmbito da governança de aquisições, o Tribunal de Contas da União (BRASIL,

2016) o conceitua como “...conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos

em prática  para  avaliar,  direcionar  e  monitorar  a  atuação  da  gestão  das  aquisições,  com

objetivo que as aquisições agreguem valor ao negócio da organização, com riscos aceitáveis”.

A aquisição pública é a forma que um órgão tem de tentar atender suas necessidades para o

seu perfeito funcionamento, por meio da compra de materiais e equipamentos bem como de

contratação  de  serviços,  se  atentando  sempre  às  normativas  que  regem  esse  processo.

(JANKOSKI, 2016)
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Vale  salientar  que  o  seu  objetivo  é  fazer  com que  o  propósito  das  compras  seja

alcançado. A aquisição na quantidade, preço, qualidade, tempo e local correto, transcorrendo

na boa utilização do recurso, indica que a boa governança foi executada. (COSTA e TERRA,

2019) O foco é aumentar  o  valor  público,  seja  por  meio  de melhorias  na governança ou

aperfeiçoando a execução dos serviços, aprimorando assim a eficiência. (MOORE, 1995) 

Para Lúcia & Dezolt (2016), para que ocorra a geração de valor público, deve haver a

otimização do processo de contratação, englobando o planejamento da demanda, a aquisição,

o aprovisionamento, o fornecimento e a gestão de contratos.

O processo de governança é fundamental para que haja uma boa gestão e se
alcance eficiência nas compras públicas. A governança influencia na tomada
de decisão, nas diretrizes, na estrutura organizacional. Nos processos de tra-
balho e nos mecanismos de controle. Sem governança as compras públicas
não ficam alinhadas às necessidades da organização e não contribuem para o
alcance das metas, resultados institucionais, políticas públicas e para o de-
senvolvimento sustentável. (TERRA, 2016)

Nesse  sentido,  as  compras  públicas  são  divididas  em  três  fases:  a  primeira  é  a

elaboração do planejamento, onde o gestor decide o que vai comprar (produtos e serviços) e

quando será efetuada essa aquisição; o segundo momento é a realização do certame licitatório,

definindo os fornecedores dos materiais ou serviços; a última fase é a verificação do alcance

ou não dos objetivos da aquisição por meio da gestão do contrato. (ARROWSMITH, 2011)

De acordo com o TCU, os objetivos da governança de aquisições são:

De forma mais detalhada, a governança das aquisições tem por objetivo:
a)  alinhar  as  políticas  e  as  estratégias  de  gestão  das  aquisições  com  as
prioridades do negócio da organização em prol de resultados;
b) assegurar a utilização eficiente de recursos;
c) otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos;
d) mitigar riscos;
e) auxiliar a tomada de decisão; e
f)  assegurar  o  cumprimento  dos  papéis  e  das  responsabilidades  e  a
transparência dos resultados. (BRASIL, 2016)

Esse cenário complexo existente na atualidade, acaba tornando ainda mais desafiador a

ação dos gestores públicos. Exigindo um realinhamento dos objetivos e metas das entidades

públicas para que busquem atender esse cenário que influencia no julgamento do processo de

aquisição. (DOURADO, 2020)

Fazendo-se um alinhamento entre a governança e a gestão de aquisições implementada

na UFRN, é importante considerar o princípio IV - melhoria regulatória-  e a diretriz I, que

objetiva  buscar  soluções  tempestivas  e  inovadoras  para lidar  com a escassez de recursos,
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ambos do  Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017. Também vale ponderar sobre os

princípios apontados pelo TCU (2014) como responsabilidade e eficiência.  Nesse sentido,

salienta-se que a UFRN se modernizou por meio dos projetos da Secretaria  de Gestão de

Projetos, trabalhando em cima de aspectos como: compra ineficaz; informações perdidas nos

processos de compras; retrabalho; falta de comunicação integrada com unidades requisitantes

e fornecedores.

Desta  forma,  resultou  a  construção  do  1º  plano  anual  de  contratações,  visando:

mapeamento e definição de competências; definição das diretrizes básicas de trabalho; seleção

dos  colaboradores;  definição  e  mapeamento  dos  processos;  definição  do  novo  lay  out;

desenvolvimento  dos  treinamentos.  Tudo  isso  com o  objetivo  de  se  enquadrar  tanto  aos

princípios e diretrizes da governança como um todo, bem como às Instruções Normativas que

norteiam as compras públicas.

Assim  sendo,  uma  das  missões  dos  gestores  de  compras da  Universidade  é  de

averiguar  qual  a  melhor  solução  para  determinada  demanda.  Por  exemplo,  aquisição  de

projetores  para  sala  de  aulas,  será  que  a  melhor  solução realmente  seria  a  compra  deste

objeto? será que existe no mercado alguma empresa que faça locação destes equipamentos?

Enfim,  por  meio  do  planejamento  seria  averiguado  qual  a  melhor  forma  de  contratar  os

projetores, assim como, qualquer outra demanda.

2.2 INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO

De acordo com Agune  et al (2014), na década de 80 iniciou-se um movimento de

inovação na gestão pública, conhecida como a “nova gestão pública”. A reforma federal de

1995/1998, estimulada por Bresser Pereira, foi o grande marco dessa “revolução”. A intenção

era  colocar  o  servidor  público  como  gestor,  atribuindo  a  ele  mais  responsabilidade  e

autonomia para inovar.

A inovação no contexto do setor público é trazida por Koch e Hauknes (2005) como

uma entidade,  reconhecendo os seus objetivos e especificidades de suas atividades,  atuam

implantando  um  novo  formato  de  ação  social  para  atender  o  seu  público-alvo.  É  o

aperfeiçoamento  quanto  a  eficiência,  eficácia  na  entrega  dos  resultados,  por  meio  da

efetivação  de  novos  padrões  em  seus  processos,  produtos  ou  serviços.  (MULGAN  &

ALBURY, 2003)
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Fenili (2018) corrobora esse pensamento ao conceituar a inovação no serviço público,

indicando que ela pode ser considerada a formulação de novos produtos, processos ou servi-

ços que possibilitem aperfeiçoamentos significativos em sua eficiência e eficácia. 

É importante ressaltar que o Estado tem uma grande responsabilidade na estimulação

do processo inovado dentro das aquisições públicas:

Além de mudanças comportamentais e nos processos de produção e consu-
mo, o Estado também pode incentivar as inovações. Para isto, basta sinalizar
a sua necessidade de adquirir produtos e serviços mais sustentáveis. Após
perceberem o aumento da demanda por este tipo de produto, consequente-
mente, as empresas terão a necessidade de investirem em pesquisa e novas
tecnologias para o desenvolvimento de novos materiais e serviços. (DOMIN-
GOS, 2017)

A influência de normas legais, regulações e suporte financeiro, além da atuação de

agentes públicos formam uma dimensão política no contexto público, sendo uma diferença

mais determinante do que na esfera privada. (FENILI, 2016). Fatores que justificam um setor

público inovador é que acarreta o desenvolvimento econômico por meio da regulação de mer-

cado, ademais, ajuda com soluções institucionais para os órgãos. (PANIS, 2020)

 Vale realçar que a inovação nas compras públicas é indiscutivelmente importante den-

tro dessa nova concepção, principalmente, devido ao potencial que ela possui dentro da área

de compras públicas. (TERRA, 2016)

É importante frisar que:

...no caso das inovações no setor público, algumas especificidades que carac-
terizam fortemente o ambiente desse setor deve ser destacado. Inicialmente,
os aspectos relacionados a legalidade e impessoalidade são mais presentes
no setor público do que no setor privado, sujeitos, muitas vezes, a estruturas
administrativas familiares. Outro elemento importante, e característico do se-
tor público, é sua rigidez estrutural, a qual é muito menos propensa a ade-
quações do que no setor privado. O aspecto orçamentário, e de sua execução,
também merece destaque diferente do setor privado, onde o limite orçamen-
tário é apresentado e executado. No setor público, os custos transacionais
tendem a ser elevados, o que acaba por dificultar a sua plena execução. (GO-
MES, OLIVEIRA E SANTANA, 2014)

Hoje em dia, essa inovação tem se mostrado imprescindível na tentativa de atender as

exigências impostas pela governança. A gestão governamental deve estar atenta, devendo ser

flexível para atender as demandas, buscando criar uma relação de confiança com a sociedade,

e  também deve propiciar  transparência  e,  principalmente,  aprimorar  a  eficiência  em seus

processos institucionais. (AGUNE et al, 2014)
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O aprimoramento dos processos organizacionais e o desenvolvimento sustentável por

meio  do  grande  poderio  do  Estado  são  formas  estratégicas  de  estimular  a  inovação  no

mercado  e  de  tentar  atender  as  demandas  de  sustentabilidade  como  o  meio  ambiente,  o

desenvolvimento econômico e melhoria de qualidade de vida. (BETIOL et al, 2012)

Muito  importante  frisar  ainda  que,  no  âmbito  governamental,  a  inovação  é

habitualmente considerada como de fluxo de cima para baixo (top down). No que se refere à

governança em aquisições públicas no Brasil, a implementação de novas diretrizes e políticas

é afetada diretamente pela inovação, desde que obedecido o fluxo top down mormente devido

à  atuação  do  Tribunal  de  Contas  da  União  na  conformação  de  jurisprudência  sobre  a

temática”. (FENILI, 2018)

A inovação organizacional também é importante para o serviço público pois, por meio

dela, há novas formas de disseminar o conhecimento internamente, formalizando novas práti-

cas que buscam a maior participação dos colaboradores nas decisões organizacionais. O prin-

cipal foco dessa inovação são as pessoas e a organização do trabalho, procurando reduzir cus-

tos e a melhorias das competências. (CARVALHO, CAVALCANTE E REIS, 2011)

No decorrer das últimas décadas, governos, na busca por aperfeiçoamento dos gastos e

ampliação  da  legitimidade,  conquistando  a  confiança  novamente  da  sociedade,  adotaram

práticas inovadoras nos processos e serviços. (IPEA, 2017)

No  entanto,  Dourado  (2020),  afirma  que  a  administração  pública  ainda  apresenta

rigidez na sua forma de tomar decisões,  possuindo estruturas tradicionais é extremamente

normatizada,  o  que  dificulta  a  ação  do  gestor  público  na  busca  pela  adaptação  e  a

implementação de inovações. Reforçando, Fenili (2018), citou as barreiras encontradas nesse

processo de inovação no setor público que são descritas no Quadro 7.

Quadro 7 - Barreiras à inovação no setor público.

BARREIRA DESCRIÇÃO

Pressões para entrega e fardos
administrativos

No setor público, a maioria de gestores e de profissionais dispõe de
pouco tempo para se dedicar à inovação na prestação de serviços que culmine
em celeridade ou redução de custos. A parcela majoritária de seus esforços é
gasta em lidar com a pressão cotidiana da condução de suas organizações, na
prestação de serviços e na prestação de contas.

Orçamentos  e  planejamento
de curto prazo

O  fracionamento  das  metas  de  inovação  no  diminuto  horizonte
temporal de um ano - interstício de vigência do orçamento público - acaba
por retirar a devida importância dos esforços.  Uma requisição de se obter
uma minimização  de  2  ou  3% no custo  ao  longo de  um ano soa  menos
relevante do que obter melhora de 30% nos indicadores de eficiência em dez
anos.
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Poucas  recompensas  e
incentivos à inovação

Ao passo que os governos incrementam incentivos à inovação no
setor privado, com medidas tais como proteção de marcas, benefícios fiscais
às atividades de pesquisa e desenvolvimento etc., na esfera pública resiste a
tradição de mais penalidades por falhas em inovação do que de recompensas
pelo êxito.

Cultura de aversão ao risco No setor estatal, há a obrigação de se prover um padrão aceitável em
serviços públicos, manter a continuidade de sua prestação e assegurar-se do
recolhimento de tributos. Tais atividades centrais induzem a uma cultura de
aversão ao risco, acentuada ao se considerar o fato de que o fracasso em uma
empreitada de alto risco acarreta dano público aos envolvidos.

Baixas  habilidades  em  gestão
de riscos e de mudança

No  setor,  público,  em  que  pese  a  oportunidade  e  a  motivação
necessária à inovação por vezes estarem presentes, há uma relativa escassez
de habilidades em mudança e em gestão de riscos, ameaçando o processo de
inovação.

Relutância  de  se  extinguirem
organizações  ou  programas
ineficientes/ineficazes

As  organizações  públicas,  diferentemente  das  empresas  privadas,
dificilmente deixarão de existir como consequência de não serem inovadoras.
Ainda  assim,  novos  programas  públicos  continuam  sendo  lançados,  com
padrões  mais  elevados  que  os  anteriores,  mas  as  funções  anteriores  que
apresentavam  falhas  raramente  são  extintas.  Ademais,  inovações  que
evidenciam  problemas  em  estágios  de  teste  são  usualmente  abandonadas
precocemente, apesar de a perseverança poder resultar em benefícios.

Tecnologias  que  restringem
arranjos  culturais  ou
organizacionais

Por vezes,  a  despeito  de a tecnologia necessária  à  inovação  estar
disponível,  no  setor  público  falta  o  alinhamento  entre  a  cultura
organizacional,  sistemas,  métodos  e  processos  de  gestão,  impedindo  a
incorporação da tecnologia às práticas.

Fonte: FENILI, 2018.

Há uma pequena tendência que um gestor público tome a decisão de inovar, principal-

mente pelo fato de praticamente não haver recompensas e por existir menos tolerância ao se

falhar na tentativa de inovação. Principalmente quando se compara à gestão privada, onde na

gestão de riscos está prevista estas falhas. (KOCH e HAUKNES, 2005)

Mulgan e Albury (2003) ainda reforçam, falta de concorrência, cultura de aversão ao

risco, falta de recompensas, cultura burocrática, o conservadorismo e servidores sem abertura

à mudança, geralmente, são as causas do menor grau de inovação no setor público frente ao

privado.

Osborne e Brown (2013), cita outras três barreiras que acabam atrapalhando o proces-

so de inovação no serviço público, são elas:

1. O entendimento da natureza da inovação é frequentemente conside-
rado, erroneamente, como um processo puramente consciente;

2. Posicionar a inovação como uma boa “normativa” em políticas pú-
blicas; e

3. A adoção de modelos de referência em inovação inapropriados, vin-
dos da manufatura e não dos serviços. (Osborne e Brown, 2013)
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Já a Comissão Europeia (2013), cita alguns fatores que influenciam de alguma forma

na aplicação da inovação no serviço público, dividido em duas categorias: 1). Indutores inter-

nos: cultura organizacional;  liderança organizacional e atitude gerencial  frente à mudança;

gestão de recursos humanos (incentivos em favor da inovação); e comunicação interna e ex-

terna (canais de comunicação entre os inovadores do setor público e os diferentes  stakehol-

ders do ambiente externo). 2) Indutores externos: quadro legislativo adequado; necessidades

públicas e expectativas; rápida emergência de novas tecnologias; e presença de impulso políti-

co (decisões, públicas ou não, que têm influência direta sobre a integração da inovação na

agenda de tomada de decisão).

Desta maneira, pode-se identificar que o panorama de implantação da inovação dentro

das organizações privadas encontra-se um pouco distante do cenário estabelecido nas institui-

ções públicas, onde existem diversas barreiras que devem ser enfrentadas.

2.2.1 Modelos de Frameworks de Inovação

Buscando identificar um framework ligado ao contexto da gestão da inovação

que sirva de base para a elaboração do artefato objeto deste  trabalho.  Para isso,  além de

consultas  materiais  no  “google  academy”,  foi  elaborada  uma  revisão  sistemática  na

plataforma Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.

A revisão sistemática de literatura ocorreu entre outubro e novembro de 2021, em

que foi feito o levantamento na tentativa de encontrar trabalhos que apresentasse frameworks

de inovação relacionado à compras públicas. Para tanto, a procura foi realizada na plataforma

BDTD e inicialmente  realizou-se a busca pelas  palavras-chave “framework” e “inovação”

resultando  no  número  de  975  trabalhos.  Foi  acrescentado  o  termo  “compras  públicas”

chegando-se a 10 resultados, no entanto, quatro trabalhos foram excluídos da análise devido o

tema não ter semelhança ao proposto por este trabalho. Dessa forma, segue resumo dos seis

trabalhos no Quadro 8.

Quadro 8 – Revisão Sistemática II
PLATAF

ORMA

REFERÊNCIA OBJETIVO RESULTADOS

BDTD FENILI,  Renato  Ribeiro.  De-
sempenho  em  processos  de
compras e contratações públi-
cas: um estudo a partir da ino-
vação e das práticas organiza-

Identificar  e  analisar  a
relação  das  práticas  de
gestão e da inovação com o
desempenho processual das
compras  e  contratações

Os  resultados  sugerem  a
influência  direta  e  positiva
das  práticas  sobre  o
desempenho processial.
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cionais.  Programa  de  Pós-Gra-
duação em Administração. Uni-
versidade  de  Braíslia.  Brasília/
DF, 2016. 

públicas  da  Câmara  dos
Deutados.

BDTD CORTINHAS,  Luciana  Maria
de  Oliveira.  O papel  dos  pro-
cessos  de  compras  públicas
nos projetos de PD&I: um es-
tudo  de  caso  nos  projetos  de
inovação  do  CDT/UNB.  Pro-
grama  de  Pós-graduação  em
Propriedade Intelectual e Trans-
ferência  de  Tecnologia  para  a
Inovação – PROFNIT. Universi-
dade de Brasília – UnB. Brasí-
lia/DF, 2019.

Analisar em que medida os
processos  de  compras
institucionais  podem afetar
os projetos de inovação das
universidades  públicas
brasileiras  tomando  por
base  o  caso  de  projetos
desenvolvidos no Centro de
Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico  da
Universidade de Brasília. 

Foram constatadas ausência
de  planejamento  de
compras  nos  projetos  de
inovação  e  carência  de
documentos, problemas que
precisam  ser  enfrentados
caso  haja  interesse  em
simplificar  e  dar
transparência  e  efetividade
para as compras.

BDTD PANIS, Amanda da Cunha. Ino-
vação em Compras Públicas: Es-
tudo de caso do  robô Alice  da
Controladoria-Geral  da  União
(CGU). Program de Pós-gradua-
ção em Administração.  Univer-
sidade de Brasília - UnB. Brasí-
lia/DF, 2020.

Analisar  o  processo  da
inovação no setor público à
luz do caso do robô Alice
da  Controladoria-Geral  da
União – CGU.

De  uma  forma  geral,  a
inovação  ocorreu
principalmente  para  a
introdução  de  um  novo
produto a fim de solucionar
problemas  em  processos  e
serviços  da  organização
pública analisada.

BDTD MOREIRA,  Mario  Santos.  As
parcerias para o desenvolvimen-
to produtivo (PDP) no setor da
saúde: o poder de compra do Es-
tado como política de indução à
inovação e a capacitação tecno-
lógica da Fiocruz no campo das
biotecnologias.  Programa  de
Pós-Graduação em Políticas Pú-
blicas do Setor de Ciências Soci-
ais  aplicadas.  Universidade  Fe-
deral  do  Paraná.  Curitiba/PR,
2018.

Analisar  a  política  que
estabelece  as  Parcerias  do
Desenvolvimento Produtivo
(PDP) no campo da saúde,
à luz do marco teórico das
políticas  de  inovação  pelo
lado da demanda.

O  estudo  apontou  nítido
fortalecimento  da
capacidade  industrial,
porém  sem  implicações
correspondentes em relação
ao  domínio  tecnológico,
elemento  crítico  ao
processo  da  inovação
aplicada a novos produtos.

BDTD LUBECK, Rafael Mendes.  Ino-
vação no transporte público: um
estudo  sobre  a  bilhetagem  ele-
trônica.  Programa  de  Pós-Gra-
duação em Administração. Uni-
versidade Federal de Santa Ma-
ria. Santa Maria/RS, 2011. 

Verificar se as melhorias na
gestão  das  informações
proporcionada  pela
bilhetagem  eletrônica
possuem características que
a  definam  como  uma
inovação.

Constatou-se que os efeitos
característicos  de  uma
inovação  estão  em
consonância  com  os
resultados  da  bilhetagem
eletrônica  nos  casos
analisados,  fazendo-se
deste sistema uma forma de
se alcançar a inovação.

BDTD PRATA, Wallace Mateus. O pa-
pel do sistema único de saúde
(SUS) na inovação: um estudo
sobre a transferência de tecno-
logia  no  Brasil. Programa  de
Pós-Graduação em Medicamen-
tos  e  Assistência  Farmacêutica.
Universidade  Federal  de  Minas
Gerais.  Belo  Horizonte/MG,

Compreender  as  interações
do  setor  público  com  a
ciência,  tecnologia  e
industrialização,  por  meio
de pesquisa, estratificação e
avaliação  dos  estímulos
promovidos pelo Ministério
da Saúde e dos efeitos das
transferências  de

O  estudo  comparou
medicamentos  incluídos  e
não-incluídos no programa,
com resultados que expõem
a  redução  do  preço  de
compra,  proporcionando
uma ampliação do acesso a
esses medicamentos, o que
demonstra  que  a
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2018 tecnologias  do  tipo  PDP
sob  a  saúde  pública,  bem
como  analisar  a
importância  dos
Laboratórios Farmacêuticos
Oficiais  nessa  dinâmica  e
para a sociedade brasileira.

intervenção  governamental
foi bem-sucedida.

Google
Academy

ISIDRO-FILHO,  Antonio.  Ino-
vação  no  setor  público:  evi-
dências da gestão pública fede-
ral  brasileira  no  período  de
1999  a  2014. Brasília,  DF.
CONSAD: 2016.

Caracterizar  a  inovação na
gestão  pública  federal  a
partir  de  experiências
organizacionais  premiadas
no período de 1999 a 2014.

Os  resultados  mostram,  de
forma  geral,  que  as
inovações  ocorrem  por
iniciativa  de  melhoria
contínua, além de buscarem
realizar  solução  de
problemas  em  processos,
serviços e gestão.

Google
Academy

ISIDRO-FILHO,  Antonio.  Ino-
vação no setor público:  Rela-
ções entre capacidades, mode-
los,  tipos e resultados de ino-
vação. Brasília, DF. CONSAD:
2019.

Identificar  relações  entre
capacidade  de  inovação,
modelos  e  tipos  de
inovação, e os resultados de
inovação  a  partir  das
experiências  premiadas  na
Administração  Pública
Federal.

Os  resultados  mostram,  de
forma  geral,  que  as
inovações  ocorrem  com
ênfase  em  aspectos
organizacionais  e  de
processos do que orientadas
aos  serviços  públicos,
demonstrando  uma
característica  de  inovação
gerencial  ou administrativa
das experiências analisadas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

2.2.1.1 Modelos de inovação trazidos por Panis (2020)

Panis (2020) a partir de um levantamento geral dos principais modelos de inovação no

setor público existente no mundo, descreveu suas principais características e componentes. No

Quadro 9, será apresentada uma síntese:

Quadro 9 – Modelos de frameworks de inovação no setor público
MODELO COMPONENTES

Measuring public innovation in the 
nordic coutries - MEPIN

Atividades de inovação;
 Parceiras de inovação (Linkages);
Objetivos e impactos (efeitos e resultados) da inovação;
Cultura da inovação e barreiras.

National endowment for Science tech-
nology and the arts – NESTA.

Atividades da inovação;
Capacidade de inovação;
 Impacto no desempenho;
Condições setoriais para inovação.

Australian public sector innovation in-
dicators Project - APSII

Desempenho de inovação;
Capacidade de inovação;
 Indutores de inovação;
Barreiras de inovação.
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Modelos  de  inovação  em  Países  da
OECD

 Indivíduo;
Organização;
Administração pública;
 Sociedade.

Framework da inovação GESPUBLIN

Ambiente de inovação;
Capacidade de inovação;
Atividades de inovação;
Resultados da inovação;

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em PANIS, 2020.

2.2.1.2 Modelo de framework proposto por Isidro (2016)

Isidro Filho (2016), propõe um framework que abarca as características particulares no

setor público federal, buscando não se distanciar dos principais modelos identificados na lite-

ratura.

Figura 2 – Framework da Inovação no Setor Público Brasileiro
Barreiras e Facilitadores da

Inovação

Antecedentes a
Inovação:
Indutores

Processo de Inovação
Atividades, Modelos e Lócus da

Inovação

Resultados da
Inovação

Coprodução e Capacidade de
Inovação

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Isidro Filho, 2016.

Os fatores-chaves que condicionam o processo de inovação são chamados, nesse fra-

mework proposto por Isidro Filho (2016), de antecedentes à inovação ou indutores. Pois, a

partir desse evento inicial, é que se dá partida ao processo inovador. O autor define os tipos de

indutores estabelecidos no Quadro 10.

Quadro 10 – Indutores

INDUTORES DEFINIÇÃO

Orientado  a
Problema

Introdução de inovações para responder a um ou mais problemas específicos, tais
como  fatores  demográficos,  envelhecimento  da  população,  obesidade  infantil,
entre outros.
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Não  Orientado  a
Problema

Necessidade  de  melhorias  em  relação  a  uma  situação  anterior  em  vez  do
tratamento de um problema específico.

Impulso Político Mudanças estratégicas no serviço público que requerem decisões fortes do topo
para a base. Pode ser baseada em ideologia ou em resposta a eventos críticos e
pressões e também pode se refletir através da imposição de metas de desempenho.

Fatores
Tecnológicos

Surgimento  ou  disponibilidade  de  novas  tecnologias  que  proporcionam
oportunidades de inovação.

Imposição Legal Criação de regulação, lei, decreto, emenda constitucional ou ação governamental
que induzem inovação.

Fonte: ISIDRO FILHO, 2018.

Um outro tópico do framework proposto por Isidro Filho (2016), são as capacidades de

inovação no setor público, que vem ganhando cada vez mais importância quando se trata de

contribuição para essa inovação. É conceituada como “competências organizacionais que mo-

bilizam os diferentes recursos e sustentam os esforços de inovação”. (ISIDRO FILHO, 2019)

Quadro 11 – Capacidades de Inovação

TIPOS DEFINIÇÃO

Liderança
transformadora

Aquela  que torna  seus  seguidores  mais  conscientes  da importância  e  do
valor do trabalho, ativa suas necessidades de ordem superior, e os induz a
transcender seus interesses pessoais em prol da organização.

Intenção
estratégica de

inovar

Grau que  a  organização  está  disposta  a  assumir  riscos  para  favorecer  a
mudança,  o  desenvolvimento  tecnológico e  a  inovação,  estabelecendo-os
por meio de sua estratégia.

Gestão de
pessoas para

inovação

Orientação da gestão de pessoas para a inovação, provendo a concessão de
liberdade ou autonomia de atuação aos empregados, estabelecendo metas
desafiadoras,  permitindo que decidam como alcança-las  e  favorecendo a
autorrealização e o comprometimento com os objetivos da organização.

Conhecimento
do usuário e do

ambiente

Habilidade para detectar os eventos, necessidades, expectativas, mudanças
significativas e tendências dos usuários e do ambiente.

Gestão
estratégica da

tecnologia

Gestão  do  processo  de  criação  e  de  desenvolvimento  de  tecnologias,
visando à criação de valor. O processo de gestão tecnológica compreende
cinco etapas: identificação, seleção, aquisição, exploração e proteção.

Organicidade
da estrutura

organizacional

Grau  em  que  a  estrutura  é  caracterizada  pela  concessão  de  autonomia,
controles  flexíveis,  comunicação  horizontal  desimpedida,  valorização  do
conhecimento  e  da  experiência  e  informalidade  nas  relações  pessoais.
Estrutura ditas orgânicas permitem resposta mais rápida às mudanças no
ambiente externo do que as denominadas mecanicistas.

Gestão de Planejamento,  provisão de recursos,  execução e  controle  do processo de
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projetos inovação. Inclui cuidadosa avaliação dos projetos, análise e planejamento
visando, principalmente, ganhar compreensão, compromisso e apoio tanto
corporativo quanto do pessoal que estará envolvido no projeto.

Fonte: ISIDRO FILHO, 2019.

A coprodução da inovação é definida como “um grau de sobreposição entre dois con-

juntos de participantes de uma relação, em que o resultado da sobreposição representa a pro-

dução conjunta por esses dois grupos”. Existem também as variáveis individuais e organizaci-

onais que incidem negativamente e positivamente sobre a inovação que são, respectivamente,

as barreiras e os facilitadores da inovação. (ISIDRO FILHO, 2016)

O processo de inovação é composto pelas atividades, modelos e lócus da inovação. Se-

gundo Isidro Filho (2016) “as atividades de inovação são: geração de ideias, seleção de ideias,

implementação de ideias e difusão de ideias”. Já quanto aos modelos, de acordo com com o

Quadro 12, a inovação pode ser classificada em cinco tipos.

Quadro 12 – Modelos de Inovação

MODELOS DEFINIÇÃO

Radical É  a  criação  de  um  novo  conjunto  de  características  de  serviços  que
inexistiam na realidade da organização pública.

Incremental É a adição, subtração ou substituição de alguma característica existente na
organização.

Melhoria É a alteração de uma qualidade ou propriedade das características existentes
sem  que  haja  adição,  subtração  ou  substituição  de  características  da
organização.

Recombinação É a associação ou desassociação de características técnicas da organização
ou de alguma característica final do serviço ou produto que a organização
entrega no contexto público.

Formalização É a formatação e padronização de características técnicas da organização.

Fonte: ISIDRO FILHO, 2019.

Por fim, o último componente do processo de inovação é o lócus da inovação, trazido

no Quadro 13, é representado por 4 tipos: produto/serviço; processo; organização e comunica-

ção.

Quadro 13 – Tipos de lócus da inovação

TIPOS DEFINIÇÃO

Produto/serviço Introdução  de  um serviço  ou  produto  que  é  novo  ou  significativamente
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melhorado  em  comparação  com  serviços  ou  produtos  existentes  numa
organização.

Processo Implementação  de  um método  para  a  produção e  entrega  de  serviços  e
produtos novos ou significativamente melhorados em relação aos processos
existentes numa organização.

Organização Implementação de um novo método para organizar ou gerenciar atividades e
processos  que  diferem  significativamente  dos  métodos  existentes  numa
organização.

Comunicação Implementação de um novo método de promoção da organização ou seus
serviços e produtos, ou novos métodos para influenciar o comportamento de
indivíduos ou grupo social.

Fonte: ISIDRO FILHO, 2019.

Os resultados são a última etapa do framework proposto por Isidro Filho (2016) e sin-

tetizam os resultados da inovação a partir da revisão teórica, além de representar a percepção

do aprimoramento dos serviços públicos pela sociedade.

Quadro 14 – Resultados da Inovação

RESULTADO DEFINIÇÃO

Melhoria na entrega
e/ou qualidade dos

serviços

Impactos positivos sobre os mecanismos de entrega de serviços e/ou nos
próprios serviços, incluindo aumento da satisfação e do envolvimento dos
usuários.

Melhoria da gestão
organizacional

Impactos  positivos  sobre  a  eficiência  e  efetividade  da  organização,
incluindo ganhos de produtividade e melhores resultados em indicadores de
desempenho.

Melhoria da imagem
e relações

institucionais

Impactos  positivos  sobre  a  imagem da organização  e  no  relacionamento
com outras organizações, incluindo melhoria na capacidade de resolução de
desafios sociais,  aumento do prestígio da organização e envolvimento de
parceiros.

Melhoria do clima
organizacional

Impactos positivos sobre o clima da organização, incluindo melhoras nas
condições  de  trabalho,  satisfação  dos  colaboradores  e  aprimoramento  da
cultura da inovação.

Fonte: ISIDRO FILHO, 2016.

O framework proposto por Isidro Filho (2016) permite “descrever e comparar os ele-

mentos constituintes da inovação com base em referenciais consolidados e amplamente difun-

didos em diferentes países”. Tenta apresentar atores, práticas e evidências, além de oferecer

uma visão da cadeia de valor da inovação. Tudo com o objetivo de demonstrar que os serviços

públicos podem ser aprimorados e entregar resultados ainda melhores à sociedade. (ISIDRO

FILHO, 2016)
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo visa esclarecer  ao leitor  sobre os procedimentos  metodológicos  que

serão utilizados para a pesquisa. 

3.1 DESIGN SCIENCE RESEARCH

Sobre a metodologia Design Science Research, LACERDA et al (2013) definiu que

“se compreende como fonte de validade um conjunto de procedimentos para garantir que os

resultados gerados pelo artefato provêm do ambiente interno projetado e o ambiente externo

em que foi preparado para operar.”.  Ele forma um processo bastante exigente de projetar

mecanismos com o objetivo de resolver problemas, buscando considerar o que foi projetado e

realizar a comunicação dos resultados.

O objetivo do Quadro 15 é garantir  a replicação das pesquisas que fazem uso da

Design  Science  Research,  por  meio  da  proposição  de  mecanismos  que  possibilitem  o

entendimento detalhado dos artefatos produzidos. (LACERDA et al, 2013)

Quadro 15 – Pontos a explicitar ao longo das etapas de condução de uma DSR
Etapa de Condução Saídas da DSR Pontos a Explicitar

Conscientização e
Sugestão

Proposta e
Tentativa

 Explicitar  o  ambiente  externo  e  seus  principais  pontos  de
interação com o artefato

 Explicitar os atores que se interessam pelo artefato
 Explicitar as Classes de Problemas e os artefatos existentes.
 Explicitar as premissas e requisitos para a construção do artefato

   Desenvolvimento Artefato

 Justificar a escolha das ferramentas para o desenvolvimento do
artefato.

 Explicitar os componentes do artefato e as relações causais que
geram o efeito desejado para que o artefato realize seus objetivos

 Explicitar as formas pelas quais o artefato pode ser testado.

Avaliação e
Conclusão

Medidas de
Desempenho

 Explicitar os mecanismos de avaliação do artefato
 No caso de avaliações qualitativas do artefato, explicitar as partes

envolvidas e as limitações de viés
 Evidenciar  o  que  funcionou  como  o  previsto  e  os  ajustes

necessários no artefato

Resultados  Justificar a contribuição do trabalho para a Classe de Problemas
em questão

Fonte: Quadro adaptado de LACERDA et al. (2013)
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Uma vez explicitados os aspectos gerais da metodologia, DSR, passa-se a análise específica

de coleta e de análise de dados para cada uma das fases.

3.1.1 Conscientização e Sugestão

Segundo LACERDA  et al (2013), é nessa fase de conscientização que se buscará

compreender o problema de pesquisa e todo no cenário em que ele está inserido, uma vez que,

por meio de uma análise mais ampla, na qual o pensamento sistêmico pode contribuir de uma

forma considerável, é que poderá ser definido e formalizado o problema a ser solucionado,

conhecer o ambiente externo de interação e as possíveis soluções.

Neste momento de conscientização também é realizada a formulação da classe de

problemas e a identificação de artefatos que poderão ajudar na solução do problema existente.

Por sua vez, o artefato é a ordenação de elementos do ambiente interno para atingir objetivos

em um determinado ambiente externo. (LACERDA et al, 2013)

Figura 3: Construção das Classes de Problemas

Fonte: Lacerda et al (2013).

Os artefatos podem ser tipificados como: constructos, modelos, métodos e instancia-

ções. O primeiro, segundo LACERDA et al (2013), “constituem uma conceituação utilizada

para descrever os problemas dentro do domínio e para especificar as respectivas soluções”. O

artefato do tipo modelo é um conjunto de proposições que expõe as relações entre os artefatos

constructos. O terceiro artefato (métodos), é uma orientação determinada por um conjunto de

passos que devem ser seguidos para que seja executada uma tarefa. E, por último, o tipo ins-

tanciação, é a concretização de um artefato em seu ambiente.
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Esclarece-se  que  esta  etapa  de  conscientização  foi  cumprida  com  base  em  dois

momentos: o primeiro é o referencial teórico e o segundo é o diagnóstico. Para o referencial

teórico  foi  realizado  uma  pesquisa  bibliográfica  e  revisão  sistemática  de  literatura.  As

pesquisas ocorreram a partir de maio de 2020 até novembro de 2021. Foi implementada uma

revisão  e  análise  de  conceitos  teóricos  publicados  em livros  e  em periódicos  científicos

conforme demonstrado no referencial teórico deste trabalho, além da busca sistematizada por

dissertações  e  artigos  científicos  no  banco  de  dados  BDTD.  A  partir  desta  pesquisa  foi

identificado o “framework” proposto por Isidro (2016), item 2.2.1.2 do referencial  teórico

deste trabalho. Que por sua vez, será utilizado para auxiliar a fase de desenvolvimento deste

DSR.

Já o momento do diagnóstico foi dividido em três etapas: I – Pesquisa documental no

Regimento  Interno  da  Reitoria  e  em documentos  gerais  de  planejamento  da  UFRN; II  –

Análise documental do ETP Digital e Termo de Referência; III - Pesquisa documental por

meio de análise de 28 pregões homologados em 2021 na DFE e questionário implementado

com a  chefia  da  DFI.  A análise  de  dados  ocorreu  por  método  hermenêutico  quanto  aos

documentos e análise de conteúdo quanto às informações colhidas pelos questionários. Tanto

o questionário quanto o relatório  de análise  estão apresentados,  em apêndice,  ao final  do

trabalho.

A segunda fase é  a  de sugestão que está  atrelada  a  formulação de uma ou mais

opções  de  artefato  para  a  solução do problema.  Ele  é  um processo estritamente  criativo,

podendo ser considerado relativamente subjetivo e de difícil padronização. Uma vez realizada

a  identificação  do  ambiente  externo  na  conscientização,  na  etapa  de  desenvolvimento,  é

efetuada  a  elaboração  do ambiente  interno do artefato.  Essa formulação  utiliza  diferentes

abordagens:  representação  gráfica,  protótipo,  maquetes,  entre  outros;  resultando  no

desenvolvimento de um artefato em estado funcional. (LACERDA et al, 2013).

Uma  vez  concluídas  as  fases  de  conscientização  e  de  sugestão,  passou-se  ao

desenvolvimento.

3.1.2 Desenvolvimento.

VENABLE (2006) salientou que a fase de desenvolvimento não é voltada apenas à

produtos, o Design Science Research, tem um objetivo mais amplo “gerar conhecimento que

seja aplicável e útil para a solução de problemas, melhorias de sistemas já existentes e, ainda,

criação de novas  soluções  e/ou  artefatos”.  Esta  fase teve como objetivo utilizar  os  dados
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coletados  no  diagnóstico  da  fase  de  conscientização  e  de  sugestão,  a  fim  de  fazer  uma

interpretação  integrada  sobre  um  aperfeiçoamento  padronizado  de  inovação  na  fase  de

planejamento  dos  processos  de  aquisições  e  contratações,  servindo  de  base  para  o

desenvolvimento dos modelos de artefatos.

O artefato proposto classifica-se como um método, que segundo LACERDA  et al

(2013, p.749): “Um método é um conjunto de passos (um algoritmo ou orientação) usado para

executar uma tarefa. Além disso, os métodos são, muitas vezes, utilizados para traduzir um

modelo ou representação em um curso para resolução de um problema”. 

A ferramenta utilizada para o desenvolvimento do artefato foi o Trello. A escolha

ocorreu por ser o instrumento padrão para construção e controle da gestão em todos os setores

da Diretoria de Compras da UFRN. 

3.1.3 Avaliação e Conclusão

Uma vez o artefato constituído,  foi  submetido aos gestores de compras para uma

avaliação qualitativa, possibilitando a emissão de opiniões quanto à adequação do artefato:

adequado;  adequado  parcialmente;  inadequado  para  implementação  da  Diretoria.  A

metodologia escolhida para essa avaliação foi entrevista semiestruturada, nos dias 28 e 29 de

junho, seguindo o roteiro base: 1) O Trello proposto está adequado para ajudar a equipe de

planejamento na elaboração do ETP e do TR; e 2) Há alguma sugestão para aperfeiçoamento

do artefato? Os servidores foram escolhidos com base nos seguintes critérios: experiência nas

atividades e que tiveram disponibilidade para participar da entrevista

Assim,  a  interpretação  dos  dados será  feita  por  meio  de  análise  do  conteúdo do

questionário devolutivo junto aos gestores, buscando verificar se o artefato atingiu todas as

metas  e  funcionalidades  relacionadas  à  expectativa  de  inovação  proposta  no  referencial

teórico.

Por fim, o Quadro 16 resume resume o percurso metodológico utilizado na condução

da pesquisa.

Quadro 16 – Percurso metodológico utilizado na condução da proposta
Objetivo Geral

Elaborar um artefato para a inovação e aperfeiçoamento da governança no planejamento de compras de uma
universidade federal

Objetivo Específico Técnica de Coleta de
Dados

Técnica de análise e
tratamento dos dados

Identificar  os  requisitos  que Análise documental do Análise de conteúdo
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OE1
são  definidos  na  etapa  de
planejamento  e  que  tem
grande  relevância  para  a
execução das fases internas e
externas de compras.

Regimento Interno da
Reitoria, de instrumentos

de planejamento da
UFRN, análise de 28

pregões homologados em
2021 e aplicação de

questionário

OE2

Identificar  os  critérios
normativos  e  de  gestão  a
serem atendidos  na  busca  da
inovação,  escolha  da  melhor
solução  para  atender  a
demanda  e  aprimoramento
dos  processos  pela  Diretoria
de Compras 

Análise documental do
ETP Digital e Termo de

Referência.
Análise de conteúdo

OE3

Validar  o  artefato  junto  à
equipe de gestores de compras
da DPGC

Realização de entrevistas
Semiestruturadas aos
gestores de compras.

Análise de conteúdo

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

Uma vez concluída  a  apresentação  dos  materiais  e  métodos,  especificando como

ocorreu o cumprimento de cada um dos objetivos específicos, passa-se a apresentação dos

resultados.
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4 RESULTADOS

Este capítulo visa esclarecer o leitor sobre os resultados alcançados. 

4.1 CONSCIENTIZAÇÃO E SUGESTÃO

Como visto anteriormente na metodologia, a fase de conscientização tem o intuito de

fazer um levantamento geral sobre a situação: evidenciando a situação problema; analisando o

ambiente externo e seus principais pontos de interação com o artefato; identificar os atores

que se interessam pelo artefato; explicitar as classes de problemas e os artefatos existentes.

(LACERDA et al, 2013)

A partir de um problema, teórico ou prático, identificado, é necessário cons-
cientizar-se das repercussões para a organização de sua existência ou persis-
tência. Além das repercussões, é necessário identificar quais objetivos ou
metas seriam necessários para que o problema, transitoriamente, seja consi-
derado satisfatoriamente resolvido. Esse procedimento consiste na “consci-
entização” e em um primeiro contorno do problema.  (LACERDA  et al,
2013)

Finalizada  essa  etapa  de  conscientização,  buscando  estabelecer  as  classes  de

problemas  e  artefatos  já  existentes,  é  necessário  a  realização  de  revisão  sistemática  na

literatura. Por sua vez, essa revisão deve consistir em uma averiguação e identificação dos

artefatos que tentem solucionar o problema definido. 

Por meio do levantamento inicial da contextualização do problema e da organização

chegou-se a e escolha das palavras Governança, Inovação, Compras Públicas e artefato, que

subsidiaram a revisão sistemática, já apresentada no capítulo do Referencial Teórico. As três

primeiras palavras compõem a Classe de Problemas desta pesquisa. A busca restou frustrada,

não tendo sido encontrando nenhum artefato anteriormente publicado que pudesse auxiliar na

elaboração deste que se construiu. 

Após a identificação da Classe de Problemas, é na conscientização que também se

busca identificar os fatores que compõem o ambiente externo e que, de certa forma, interagem

e acabam influenciando o artefato. Neste caso, verificou-se que o ambiente externo é a DFE-

Divisão de Fase Externa e a DFI- Divisão de Fase Interna, setores que integram a Diretoria de

Compras. 
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Esta  fase  foi  dividida  em duas  etapas:  realizar  um diagnóstico  sobre  gestão  dos

processos de aquisições da UFRN quanto ao aspecto organizacional e explorar os requisitos

normativos e de gestão, essenciais aos processos de compras.

Integrado  ao  diagnóstico,  buscou-se  identificar  as  sugestões  para  elaboração  do

artefato, de modo a auxiliar no acompanhamento do processo de planejamento de compras da

UFRN.

4.1.1  DIAGNÓSTICO  ORGANIZACIONAL  DOS  PROCESSOS  DE  AQUISIÇÕES  DA

UFRN

A fim de explicitar o ambiente externo e seus principais pontos de interação com o

artefato, bem como os atores que serão beneficiados por ele, buscou-se realizar, a princípio,

uma ampla pesquisa documental, conforme sintetizado no Quadro 17.

Quadro 17 – Documentos utilizados na Pesquisa Documental

DOCUMENTO OBJETIVO

Plano  de  Desenvolvimento

Institucional (PDI) 2020 - 2029

Consiste em um documento que define os rumos da Universidade,

contemplando sua missão, visão de futuro e projeto pedagógico 

institucional, com as políticas e respectivas estratégias visando 

atingir seus objetivos e metas.

Regimento Interno da Reitoria da

Universidade  Federal  do  Rio

Grande do Norte

Disciplina a estrutura e o funcionamento dos órgãos que integram 

a Reitoria, complementando, no que lhe diz respeito, o Estatuto e o

Regimento Geral da UFRN.

Plano de Gestão da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte –

UFRN 2019-2023

Estabelece as diretrizes para gestão no quadriênio 2019-2023.

IN Nº 1, de 10 de janeiro de 2019 Dispõe sobre o Plano Anual de Contratações de bens, serviços,
obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no
âmbito  da  Administração  Pública  federal  direta,  autárquica  e
fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratações.

IN Nº 5, de 26 de maio de 2017 Dispõe  sobre  as  regras  e  diretrizes  do  procedimento  de
contratação  de  serviços  sob  o  regime  de  execução  indireta  no
âmbito  da  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e
fundacional.

IN Nº 40, de 22 de maio de 2020. Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares –
ETP – para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras,
no âmbito da Administração Pública federal  direta,  autárquica e
fundacional e sobre o Sistema ETP digital.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.
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Com a análise do Plano de Gestão da UFRN (2019-2023), dentro da perspectiva do

desenvolvimento institucional e, considerando o tema e objetivo proposto deste trabalho, é

importante  citar  o  objetivo  estratégico  “Aperfeiçoar  o  modelo  de  governança,  gestão

estratégica, gestão de processos e riscos”. Dentre os indicadores desse objetivo estratégico,

vale salientar o indicador 50:

Figura 4: Indicador de Desenvolvimento Institucional da UFRN

Fonte: Plano de Gestão da UFRN (2019).

Este indicador apresenta a preocupação com o índice de melhoria na governança e

nos processos de aquisições/contratações.  E dentre  as inciativas  estratégicas,  destaca-se,  a

definição  do  catálogo  de  materiais/serviços,  estruturação  da  Divisão  de  Planejamento  e

Gerenciamento de Compras – DPGC, setor implementado por atuação da Secretaria de Gestão

de Projetos, por fim, a definição e mensuração de indicadores e métricas objetivas para as

contratações/aquisições. (UFRN, 2019)
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Dando  continuidade  à  pesquisa  documental,  o  Regimento  Interno  da  Reitoria

apresenta a estruturação e definições quanto à Diretoria de Compras e sua constituição, sendo

uma  das  direções  ligadas  à  Pró-Reitoria  de  Administração  e  tem  por  finalidade  o

planejamento, coordenação e execução das aquisições de bens e materiais e contratações de

serviços institucionais de âmbito nacional e internacional. (UFRN, 2019)

Conforme o documento, a Diretoria de Compras é constituída por 3 divisões: Divisão

de Planejamento e Gerenciamento de Compras (DPGC); Divisão de Fase Interna de Compras

(DFI); Divisão de Fase Externa de Compras (DFE). (UFRN, 2019)

À DPGC compete: I - planejar a fase interna das licitações, fazendo interface com a

fase externa;  II  -  gerir  o catálogo e grupos de materiais;  III  -  acompanhar  as equipes  de

planejamento; IV - gerenciar as atas de registro de preços; V - estabelecer relacionamento

entre  unidades  requisitantes  da UFRN, Diretoria  de Compras e mercado fornecedor;  VI -

controlar e acompanhar os processos de pagamentos e os empenhos junto aos fornecedores

dos bens e serviços contratados; VII - controlar e acompanhar as notificações para fins de

apuração de inadimplências. (UFRN,2019)

Enquanto isso, a DFI possui as seguintes competências: I - formalizar os processos

licitatórios para a aquisição de bens e materiais em sua fase interna; II - elaborar minutas de

editais dos processos licitatórios para aquisição de bens e materiais; III - auxiliar as equipes de

planejamento  na  realização  de  pesquisas  de  mercado;  IV  -  disponibilizar  as  informações

inerentes aos processos licitatórios para aquisição de bens e materiais nos sítios oficiais do

Governo  federal;  V  -  formalizar  os  processos  de  contratações  diretas  nacionais  e

internacionais para aquisição de bens e materiais;  VI - formalizar os processos licitatórios

para  contratação  de  serviços  em sua  fase  interna;  VII  -  elaborar  minutas  de  editais  dos

processos licitatórios para contratação de serviços; VIII - auxiliar as equipes de planejamento

na  realização  de  pesquisas  de  mercado;  IX -  disponibilizar  as  informações  inerentes  aos

processos licitatórios para contratação de serviços nos sítios oficiais do Governo Federal; X -

formalizar os processos de contratações diretas nacionais e internacionais para contratação de

serviços. (UFRN, 2019)

Já à DFE, compete: I - coordenar e gerenciar a fase externa dos processos licitatórios

destinados  à  aquisição  de  bens  e  materiais  e  contratação  de  serviços,  nas  suas  diversas

modalidades  e  segundo  o  regramento  da  legislação  pertinente;  II  -  receber,  analisar  e

encaminhar  às unidades  responsáveis,  quando necessário,  impugnações  e  questionamentos

interpostos ao processo licitatório; III - receber os documentos pertinentes ao objeto licitado,

referentes à habilitação ou às suas propostas; IV - avaliar os referidos documentos conforme
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estabelecidos  em Lei  e  as  exigências  contidas  no  edital,  procedendo com a  habilitação  e

classificação  dos  licitantes  que  atendam tais  exigências;  V -  realizar  diligências,  quando

necessário e previsto em edital,  para auxiliar no julgamento e avaliação dos documentos e

informações prestadas pelos proponentes; VI - receber recursos apresentados, dando o devido

prosseguimento legal; VII - formalizar e conduzir a publicação dos atos cabíveis aos certames

licitatórios, de acordo com a modalidade de obras. (UFRN, 2019)

Finalizada  a  análise  ao  Regimento  Interno  da  Reitoria  e  considerando  as

competências  das divisões que compõem a Diretoria  de Compras,  foi  possível  elaborar  o

fluxo processual, conforme Figura 5.

Figura 5: Fluxo Processual da Diretoria de Compras

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

Dessa forma, pode-se afirmar que a etapa de planejamento é fundamental  para o

processo licitatório realizado na Diretoria de Compras pois ela interfere na Divisão de Fase

Interna e na Divisão de Fase Externa. A DPGC é o setor responsável pela formulação dos

documentos de planejamento por meio da equipe de planejamento. Já a DFI, embasado nesse

planejamento, executa as atividades de sua competência como o edital, pesquisa de preços,

entre outros e encaminha pra DFE que, por sua vez, efetua a fase externa até a homologação

da Ata de Registro de Preço. Portanto, os atores envolvidos são todos os colaboradores que

compõem a Diretoria de Compras: a DPGC, DFI e a DFE.

Como visto, é função da DPGC realizar o planejamento das licitações que, por sua

vez,  abrange  algumas  outras  atividades  como  aperfeiçoamento  contínuo  do  catálogo  de

materiais, formar e acompanhar as equipes de planejamento, gerenciar as atas de registro de
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preços  vigentes,  além de  elaborar  os  documentos  necessários  nessa fase  de  planejamento

conforme as Instruções Normativas que estão em vigor do Ministério da Economia.

A Instrução Normativa Nº 5, de 26 de maio de 2017 que dispõe sobre as regras e

diretrizes do procedimento de contratação, indica que esses processos estão divididos em 3

fases: I – Planejamento da contratação; II – Seleção do Fornecedor; III – Gestão do Contrato.

Por sua vez, a fase de planejamento da contratação consiste nas etapas: Estudos Preliminares;

Gerenciamento de Riscos; Termo de Referência ou Projeto Básico. (BRASIL, 2017)

Com base nessa Normativa, foi possível identificar pontos importantes para a fase de

conscientização do DSR, documentos como o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de

Referência (TR) são relevantes para este diagnóstico, uma vez que, dentro do fluxo processual

existente, servirão de base para a elaboração do Edital que é formalizada pela Divisão de Fase

Interna de Compras (DFI) e norteará a execução da fase externa realizada pela DFE. O ETP e

o TR são desenvolvidos pela DPGC, mais precisamente pela equipe de planejamento que,

segundo a  IN nº  5  de  2017,  é  composta  por  servidores  que  possuam conhecimento  para

execução do Planejamento, na UFRN, geralmente é formada por um gestor de compras da

DPGC e 2 ou 3 servidores que possuam domínio quanto a aspectos técnicos e de uso do

objeto. (BRASIL, 2017)

A IN nº 5, de 26 de maio de 2017 apresenta conceitos e aspectos importantes sobre o

Termo de Referência,  entre  eles  o conteúdo que deve estar incluso neste  documento:  I  –

declaração do objeto; II – fundamentação da contratação; III – descrição da solução como um

todo; IV – requisitos da contratação; V – modelo de execução do objeto; VI – modelo de

gestão do contrato;  VII – critérios  de medição e  pagamento;  VIII  – forma de seleção do

fornecedor; IX – critérios de seleção do fornecedor; X estimativas detalhadas dos preços, com

ampla pesquisa de mercado; XI – adequação orçamentária.

Quanto ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), quem aponta os conceitos e aspectos

que deverão estar indicados a Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020:

I – descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II – descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução,
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;
III – levantamento de mercado que consiste na prospecção e análise das al-
ternativas possíveis de soluções, podendo entre outras opções:
a) Ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e enti-
dades com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecno-
logias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração, e
b) Ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com
potenciais contratadas para coleta de contribuições;
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IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relaciona-
das à manutenção e à assistência técnica, [...];
V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das me-
mórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte [...];
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo [...];
VII  -  justificativas  para  o parcelamento ou  não da  solução,  se  aplicável;
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do
órgão ou entidade, identificando a previsão no PAC [...];
X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento
nacional sustentável;
XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à cele-
bração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de em-
pregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da
organização;
XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da con-
tratação (BRASIL, 2020)

Esses apontamentos já serviram como agente norteador para identificação do OE1,

pois para elaboração de um planejamento eficiente, tanto o Termo de Referência quanto o

Estudo Técnico  Preliminar  devem ser  elaborados  respeitando os  aspectos  indicados  pelas

instruções  normativas.  Mesmo  assim,  buscou-se  entender  melhor  o  ambiente  em  que  o

planejamento  está  inserido,  detectando  o  impacto  que  ele  causa  nos  demais  setores  da

Diretoria de Compras. 

Quanto  à  Divisão  de Fase  Externa,  na entrevista  com membros  da Diretoria,  foi

identificado um documento interno existente chamado de “Parecer Técnico – Pregoeiro” que

tem o objetivo de, com o fim da fase externa, dar uma devolutiva à DPGC relatando uma

síntese  do  histórico  da  execução  do certame,  chamando  atenção,  principalmente,  para  os

percalços  decorridos  do  planejamento  e  que  afetaram  o  caminho  percorrido  até  a

homologação. Na etapa III foi aplicado um questionário com o chefe da DFI na tentativa de

extrair informações importantes para o alcance do OE1.

4.1.2 REQUISITOS ESSENCIAIS AO PLANEJAMENTO DE COMPRAS.

Dando continuidade a fase de conscientização e realizando a fase de sugestão, buscou-

se identificar os requisitos normativos e de gestão essenciais ao processo de compras. Para

tanto,  foram investigados o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência,  além de

questionário com a chefia da DFI e análise de 28 pregões homologados em 2021. São esses

documentos que norteiam a legalidade do planejamento e, portanto, basilares para a busca por
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inovação e aperfeiçoamento da governança nas compras da UFRN, tendo sido considerados,

por isso, determinantes em termos dos critérios a comporem o artefato. 

4.1.2.1 Estudo Técnico Preliminar - ETP

Como já visto anteriormente, a Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020,

dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP – para a aquisição de

bens e a contratação de serviços e obras e versa sobre o Sistema ETP digital. O Sistema ETP

digital  é  uma  ferramenta  informatizada  e  disponibilizada  para  que  os  órgãos  preencham

virtualmente o documento. Segundo o normativo:

“[...] considera-se ETP o documento constitutivo da primeira etapa do plane-
jamento de uma contratação que caracteriza determinada necessidade, des-
creve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas,
resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto,
ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade
da contratação.” (BRASIL, 2020)

O Estudo Técnico Preliminar busca demonstrar o problema que deve ser resolvido,

levantar opções de soluções para resolvê-lo, evidenciando a melhor dentre elas, de modo a

permitir  a  avaliação  da viabilidade  da contratação.  Ele  deve ser  elaborado conjuntamente

entre os membros da equipe de planejamento. (BRASIL, 2020)

Acessando a plataforma ETP digital, foram verificados os seguintes tópicos a serem

preenchidos  pela  equipe  de  planejamento:  1.  Informações  básicas;  2.  Descrição  da

necessidade; 3. Área requisitante; 4. Descrição dos requisitos da contratação; 5. Levantamento

de mercado; 6. Descrição da solução como um todo; 7. Estimativa das quantidades a serem

contratadas; 8. Estimativa do valor da contratação; 9. Justificativa para o parcelamento ou não

da  solução;  10.  Contratações  correlatas  e/ou  interdependentes;  11.  Alinhamento  entre  a

contratação e o planejamento; 12. Resultados pretendidos; 13. Providências a serem adotadas;

14. Possíveis impactos ambientais; 15. Declaração de viabilidade; 16. Responsáveis.

Para desenvolvimento deste trabalho, foram escolhidos alguns desses tópicos, com

base em sua importância para a inovação nas aquisições, resultando no quadro síntese dos

objetivos  dos  tópicos  acima citados,  conforme o Manual  do ETP Digital,  apresentado no

Quadro 18.
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Quadro 18 – Tópicos do ETP digital e seus objetivos conforme o Manual

TÓPICO OBJETIVO
Descrição da necessidade Deve ser descrito a necessidade da compra/contratação, 

evidenciando o problema identificado e a real necessidade que ele 
gera, bem como o que se almeja alcançar com a contratação.

Descrição  dos  requisitos  da
contratação

Deve ser especificado quais são os requisitos indispensáveis de 
que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender à 
demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, de forma a 
permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, se possível, 
critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados 
como especificações técnicas do objeto ou como obrigação da 
contratada.

Levantamento de mercado Deve ser informado o levantamento de mercado realizado, como a
prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, 
considerando contratações similares de outros órgãos, ou por meio 
de consulta, audiência pública ou realização de diálogo 
transparente com potenciais contratadas para a coleta de 
contribuições.

Descrição da solução como um 
todo

Precisa ser descrita a solução escolhida, inclusive detalhando as
exigências  relacionadas  à  manutenção  e  à  assistência  técnica,
quando  for  o  caso,  acompanhada  das  justificativas  técnicas  e
econômica da escolha do tipo de solução.

Estimativa  das  quantidades  a
serem contratadas

A estimativa deve ser acompanhada das memórias de cálculos e
dos documentos que lhe dão suporte.

Estimativa  do  valor  da
contratação

Deve  ser  estimado  o  valor  da  contratação,  acompanhado  dos
preços  unitários  referenciais,  das  memórias  de  cálculo  e  dos
documentos que lhe dão suporte.

Justificativa  para  o parcelamento
ou não da solução

Deve ser  informado se a  divisão  do objeto  representa,  ou não,
perda de economia de escala.

Alinhamento entre a contratação e
o planejamento 

Demonstrar o alinhamento entre a contratação e o planejamento
do  órgão,  identificando  a  previsão  no  Plano  Anual  de
Contratações.

Resultados pretendidos Demonstrar  os  ganhos diretos  e  indiretos  que se almeja com a
contratação,  essencialmente  efetividade  e  desenvolvimento
nacional  sustentável  e  sempre  que  possível  em  termos  de
economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

Providências a serem adotadas Se houver,  deve  ser  informada,  todas  as  providências  a  serem
adotadas  pela  Administração,  inclusive  quanto  à  capacitação  de
servidores ou adequação do ambiente organizacional.

Possíveis impactos ambientais Necessidade  de  descrever  os  possíveis  impactos  ambientais  e
respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar
os riscos ambientais existentes.

Fonte: Elaborado pelo Autor baseado em BRASIL, 2020.

No planejamento de um processo de aquisição elaborado pela DPGC, o ETP digital é

o primeiro documento a ser tratado e, geralmente, é elaborado pela equipe de planejamento.

Os tópicos escolhidos e descritos no quadro acima, são essenciais para o alcance do OE2.
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4.1.2.2 Termo de Referência - TR

Buscando se alinhar aos normativos que regulam as diretrizes para a elaboração do

Termo de Referência, a Diretoria de Compras elaborou um documento próprio como modelo

de  TR  a  ser  utilizado  em  seus  processos  de  planejamento  de  aquisição/contratação.

Consultando o respectivo documento, foram constatados os seguintes tópicos: 1. Do objeto; 2.

Justificativas;  3.  Da documentação  específica  a  ser  apresentada  junto  com a proposta;  4.

Critérios de qualificação técnica; 5. Modelo de execução do objeto; 6. Disposições relativas à

garantia e assistência técnica; 7. Obrigações da contratante; 8. Obrigações da contratada.

Assim sendo, o quadro a seguir buscar realçar os objetivos de cada um desses tópicos

que compõem o Termo de Referência, de acordo com o Quadro 19.

Quadro 19 – Tópicos do TR e seus objetivos

TÓPICO OBJETIVO
Do objeto Elaborar descrição sucinta, com os três elementos que compõem o

núcleo do objeto que é imutável: a) declaração da natureza do 
objeto; b) quantitativos; e c) prazo do contrato.

Justificativas Há de ser clara, precisa e suficiente. Deve justificar as quantidades
a serem adquiridas, devendo a estimativa ser obtida, a partir de 
fatos concretos. Deve contemplar: a) razão da necessidade da 
aquisição; b) as especificações técnicas dos bens; e c) o 
quantitativo do objeto demandado. Também deve apresentar 
justificativa técnica para o loteamento ou não dos itens. 

Critérios de qualificação técnica Trata-se de habilitação específica. Exigência de atestado de 
capacidade técnica. Exigências relacionadas à Anvisa, Ministério 
da Agricultura, Polícia Federal, Exército, Normas Ambientais, 
entre outros, de acordo com a especificidade que o objeto exigir.

Modelo de execução do objeto Definição de prazo de entrega e local de entrega; Critérios de 
aceitação do objeto; Outras disposições gerais.

Da garantia e assistência técnica Cobertura; Responsabilidade; Prazo de garantia; Assistência 
técnica; Prazo de refazimento.

Obrigações da contratante Obrigações gerais da contratante.
Obrigações da contratada Obrigações gerais da contratada.
Critérios de sustentabilidade e sua
alocação no certame

Necessidade  de  descrever  os  possíveis  impactos  ambientais  e
respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar
os riscos ambientais existentes.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no modelo de TR da Diretoria de Compras (2022).

Baseado no Estudo  Técnico  Preliminar,  a  equipe  da  DPGC elabora  o  Termo de

Referência, documento que servirá de base para a formulação do Edital pela Divisão de Fase

Interna  de  Compras.  Com  a  pesquisa  documental  realizada  neste  tópico  e  no  4.1.2.1  e

consequente determinação de critérios importantes na busca da inovação e aprimoramento da

governança dos processos, foi alcançado o Objetivo Específico 02 – OE2.
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4.1.2.3 Análise de Relatório da Divisão de Fase Externa

O intuito desta etapa é atingir o OE 1 - Identificar os requisitos que são definidos na

etapa  de planejamento  e  que tem grande relevância  para  a  execução das  fases  internas  e

externas de compras. Para isso, foi realizado um levantamento de 28 pregões do ano 2021 e

que já estão com Ata de Registro de Preços homologadas, representando exatamente 1434

itens. A partir daí, analisou-se todos os relatórios - PARECER TÉCNICO – PREGOEIRO –

buscando identificar os pontos fortes e fracos de cada licitação finalizada.

Inicialmente, foi identificado nos relatórios as premissas que foram destacadas como

importantes na relação existente entre o planejamento elaborado pela DPGC e a execução em

si da licitação realizado pela DFE. Os requisitos são os seguintes: a) situação dos itens; b)

situação do pregoeiro ao fim do pregão; Intenção de recurso; participação da equipe técnica;

requisitos  da  habilitação;  critérios  de  aceitação  da  proposta;  motivos  de  insucesso  na

homologação de itens. (UFRN, 2021)

Gráfico 1: Situação dos Itens

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

Este primeiro gráfico tenta responde a seguinte questão: qual a situação do item no

momento da homologação? Aceito, Deserto ou Fracassado. Vale frisar que o item é aceito

quando foi homologado com sucesso. Deserto quando não houve propostas. E,  fracassado

quando houve propostas, mas por algum motivo não pôde ser homologado. Assim, 66% dos

itens  licitados  obtiveram  sucesso  na  aquisição  e  34% acabaram  tendo  insucesso  em sua

aquisição. (UFRN, 2021)
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Já o Gráfico 2 buscou identificar a importância para o pregoeiro dos requisitos de

habilitação definido na fase de planejamento. 

Gráfico 2: Importância dos Requisitos de Habilitação

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

Todos os pregoeiros apontaram que os requisitos de habilitação foram fundamentais

para selecionar um bom fornecedor. Atestado de capacidade técnica, exigências relacionadas

à  Anvisa,  Ministério  da  Agricultura,  Polícia  federal,  Exército,  normas  ambientais,  são

exemplos dessas condições para que um fornecedor seja habilitado e são definidos na fase de

planejamento pela Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras.

Gráfico 3: Importância dos critérios de aceitação da proposta

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).
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Outro fator levantado no relatório é relativo à percepção do pregoeiro quanto aos

critérios  de  aceitação da proposta  e  em 30% dos casos  foi  relatado que não foi  possível

verificar benefícios decorrentes dessa definição. Já em 40% foi citado que as certificações

solicitadas  são obrigatórias  e  os  30% restantes  mencionaram que o catálogo foi um fator

chave para o sucesso da execução da licitação (UFRN, 2021).

Por fim, dos casos fracassados assinalados no Gráfico 1, o parecer técnico buscou

identificar o motivo pelo qual o item não foi habilitado: 1) equipe técnica rejeitou o produto;

2) preço superior ao aceitável; 3) critérios de aceitação da proposta; 4) outros. Assim sendo, o

gráfico a seguir demonstra os resultados:

Gráfico 4: Fatores de Insucesso dos Itens

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).
 

Para os pregoeiros, em 4% dos itens fracassados o motivo foi que a equipe técnica

rejeitou o produto, seja na análise do catálogo ou da amostra enviados pelos fornecedores.

Importante frisar que a equipe técnica são membros da equipe de planejamento que possuem

conhecimento sobre o objeto.  Os critérios de aceitação da proposta, definidos na etapa de

planejamento, representam 21% dos fatores de insucesso e outros motivos são 15% dos itens.

(UFRN, 2021)

O fator  mais  representativo,  de acordo com a pesquisa,  é o preço ofertado pelos

fornecedores que foram superiores ao valor máximo aceitável, representando 60% dos itens

fracassados. Apesar da pesquisa de preços ser uma das competências da DFI, a equipe que
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realiza essa pesquisa atua baseada pelo valor referencial do objeto definido pela equipe de

planejamento. (UFRN, 2021)

Vale ressaltar que o relatório abre a oportunidade para que o pregoeiro possa, além

de responder as perguntas objetivas, também descrever experiências e sugestões. Alguns dos

relatos  referem-se à importância  de uma equipe técnica  ágil  “A condução do certame foi

muito tranquila, a equipe técnica foi ágil na missão do parecer, o que contribui para que o

pregão  fosse  aberto  e  fechado  em  oito  dias”,  realçado  na  frase  desse  pregoeiro  “A

participação da equipe técnica de apoio juntamente com a solicitação de catálogo foram

essenciais  para  o  melhor  julgamento  das  propostas” que  também  citou  a  relevância  do

catálogo para o julgamento das propostas. (UFRN, 2021)

Em outro  momento,  foi  elogiado  a  definição  dos  requisitos  de  habilitação  e  os

critérios  de aceitação da proposta:  “Os requisitos de habilitação auxiliam na escolha dos

melhores  fornecedores”  e  “Os  critérios  de  aceitação  auxiliam  na  escolha  da  melhor

proposta”. (UFRN, 2021)

Por outro lado, houve reclamações sobre os preços, a especificação dos itens e sobre

as amostras: “O pregão se mostrou cansativo e difícil de ser conduzido, haja vista que os

preços utilizados como critério de referência para a aceitação das propostas se mostraram

bastante dispares e inconclusivos [...] Ademais, acredito ser de fundamental importância o

melhor esclarecimento quanto à unidade de medida utilizada e forma de apresentação dos

produtos[...]”; “[...] sobre o prazo da amostra que atualmente indica ser de 8 (oito) dias úteis

contados  da  solicitação.  Sugiro  substituir  por  2  (dois)  dias  úteis  para  apresentação  da

amostra [...]”; e, por último, “[...] identificamos a necessidade de revisão nas especificações

dos  materiais,  pois  alguns  deles  deixaram  de  exigir  itens  essenciais  [...]ou  possuíam

contradições nas especificações”. (UFRN, 2021)

Finalizado  o  diagnóstico  do  PARECER  TÉCNICO  –  PREGOEIRO,  documento

elaborado na DFE, pôde-se verificar alguns fatores que são bastante importantes para uma

execução eficiente da fase externa do processo licitatório, conforme Quadro 20.
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Quadro 20 – Requisitos identificados na DFE

OBJETIVO ESPECÍFICO – OE 1

DOCUMENTO REQUISITOS IMPORTANTES

PARECER TÉCNICO - PREGOEIRO 1. Equipe técnica;
2. Requisitos da habilitação;
3. Critérios de aceitação da proposta;
4. Catálogo e da amostra;
5. Pesquisa de preços; 
6. Especificação dos objetos;

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

Com os requisitos determinados como relevantes para a Divisão de Fase Externa,

apresentados no Quadro 18, foi alcançado parte do Objetivo Específico 01 – OE1.

4.1.2.4 Questionário na Divisão de Fase Interna

Na coleta de dados realizada na DFI, foi aplicado um questionário semiestruturado

contendo 6 perguntas abertas. Este questionário foi aplicado junto ao gestor da Divisão de

Fase Interna de Compras (GESTOR 01) e buscou atingir o OE 1 “Identificar os requisitos que

são  definidos  na  etapa  de  planejamento  e  que  são  relevantes  para  a  execução  das  fases

internas e externas de compras”.

Quadro 21 – Resultados do Questionário

QUESTIONÁRIO 01 (APÊNDICE A)

Para iniciar a formalização dos processos de pregão, quais informações são analisadas nos processos de 
planejamento recebidos da DPGC?

RESPOSTA REQUISITOS IMPORTANTES

É verificado se o processo de planejamento está  instruído com
todos  os  documentos  necessários.  Sendo realizada  uma análise
mais  específica  nas  Requisições/Protocolos,  no  Termo  de
Referência,  na portaria da equipe de planejamento e apoio e no
despacho de autorização da demanda pela autoridade competente
(PROAD)

- Termo de Referência;
- Requisições/protocolos;
- Portaria da equipe de planejamento;
- Despacho de autorização da demanda pela 
autoridade competente.

Qual(is) o(s) documento(s) de planejamento são imprescindíveis para iniciar a fase interna do pregão? Por que?

RESPOSTA REQUISITOS IMPORTANTES

Requisição: Pois nela consta a lista de itens que serão licitados,
sendo o documento referência utilizado no sistema (SIPAC) para
formalmente ser  possível  criar  o  pregão.  Termo de Referência:
Pois  constam  todas  as  informações  especificas  da  demanda
necessárias  à  elaboração  do  edital  Despacho  de  autorização  da
demanda pela autoridade competente (PROAD): As demandas só
podem ser instruídas com a devida autorização para seguimento.

- Requisição;
- Termo de Referência;
- Despacho de autorização da demanda pela 
autoridade competente.

O planejamento realizado pela DPGC para aquisição de bens/contratação de serviços por meio de pregão, 
interfere em quais atividades da fase interna desse tipo de processo de compra?

RESPOSTA REQUISITOS IMPORTANTES
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Na etapa de Pesquisa de Preços, etapa de Lançamento/Divulgação
da  Intenção  de  Registro  de  Preços  e  posterior  publicação  da
licitação(sidec) e na etapa de Elaboração de Editais.

- Importância do planejamento para a 
execução das atividades de competência da 
DFI.

Quais as informações do Termo de Referência que são imprescindíveis para a elaboração do Edital?

RESPOSTA REQUISITOS IMPORTANTES
Descrição do Objeto. - Se haverá formação de Lotes ou não, caso
se  aplique  incluir  justificativa.  Se  for  o  caso,  requisitos  de
habilitação  do  licitante  especificas  do  objeto  a  serem
comprovadas  na  fase  externa.  (Qualificação  Técnica).  Se for  o
caso,  condições  especificas  do  produto  ou  serviço  a  serem
comprovadas na fase externa. (Comprovações a serem enviadas
juntamente  com  a  proposta).  Modelo  de  Execução  do  Objeto
(Condições  para  prestação  dos  serviços  ou  entrega  do
bens/materiais, incluindo a determinação de prazos e critérios de
aceitação para recebimento).  Indicar  quais as exigências  do TR
atendem a critérios de sustentabilidade ou inserir justificativa para
a não inclusão.
Observação: É imprescindível também a especificação dos itens
que pode vir em documento a parte do processo e é gerado através
do SIPAC.

- Descrição do objeto;
- Necessidade de parcelamento ou não;
- Qualificação técnica;
- Comprovações a serem enviadas 
juntamente com as propostas;
- Modelo de execução do objeto;
- Critérios de sustentabilidade.
- Especificação dos objetos.

Caso Sejam identificadas falhas na elaboração do Termo de Referência quais impactam de forma negativa na 
elaboração do Edital?

RESPOSTA REQUISITOS IMPORTANTES
De maneira  geral  as  falhas  em Termo de  Referência  -  versão
planejamento atrasam a elaboração do edital, pois geralmente o
processo  precisa  retornar  para  ajustes,  gerando  retrabalhos  por
parte de DPGC em elaborar novo TR e por parte de DFI em ter
que informar as inconsistências encontradas após análise inicial.
Principalmente se as falhas incidirem sobre os pontos citados na
resposta da questão anterior.

- Importância do Termo de Referência para a
elaboração do Edital na DFI.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

O questionário possui uma última pergunta, “Existe algo que não foi perguntado e

que  você  ache  relevante  mencionar?”,  questão  que  instigou  o  entrevistado  a  buscar  uma

complementação à resposta da questão 3, conforme descrito a seguir:

“[...] Basicamente as atividades da DFI dependem das informações que dão
definidas no planejamento. E caso haja alguma inconsistência no planeja-
mento,  pode gerar  impactos  negativos  em várias  etapas  do processo.  Por
exemplo: 
1 – Na etapa de pesquisa de preços: Caso alguma especificação não esteja
adequada, seja insuficiente para definir corretamente o produto/serviço, este-
ja defasada ou que o mercado não atende gera atrasos no decorrer da pesqui-
sa e/ou futuramente fracassos na fase externa;
2 – Na Etapa de Lançamento/Divulgação da Intenção de Registro de Preços:
Caso tenha sido informado algum catmat/catser que não seja adequado ao
grupo de material/serviço em que o código foi cadastrado no sipac vai ocasi -
onar atrasos e retrabalhos para que sejam efetuadas as devidas correções pela
DPGC (responsável pela definição dos catmat/catser);
3 – Na Etapa de Elaboração de Edital: Conforme relatado na resposta da últi-
ma pergunta, de maneira geral as falhas em Termo de Referência – versão
planejamento atrasam na elaboração do edital.
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Como DFI trabalha com os “insumos” fornecidos por DPGC, caso haja algu-
ma inconsistência no que foi definido no planejamento, esta afetará posteri-
ormente as atividades desenvolvidas na DFI e/ou futuramente o resultado fi-
nal na etapa de fase externa” (GESTOR 01, 2022)

Finalizado a análise dos dados coletados pelo questionário, pôde-se verificar alguns

fatores que são bastante importantes para uma execução eficiente da fase interna do processo

licitatório, conforme Quadro 22.

Quadro 22 – Requisitos identificados na DFI

OBJETIVO ESPECÍFICO – OE 1

DOCUMENTO REQUISITOS IMPORTANTES

QUESTIONÁRIO 01 1. Termo de Referência;
2. Requisições/Protocolos;
3. Portaria da equipe de planejamento;
4. Despacho de autorização da demanda pela autoridade 

competente;
5. Planejamento da aquisição para a execução das atividades 

de competência da DFI;
6. Descrição do objeto (TR);
7. Necessidade do parcelamento ou não (TR);
8. Qualificação técnica (TR);
9. Modelo de execução do objeto (TR);
10. Critérios de sustentabilidade (TR);
11. Especificação dos objetos e definição do CATMAT (TR).

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

Com os requisitos determinados como relevantes  para a Divisão de Fase Interna,

apresentados no Quadro 20, e os requisitos relevantes para a DFE (Quadro 18), foi atingido o

Objetivo Específico 01 – OE1.

4.2 DESENVOLVIMENTO

 Com o alcance dos objetivos específicos OE1 e OE2 na fase de conscientização, foi

possível determinar requisitos e critérios gerais para embasar a formulação da ferramenta que

servirá de apoio para a equipe de planejamento em sua atuação nos processos de aquisições. O

objetivo deste artefato é fazer com que a equipe de planejamento percorra todos os cartões

definindo  todos  os  requisitos  apontados,  garantindo  assim  a  busca  pela  inovação  e

aperfeiçoamento do planejamento das aquisições da Universidade. 

É importante realçar que foi utilizado a plataforma Trello que utiliza a lógica de fluxos

baseada no kanban para o gerenciamento de projetos. Ele é gratuito e pode ser usada de forma

online, sendo uma ferramenta bastante utilizada dentro da Diretoria de Compras. Inicialmente
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foi analisado todos os requisitos e critérios identificados e optou-se por agrupá-los de acordo

com a natureza e perfil.

Com o intuito de auxiliar esta fase de desenvolvimento,  será utilizado a técnica de

Isidro (2016) trazida no item 2.2.1.2 do referencial teórico deste trabalho:

Figura 6 – Framework proposto por Isidro

Fonte: Isidro, 2016.

A primeira etapa do “framework” da inovação no serviço público sugerido por Isidro,

é a antecedentes da inovação. Em outras palavras, essa fase corresponde aos fatores ou razões

que condicionaram o processo de inovação. (ISIDRO, 2016) Portanto, após a execução da

primeira etapa do DSR, pode-se afirmar que dentre os cinco tipos de indutores propostos, a

Imposição Legal foi o fator-chave para desenvolvimento do artefato que foi proposto deste

trabalho. Uma vez que, regulações, instruções normativas e ações governamentais induziram

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte a aprimorar a governança dos seus processos

de aquisições e consequentemente colaboraram para a formulação do artefato proposto neste

trabalho e que será apresentado mais à frente.

O segundo quesito do artefato de Isidro são os determinantes da inovação, que nada

mais são que motivos que agem como facilitadores ou barreiras ao processo inovador.

Quadro 23 – Facilitadores da Inovação

CATEGORIA PALAVRAS-CHAVE
Disponibilidade de recursos Internet, recursos orçamentários e financeiros, uso de 

tecnologias open source etc.
Trabalho em equipe Diálogo constante, cooperação, trabalho 

interdepartamental, gestão compartilhada, descentralização,
envolvimento de parceiros e stakeholders etc.

Legitimação e comprometimento Motivação para o trabalho compromisso, responsabilidade, 
suporte organizacional, comprometimento da alta 
administração, dedicação de líderes, interesse pessoal etc.

Desenvolvimento de pessoas e Treinamento, capacitação, aprendizagem contínua, 
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competências aprendizagem organizacional etc.
Comunicação institucional Comunicação organizacional, transparência, disseminação 

de informações, abertura ao diálogo etc.
Padronização de dados e 
processos

Metodologias padronizadas, disseminação de melhores 
práticas, mapeamento de processos, registro e controle de 
processos, identificação e correção de problemas no 
trabalho etc.

Fonte: Isidro, 2016.

A partir das mudanças governamentais impostas aos órgãos da Administração Pública

federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  em busca  da padronização  e  aperfeiçoamento  da

governança de aquisições, a UFRN se mobilizou para se enquadrar à nova ordem. Portanto,

com o apoio da alta cúpula, o processo foi facilitado uma vez que foi oferecido todo o suporte

como disponibilidade de recursos e desenvolvimento de pessoas e competências. 

Esses  fatores  facilitadores  foram  fundamentais  para  a  padronização  de  dados  e

processos da Diretoria de Compras, uma vez que houve o mapeamento dos processos, registro

e  controle  dos  processos  e  identificação  e  correção  de  problemas  no  trabalho.

Consequentemente proporcionou a elaboração do artefato proposto por este trabalho, uma vez

que,  por  meio  de  consulta  à  composição  organizacional  da  diretoria  e  de  documentos

padronizados  de  planejamento  pôde-se  diagnosticar  os  requisitos  necessários  para  um

eficiente planejamento no processo de compras. 

Uma vez percebido os antecedentes e os determinantes da inovação ao processo de

criação em si, bem como aos resultados da inovação consubstanciado no próprio protótipo

que passou a ser construído. Em termos de ideação, cocriação e avaliação, os entrevistados

propuseram o Trello, como já esclarecido. 

Na figura 7 é apresentado o modelo proposto no Trello:
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Figura 7: Quadro do Trello: Planejamento de Aquisições

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

O artefato foi dividido em seis listas,  que representam etapas até a conclusão do

planejamento, e que são denominadas: 1) Demandas; 2) Em execução com a equipe técnica;

3)  Em  execução  com  o  gestor  de  compras;  4)  Em  impedimento;  5)  Em  revisão;  6)

Finalizados. As demandas correspondem aos agrupamentos de critérios e requisitos e serão

explorados mais à frente. Como citado algumas vezes no decorrer deste trabalho, a equipe de

planejamento é responsável pela etapa de planejamento de um processo de licitação. Sendo

composta por um gestor de compras e demais componentes são servidores com conhecimento

técnico (equipe técnica) sobre os objetos alvo da aquisição. Portanto, o planejamento em si é

elaborado conjuntamente entre a equipe técnica e o gestor de compras. Por isso, a indicação

das  etapas  2 e  3,  a  primeira  indica  que aquele  card está  sob responsabilidade  da  equipe

técnica, e a segunda indica que o gestor de compra está atuando naquele cartão.

A etapa  4 (impedimentos)  indica  que por  algum motivo  aquele  card encontra-se

inerte até que seja resolvida alguma pendência.  A etapa 5 é quando aquela demanda está

finalizada mas pendente de um alinhamento entre os membros da equipe de planejamento

para  sua  aprovação.  Uma  vez  validada,  o  cartão  é  deslocado  pra  sexta  e  última  etapa,

indicando que todos os itens daquela demanda foram atendidos.

Esclarecido os objetivos de cada lista, chega o momento de elucidar o conteúdo de

cada  cartão.  Para  melhor  entendimento,  é  necessário  explanar  sobre  como  foi  feito  a

aglutinação dos requisitos e critérios nos seguintes grupos: 1) Da necessidade da aquisição e
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do objeto; 2) Definições de critérios de sustentabilidade; 3) Levantamento de mercado; 4)

Definições  relativas  à  execução  da  Ata;  5)  Definições  da  contratante  e  da  contratada.  O

Quadro 24 demonstra como foi efetuado:

Quadro 24 – Aglutinação dos requisitos e critérios

CARTÃO REQUISITOS RELACIONADOS

DA  NECESSIDADE  DA
AQUISIÇÃO E DO OBJETO

Descrição da necessidade; Requisitos da contratação (qualificação 
técnica); Estimativa das quantidades (requisições/protocolos); 
Estimativa do valor (preços referenciais-pesquisa de preços); 
Parcelamento ou não do objetos; Alinhamento entre a aquisição e 
o planejamento do órgão; Resultados pretendidos; Providências a 
serem adotadas; Definições do objeto; Justificativas; Especificação
do objeto/CATMAT;

DEFINIÇÕES DE CRITÉRIOS 
DE SUSTENTABILIDADE

Critérios de sustentabilidade; Possíveis impactos ambientais.

LEVANTAMENTO DE 
MERCADO

Levantamento de mercado; Descrição da solução como um todo.

DEFINIÇÕES RELATIVAS À 
EXECUÇÃO DA ATA

Modelo de execução do objeto; Da garantia e assistência técnica.

DEFINIÇÕES DAS 
OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA

Obrigações da contratante e da contratada

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

 Alguns dados levantados com a pesquisa não foram considerados no momento da

junção,  por  não  se  tratarem  de  requisitos  ou  critérios  para  o  planejamento,  e  sim  de

constatações ou medidas realizadas pré-planejamento. 

O objetivo  dos  cartões  é  auxiliar  a  elaboração  dos  documentos  de  planejamento

Estudo Técnico Preliminar Digital e o Termo de Referência – versão planejamento. Por meio

dos  cards,  a  equipe  definirá  tudo  que  é  necessário  para  esses  documentos  e  para  o

planejamento como um todo. E o mais importante, estará garantido que requisitos como a

inovação e exploração da melhor solução para atender a demanda, além do aprimoramento

dos processos, foram explorados da melhor maneira  possível e de acordo com que diz as

instruções normativas. 

O cartão  “Da necessidade  da aquisição  e  do objeto”  realiza  uma inspeção sob a

perspectiva da contextualização em que a demanda está inserida. O objetivo é que a equipe de

planejamento explore o problema a ser resolvido, e indique a real necessidade da aquisição

bem como os resultados pretendidos, além da definição de requisitos bastante relevante para o

processo de licitação, conforme visto na Figura 8.
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Figura 8: Cartão - Da Necessidade da Aquisição e do Objeto

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

Na definição do objeto é necessário desenvolver a sua especificação inclusive com

definição  de  padrões  mínimos  de  qualidade,  essas  informações  permitirão  a  escolha  da

proposta mais vantajosa para o Órgão. A Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da União

corrobora afirmando que “a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra

indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre

os  licitantes[...]”.  A  definição  da  especificação  do  objeto  interfere  em  todo  o  fluxo  do

processo licitatório, desde a pesquisa de preços na DFI até a escolha da melhor proposta na

DFE.

A UFRN, por  meio da  Diretoria  de Compras,  implementou  uma coleta  anual  de

demandas, metodologia que se tornou importante para o planejamento das compras. Por meio

dela já ficam estimados os quantitativos que deverão ser levados para licitação, interferindo

no valor estimado da contratação. Por sua vez, esse montante é definido com base em valores

referenciais, definidos na fase de cadastro dos itens. Esses valores referenciais servirão de

base para a pesquisa de preços realizada pela DFI, por isso a importância dessa cotação.
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Outros critérios como a qualificação técnica,  necessidade de parcelamento ou não

dos itens, alinhamento entre a aquisição e o planejamento considerando o Plano de Gestão e

Plano de Logística Sustentável da UFRN, além do Plano Anual de Contratações – PAC, e

definição das providências a serem adotadas, inclusive quanto à capacitação de servidores ou

adaptação do espeço físico, serão definidos também pela equipe de planejamento neste cartão.

No próximo cartão “Definições de critérios de sustentabilidade” é onde a equipe de

planejamento determinará tópicos relevantes relativos à sustentabilidade dentro do processo

licitatório. 

Figura 9: Cartão - Definições de Critérios de Sustentabilidade

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).
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Este cartão foi elaborado baseado no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da

Advocacia-Geral  da  União  (BRASIL,  2012).  O  Guia  indica  que  o  procedimento  da

contratação sustentável é dividida em 4 passos: 1º PASSO – Necessidade da contratação e a

possibilidade de reuso/redimensionamento ou aquisição pelo processo de desfazimento;  2º

PASSO – Planejamento  da contratação com parâmetros  de sustentabilidade;  3º  PASSO –

Análise  do  equilíbrio  entre  os  princípios  licitatórios  da  isonomia,  da  vantajosidade  e  da

sustentabilidade;  4º  PASSO  –  Gestão  e  fiscalização  do  contrato,  bem  como  gestão  de

resíduos.

No entanto, para concretização do card não foi levado em conta o 4º passo, já que

essa  atividade  não  faz  parte  das  competências  da  Diretoria  de  Compras.  De  uma  forma

objetiva,  o  1º  passo  possui  alguns  propósitos:  reanalisar  a  necessidade  da

aquisição/contratação;  ponderar  a  possibilidade  de  reutilizar  o  bem  ou  redimensionar  o

serviço já existente; e, por último verificar a possibilidade de adquirir bem proveniente do

desfazimento; 

Inclusive, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (BRASIL, 2012)  indica que

essa prática de refazimento está em conformidade com o Decreto nº 9.373, de 2018, que

dispõe  dobre  a  alienação,  a  cessão,  a  transferência,  a  destinação  e  a  disposição  final

ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal.

O Passo  2  possui  alguns  objetivos,  uma deles  é  o  de  analisar  a  necessidade  de

definição de critérios  de sustentabilidade  aplicáveis  aos objetos  contratuais.  O Guia é  um

instrumento de muita  utilidade para a pesquisa de critérios de sustentabilidade,  já que ela

apresenta um rol de objeto e classes de objetos e seus respectivos critérios. Outro propósito é

a necessidade da indicação do alinhamento entre o planejamento da contratação e o Plano de

Logística Sustentável (PLS) da UFRN. E por último, verificar se o objeto ou parte dele pode

gerar  impacto  ambiental.  Havendo  impacto,  deve  ser  indicado  nos  documentos  de

planejamento, juntamente com as medidas de tratamento (BRASIL, 2012).

Analisar o equilíbrio entre os princípios licitatórios da isonomia, da vantajosidade e

da sustentabilidade é a meta do 3º passo. Por meio dessa análise, o gestor deve se preocupar

com a competitividade e a economicidade mas sem se descuidar com o impacto ambiental e

benefícios sociais desejados. O Guia Nacional de Contratações Sustentáveis assinala que “A

melhor proposta não é simplesmente a de menor preço, mas é aquela que melhor atende ao

interesse público, considerando-se inclusive seus aspectos ambientais.”. 
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No levantamento de mercado tem a finalidade de identifica quais soluções existentes

e que atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e

atender à necessidade da contratação, e é realizado conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 10: Cartão - Levantamento de Mercado

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

Segundo  o  Manual  do  Estudo  Técnico  Preliminar  digital  (Brasil,  2020),  essa

prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções,  podem ser realizadas em dois

momentos. No primeiro, devem “a) ser consideradas contratações similares feitas por outros

órgãos  e  entidades,  com  o  objetivo  de  identificar  a  existência  de  novas  metodologias,

tecnologias  ou  inovações  que  melhor  atendam às  necessidades  da  administração;”.  Já  no

segundo momento,  deve  “b)  ser  realizada  consulta,  audiência  pública  ou  realizar  diálogo

transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições”.

A título de exemplificação, é neste momento de levantamento de mercado que se

deve parar pra analisar a seguinte problemática: será que a aquisição de projetores multimídia

é a melhor solução a ser escolhida? Neste caso, pode haver outras soluções como locação dos

projetores, locação dos projetores com manutenção das peças incluídas, entre outros. É essa

análise que a equipe de planejamento deve realizar sempre buscando a inovação e a escolha

da melhor solução para a Universidade.

No cartão apresentado na Figura 11, o objetivo geral é definir requisitos relativos à

execução da Ata, seriam condições que devem ser atendidas após a homologação da Ata.
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Figura 11: Cartão - Definições Relativas à Execução da Ata

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).



75

Neste momento serão definidos pela equipe de planejamento os seguintes critérios

como prazo de entrega e local de entrega, prazo para recebimento provisório e recebimento

definitivo, e regras da garantia e assistência técnicas elencadas: cobertura; responsabilidade;

prazo de garantia contra defeitos de execução de serviços; prazo de garantia para peças ou

objeto substituído; regras sobre a assistência técnica; e, prazo de refazimento. São imposições

que embasarão a formulação do edital  e que servirão de suporte para a gestão da Ata de

Registro de Preços e sua fase de pós-compra.

Neste  mesmo  sentido,  a  Figura  12  aponta  sobre  a  necessidade  de  definição  das

obrigações da contratante e da contratada, conforme descrito no cartão:

Figura 12: Cartão - Definições das Obrigações da Contratante e da Contratada

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022).

Neste  último  cartão,  já  existe  um texto  padrão  que  geralmente  é  empregado  na

formulação do Termo de Referência, no entanto, neste caso, a equipe de planejamento pode
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confirmar  todos  os  fatores,  alterá-los  ou  excluí-los,  e  até  mesmo  inserir  novos  critérios,

sempre levando em consideração os contextos em que o processo licitatório está inserido.

4.3 AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO

Para a avaliação, foi liberado acesso dos gestores ao artefato. Estes participaram da

testagem durante dois dias,  com o objetivo da análise  quanto à disposição das listas,  dos

cartões e seus conteúdos, além de uma observação da configuração do quadro de uma forma

geral. Verificando a adequação do artefato como agente facilitador e de acompanhamento da

execução da fase de planejamento pela equipe de forma que se cumpram todos os requisitos

elencados. 

Passado esse período, foi realizado uma entrevista semiestruturada, nos dias 28 e 29

de junho, seguindo o roteiro base: 1) O Trello proposto está adequado para ajudar a equipe de

planejamento na elaboração do ETP e do TR; e 2) Há alguma sugestão para aperfeiçoamento

do artefato? Os servidores foram escolhidos com base nos seguintes critérios: experiência nas

atividades e disponibilidade para participar da entrevista.

Ao todo, foram consultados 4 gestores de compras da Divisão de Planejamento e

Gerenciamento de Compras. As entrevistas foram realizadas por meio de reunião virtual via

plataforma Google Meet, e foram executadas individualmente com cada entrevistado. Após a

coleta dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo considerando tudo que foi

repassado pelos gestores.

Objetivando alcançar o Objetivo Específico 03 (OE3), a entrevista buscou apresentar

o artefato e esclarecer  quaisquer dúvidas iniciais,  após isso buscou a opinião de cada um

quanto duas perguntas já traçadas anteriormente. Dois gestores consideraram que o artefato é

adequado quando se trata  de auxiliar  a equipe de planejamento  na elaboração da fase de

planejamento de um processo licitatório e não fizeram sugestões para melhoria do artefato. O

Entrevistado 01 garante que “[...] está bem completo, conseguiu considerar todos os tópicos

que são necessários para subsidiar a equipe de planejamento[...]”. Já o Entrevistado 02 afirma

que “[...] o artefato realmente ajuda a equipe de planejamento definir os requisitos necessários

para o planejamento[...] considero o artefato adequado ao que se propôs.”

Os Entrevistados 03 e 04 também consideraram o artefato  adequado,  no entanto,

fizeram algumas proposições de melhorias para a ferramenta. O Entrevistado 03 afirma que

“[...] o artefato está adequado. Porém, quanto aos cards, haveria a possibilidade de subdividir

os tópicos [...] tipo, de quais compõem o ETP e quais compõem o TR.” Já o Entrevistado 04
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diz “[...] quanto aos requisitos dos documentos de planejamento está ok. Talvez, para melhor

visualização, pudesse separar quais os requisitos de cada documento [...]”.

Observa-se que parte dos entrevistados sentiram a necessidade de melhor identificar

os requisitos de cada cartão relacionando-o a um documento de planejamento, seja o Estudo

Técnico Preliminar ou o Termo de Referência. Vale realçar que o intuito do artefato proposto

é de auxiliar o gestor e a equipe técnica na elaboração do planejamento da compra como um

todo,  garantindo  a  busca  pela  inovação  e  aprimoramento  da  governança  no  processo  de

aquisição. Mesmo assim, buscando atender as sugestões dos entrevistados, foram inseridas as

indicações nos cartões com a indicação relativa ao documento de planejamento, ETP e/ou TR.

Assim sendo, com o fim da fase de avaliação, é atingido o Objetivo Específico 03,

concluindo que o artefato é adequado para o auxílio da equipe de planejamento na busca pela

inovação e aprimoramento da governança nos processos de compras da UFRN.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito  deste  trabalho  consiste  em responder  a  seguinte  questão:  é  possível

desenvolver um artefato para acompanhamento do processo de planejamento de aquisições da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em resposta a essa questão, foi proposto o

artefato  na  plataforma  TRELLO,  indicando  todos  os  requisitos  necessários  para  um

planejamento eficiente, garantindo o atendimento às Instruções Normativas e às necessidades

internas da Diretoria de Compras.

Para fundamentar a construção do artefato, foram propostos os objetivos específicos

1 e 2 (OE1 e OE2). Uma vez que esses objetivos foram atendidos, juntou-se os requisitos e

critérios necessários para a formulação de cada card que compõe o quadro – Planejamento de

Aquisições.

O OE1 – identificar os requisitos que são definidos na etapa de planejamento e que

tem  grande  relevância  para  a  execução  das  fases  internas  e  externas  de  compras  –  foi

completado por meio de entrevista e análises de pregões de 2021 que estavam com o status de

homologado. Os resultados podem ser encontrados no Item 4.1.2 – Requisitos essenciais ao

planejamento de compras – mais precisamente nos subitens 4.1.2.3 e 4.1.2.4.

Já  o  OE2,  foi  atingido  por  meio  de  análise  documental  em  instrumentos  de

planejamento: Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Através dos subitens 4.1.2.1

e 4.1.2.2 pôde-se identificar os critérios normativos e de gestão a serem atendidos na busca da

inovação, escolha da melhor solução para atender a demanda e aprimoramento dos processos

pela Diretoria de Compras.

Uma vez sendo atendidos os objetivos específicos 1 e 2 o artefato foi proposto e

validado pela equipe de gestores de compras, sendo alcançado assim o Objetivo Específico 3

(OE3).  Conforme o  Item 4.3  –  avaliação  e  conclusão  –  o  artefato  foi  avaliado  e  sofreu

algumas alterações com o objetivo de atender as sugestões propostas na entrevista com os

gestores.

Por  fim,  têm-se  um  artefato  construído  sob  pilares  indicados  pelos  objetivos

específicos  e  que  garante  o  cumprimento  às  exigências  normativas  e  para  a  busca  do

aperfeiçoamento do processo de compras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Buscando identificar os requisitos importantes definidos na etapa de planejamento que

intereferem e  são  relevantes  para  a  execução  do processo  licitatório  na  Divisão  de  Fase

Interna, foi aplicado um questionário semiestruturado contendo 6 perguntas abertas junto ao

gestor da DFI para conclusão do alcance o Objetivo Específico 1 “Identificar os requisitos que

são  definidos  na  etapa  de  planejamento  e  que  são  relevantes  para  a  execução  das  fases

internas e externas de compras”.

QUESTIONÁRIO 

Para iniciar a formalização dos processos de pregão, quais informações são analisadas nos 
processos de planejamento recebidos da DPGC?

Qual(is) o(s) documento(s) de planejamento são imprescindíveis para iniciar a fase interna do 
pregão? Por que?

O planejamento realizado pela DPGC para aquisição de bens/contratação de serviços por meio 
de pregão, interfere em quais atividades da fase interna desse tipo de processo de compra?

Quais as informações do Termo de Referência que são imprescindíveis para a elaboração do 
Edital?

Caso Sejam identificadas falhas na elaboração do Termo de Referência quais impactam de 
forma negativa na elaboração do Edital?

Existe algo que não foi perguntado e que você ache relevante mencionar?
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