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RESUMO 

 

Este projeto de intervenção tem por objetivo propor um modelo de gestão de compras públicas 

centralizado para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Reitoria e do Campus 

Aracaju do Instituto Federal de Sergipe, na expectativa de que o modelo, uma vez 

implementado, venha a aperfeiçoar o processo de compras e eliminar os problemas existentes 

nessa área. Baseando-se na literatura sobre compras públicas, com ênfase para o pregão e o 

procedimento de registro de preços, além de uma abordagem de centralização do processo de 

compras governamentais, realizou-se pesquisa aplicada e exploratória, com abordagem quanti-

qualitativa. Utilizando-se a estratégia do estudo de caso, o trabalho foi desenvolvido em duas 

etapas: o diagnóstico do modelo de compras do IFS e a proposta de um modelo que se adequasse 

às suas necessidades, conduzindo-o para a centralização. Para tanto, identificou os bens e 

serviços comuns que atendem às necessidades da Reitoria e do Campus Aracaju, 

concomitantemente, e suas especificações; analisou a adequação da estrutura organizacional 

vigente para realização das compras centralizadas; definiu etapas processuais para a 

implementação do modelo centralizado de compras. O modelo proposto poderá proporcionar 

maior eficiência no planejamento e controle das compras bem como racionalizar a atividade 

administrativa mediante a padronização dos itens de compras, evitar a duplicidade de processos 

para aquisição/contratação de mesmo objeto; reduzir o número de licitações; aumentar a 

qualidade dos bens e serviços contratados; proporcionar a redução dos custos processuais e 

operacionais mediante o agrupamento de itens para obtenção de economia de escala e  melhorar 

a divisão de tarefas por meio do estabelecimento de processos de trabalho. Dessa forma, será 

possível melhorar o nível de governança em contratações do IFS aprimorando os processos de 

compras com a integração entre o setor de compras e o corpo estratégico da instituição e o 

alinhamento dos processos de compras com a missão e a visão do Instituto Federal de Sergipe. 

 

Palavras-chave: Compras públicas. Centralização. Padronização. Economia de escala. Sistema 

de registro de preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This intervention project aims to propose a centralized public procurement management model 

for the acquisition of common goods and services in the scope of Rectory and the Aracaju 

Campus of the Federal Institute of Sergipe - IFS, with the expectation that this model, once 

implemented, will improve the purchasing process and eliminate existing problems in this area. 

Based on the literature about public procurement, with emphasis on trading floor and price 

registration procedure, in addition to a centralized approach to the government procurement 

process, applied and exploratory research was developed, with a quantitative-qualitative 

approach. By using the strategy of the case study, this work was carried out in two stages: IFS 

procurement model diagnosis and the proposal of a model that suits its needs, leading to 

centralization. In order to achieve it, the work identified common goods and services that meet 

the needs of the Rectory and Aracaju Campus, concurrently, and their specifications; analyzed 

the suitability of the current organizational structure for centralized purchasing; defined 

procedural steps for the centralized purchasing model accomplishment. The proposed model 

may provide greater efficiency in the planning and control of purchases as well as rationalize 

the administrative activity through the standardization of the purchase items, avoid duplication 

of processes for acquisition / contracting of the same object; reduce the number of bids; increase 

the quality of contracted goods and services; provide a reduction of procedural and operational 

costs by grouping items to achieve economies of scale and improve the division of tasks through 

the establishment of work processes. This will improve the level of governance in IFS hiring 

by improving procurement processes with the integration between the purchasing sector and 

the strategic body of the institution and the alignment of the purchasing processes with the 

mission and vision of the Federal Institute of Sergipe. 

 

Keywords: Public procurement. Centralization. Standardization. Economy of scale. Price 

registration system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As compras públicas1 fazem parte da atividade-meio dos órgãos públicos, e consistem 

na aquisição de bens e serviços de qualidade, por um preço econômico, a fim de atender às suas 

necessidades. Analisadas sob a ótica de uma função administrativa, envolve atividades 

rotineiras tais como levantamento das necessidades, pesquisa de preços junto aos fornecedores 

até se chegar à efetivação da aquisição do produto, ou prestação do serviço, mediante o seu 

recebimento e posterior pagamento (UNDP, 2007; BATISTA; MALDONADO, 2008; THAI, 

2009; FERNANDES, 2016).  

Entretanto, as compras e contratações públicas não podem ser apenas visualizadas como 

mero gerenciamento de rotinas, pois verifica-se que elas são orientadas por um vasto arcabouço 

normativo, considerado rígido e, por vezes, cheio de lacunas, podendo ocasionar morosidade 

ao andamento dos processos, e até mesmo gerar entraves na efetivação das aquisições públicas, 

de modo que a legislação por si só constitui um óbice para a realização de processos eficientes.  

Segundo Fernandes (2016, p. 409), a área de compras é marcada por uma “fragilidade 

organizacional”, tendo sofrido diversas modificações desde a década de 1930 - quando se deu 

a iniciativa de centralização das compras durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas 

(1930-1934), sendo considerada uma área precária em grande parte dos órgãos públicos, face  

à necessidade de planejamento, organização, controle, recursos financeiros e mão-de-obra 

especializada para executar com presteza os procedimentos formais e burocráticos. Para Assis 

(2015), os processos de compras possuem uma estrutura procedimental rigorosa, com 

predominância das características do sistema burocrático, a fim de evitar a corrupção. 

Trindade (2016), além da preocupação com a prevenção da corrupção, associa o excesso 

de burocracia à inibição do nepotismo, e afirma que os processos possuem excesso de legalismo 

sem, contudo, observar o controle por resultados; enquanto Fernandes (2010, p. 1) considera a 

burocracia integrante dos processos, e afirma que “a política de compras e contratações é uma 

política setorial de gestão pública que compõe as capacidades estatais e depende de um processo 

de construção burocrática específico” podendo ser considerada uma política pública.  

Na visão dos autores Terra, Machado Jr. e Cruz (2016, p. 4-5), a atividade de compras 

não é meramente operacional, visto que envolve “um ciclo de gestão; dimensões correlatas; 

inúmeros atores; faz parte do processo de logística e da gestão de suprimentos; e, está vinculada 

                                                 
1 Para fins deste trabalho entende-se como “compras públicas” toda aquisição de bens e contratações de serviços, 

englobando também as denominações: “compras governamentais”, “licitações”, “aquisições públicas” e 

“contratações públicas”. 
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com as políticas públicas e com os objetivos-chave de governo” imprimindo um caráter 

estratégico, que deve considerar o uso do poder de compra do Estado, e que vai muito além da 

ideia de comprar pelo menor preço. Para Barbosa (2015), ela deve ser bem planejada, para fins 

de obtenção da eficiência das aquisições, otimização dos recursos, melhorias na prestação dos 

serviços públicos bem como na qualidade de vida dos indivíduos. Assim, concorda com 

Oliveira (2015), ao afirmar que, para garantir o sucesso nas compras, a administração pública 

deve se preocupar com a alocação de recursos públicos e o atendimento aos princípios da 

economicidade e eficiência, a fim de que as demandas sejam atendidas com celeridade e de 

maneira eficaz. 

Tal burocracia apontada pelos autores supramencionados pode ser observada no Brasil 

desde 1936 com a inserção dos princípios da administração burocrática, mesmo período em que 

se deu a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, principal 

responsável pelo insulamento burocrático e pela modernização e universalidade de 

procedimentos (NUNES, 2003), com predomínio da centralização do poder decisório, alto grau 

de hierarquia, controles rígidos e rotinas procedimentais estabelecidos em leis e regulamentos. 

Outra tentativa de modernização do aparato da administração pública foi o Decreto-lei 

n. º 200, de 25 de fevereiro de 1967 que “instituiu o planejamento e o orçamento, a 

descentralização e o controle dos resultados como princípios da racionalidade administrativa” 

(BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 11), com vistas à eficiência dos serviços públicos inclusive 

com alterações nas regras de contratações.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, no artigo 37, inciso XXI, novas 

formalidades são expressas para as compras e alienações, bem como para as obras e os serviços 

de qualquer natureza. Ressalvadas as exceções, serão contratados mediante realização de 

processo licitatório, observados os princípios constitucionais e administrativos, a fim de que os 

gestores públicos possam selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, 

assegurando a igualdade de condições a todos os concorrentes.  

Em 21 de junho de 1993, a Lei n.º 8.666 (Lei de Licitações) regulamenta o supracitado 

artigo da Constituição e institui normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, e 

prevê as seguintes modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, 

e leilão. Segundo Pimenta (1998), essa lei é constituída pelo formalismo exacerbado, e pela 

uniformidade de procedimentos - uma das razões pela qual foi editada,  ocasionando  a 

morosidade nas aquisições,  o que pode ser considerado um dos óbices para o aperfeiçoamento 

da gestão das compras públicas visto que suas regulamentações não foram capazes o suficiente 
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de garantir a transparência desejada, tampouco pouco evitar as práticas de corrupção que 

consistia em uma de suas finalidades (PIMENTA, 1998; ASSIS, 2015; TRINDADE, 2016). 

A partir de meados da década de 1990, com a utilização de recursos de tecnologia da 

informação e comunicação - TIC (FERNANDES, 2003, 2010, 2016), implementaram-se os 

sistemas eletrônicos de compras governamentais, por meio do Decreto n.º 1.094, de 23 de março 

de 1994, mediante a criação do Sistema de Serviços Gerais - SISG, com unidades de compras 

nos ministérios e entidades da Administração Pública Federal e a  instituição do   Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG como uma ferramenta gerencial 

voltada para a gestão das compras públicas. 

Ainda no esteio da discussão da reforma gerencial associada à globalização e ao 

desenvolvimento tecnológico, passou-se a exigir maior eficiência da gestão pública inclusive a 

necessidade da primazia dos serviços públicos e o incremento de práticas gerenciais nas 

organizações, inclusive na área de compras, que, segundo Ferrer (2013), ocorrem sem 

planejamento e sem a devida observância da demanda e do consumo final. Segundo Freitas e 

Maldonado (2013, p. 1266), após o processo de globalização, que conferiu uma nova concepção 

ao Estado, a preocupação recaia em reduzir os gastos públicos e adotar modelos gerenciais que 

minimizassem a imagem desgastada da Administração junto à sociedade devido à “ineficiência, 

lentidão, excessiva burocracia e custos crescentes”. 

Essa imagem negativa, segundo Ferrer (2013), é proveniente de falhas em modelos 

anteriores, quando o andamento dos processos de compras era muito lento e não havia 

mecanismos precisos de controle de estoque, ensejando o mau dimensionamento dos pedidos - 

uma prática que ainda pode ser verificada atualmente em muitos órgãos públicos, ocasionando 

outros problemas tais como: desvio e desperdício de material comprado em excesso; perda de 

validade e/ou garantia de produtos; desperdício de dinheiro público; ou ainda a falta de 

materiais em razão do subdimensionamento das quantidades. Segundo a autora, os processos 

de compra podem ser melhorados mediante “a unificação, padronização, simplificação e 

limpeza contínua dos catálogos de produtos e serviços”, de modo que tal padronização 

possibilite a obtenção de economia de escala (FERRER, 2013, p. 5). 

Em 1997, a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472) inovou ao autorizar a 

Administração Pública a realizar licitação por meio de pregão para a aquisição de bens e 

serviços com aplicabilidade restrita à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 

(SCARPINELLA, 2003). Em 2000 essa nova modalidade de licitação surgiu por meio do 

Decreto nº 3.555, e foi instituído posteriormente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
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âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para aquisição de bens e serviços 

comuns. 

O pregão passou então a ser a modalidade de licitação mais utilizada no âmbito da 

administração pública federal, sendo considerado mais célere, quando comparado às compras 

efetuadas por meio de outras modalidades licitatórias, devido à inversão das fases de habilitação 

dos documentos e julgamento das propostas, o que proporciona agilidade nos procedimentos 

(JUSTEN FILHO, 2003; NEVES, 2013). Mediante a utilização do Portal de Compras do 

Governo Federal as compras eletrônicas foram intensificadas, e com vistas à obtenção de maior 

eficiência nos processos de compras e redução nos custos das contratações.  

Em 2005 foi regulamentada a sua forma eletrônica por meio do Decreto nº 5.450, de 31 

de maio, e estendida a sua utilização aos órgãos da administração pública federal direta, fundos 

especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e 

as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União (BRASIL, 2005). Ressalta-

se que o Governo Federal já havia regulamentado, por meio do Decreto nº 2.743/1998 

(revogado pelo Decreto nº 3.931/2001, também já revogado) a contratação de serviços, a 

locação e a aquisição de bens por Sistema de Registro de Preços - SRP, o qual já era previsto 

no art. 15, inciso II da Lei nº 8.666/93, atualmente regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013 

(BRASIL, 1993, 1998, 2001, 2013), cujo procedimento licitatório é instaurado exclusivamente 

por meio de pregão ou concorrência pública. 

Neste processo de modernização, observando-se que a necessidade de contratações 

comuns aos diversos órgãos da Administração Pública ocasiona a replicação de processos de 

compras diminuindo o uso do poder de compra do Estado e a obtenção de economia de escala, 

gerando sobrecarga de trabalho e ineficiência no planejamento estratégico e na gestão das 

compras públicas (ANDRADE, 2016), algumas modelagens vêm sendo inseridas na estrutura 

organizacional da área de compras, de maneira alternada ou mesmo de forma híbrida, 

combinando características de centralização e descentralização. Cunha Junior et al. (2015) 

apontam uma tendência adotada internacionalmente em empresas privadas desde 1980 - a 

criação de Centros de Serviços Compartilhados - CSC, centralizando ou concentrando algumas 

atividades-meio, em uma única unidade, e no setor público a partir da década de 2000, com 

destaque para os serviços de atendimento ao cidadão. 

As estratégias de concentrar funções de apoio voltadas ao processamento de atividades 

comuns dos órgãos da administração pública federal vêm sendo desenvolvidas desde 2012, a 

exemplo das contratações de serviços de TI para todos os órgãos da Esplanada dos Ministérios; 
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as contratações e aquisições centralizadas realizadas pelo Ministério da Educação - MEC para 

atender às escolas municipais e estaduais; bem como a realização de compras e contratações 

compartilhadas por meio da utilização do registro de preços (ANDRADE, 2016, p. 182). Outros 

casos de sucesso podem ser citados no processo de reestruturação do setor de compras 

brasileiro, a exemplo do processo de compra direta de passagens aéreas que gerou uma 

economia média de 21% (vinte e um por cento) aos órgãos que aderiram à compra (MP, 2015), 

equivalente a aproximadamente R$ 48,5 milhões entre os meses de setembro/2014 e 

março/2015, destacando-se também a economia de aproximadamente R$ 306 milhões com o 

novo modelo de fornecimento de imagens de satélite, e ainda a contratação centralizada de 

serviços de telefonia fixa, que gerou economia de aproximadamente R$ 21,6 milhões 

(ANDRADE, 2016).  

Essas experiências impulsionaram a centralização das compras no âmbito do Poder 

Executivo Federal, de modo que em 2014 se deu a implantação da Central de Compras e 

Contratações por meio do Decreto nº 8.189/20142, vinculada à Secretaria de Gestão - SEGES, 

do atual Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (antigo MPOG), 

regulamentada pelo Decreto n.º 9.0353, de 20 de abril de 2017, visando obter maior eficiência 

na gestão dos recursos públicos.  

A centralização, total ou parcial, das licitações também tem avançado nas demais esferas 

de governo, observando-se em alguns estados a exemplo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Pernambuco (TEIXEIRA; SILVA; SALOMÃO, 2014). 

No âmbito do Ministério da Educação - MEC foi instituído um Comitê de Compras e 

Contratos, por meio da Portaria nº 433/20074, com a finalidade de atender às necessidades do 

ministério e de suas principais autarquias, de modo a uniformizar procedimentos, padronizar 

produtos, melhorar a qualidade das contratações e reduzir os custos, bem como realizar compras 

de grande vulto para obter ganhos de escala. 

E em se tratando das compras na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - RFEPCT, o MEC instituiu o Comitê de Apoio à Gestão da Rede Federal de 

                                                 
2 Decreto n. 8.189, de 21 de janeiro de 2014. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e remaneja cargos 

em comissão e funções comissionadas técnicas. 
3 Decreto n. 9.035, de 20 de abril de 2017. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, remaneja 

cargos em comissão, substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por 

Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e transforma cargos em comissão. 
4 Portaria nº 433, de 09 de maio de 2007. Institui o Comitê de Compras e Contratos do Ministério da Educação – 

MEC. 
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Educação por meio da Portaria nº 789/20095, propondo ações que viabilizassem a estruturação 

da gestão administrativa da Rede, principalmente no tocante à gestão de compras e contratos, 

recursos humanos e recursos logísticos, incluída a realização de compras compartilhadas pelo 

MEC e a RFEPCT, e a padronização de especificações técnicas de bens e serviços, objetivando 

o alcance de melhorias na aplicabilidade dos recursos públicos e na prestação de bens e serviços 

aos cidadãos. 

A partir da edição desta nova legislação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe - IFS, lócus desta pesquisa, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação, intensificou a utilização do pregão eletrônico no ano de 2011 e passou a adotar os 

procedimentos de registro de preços. 

O IFS constituído por uma Reitoria e nove campi em funcionamento - Aracaju, São 

Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, Glória, Propriá, Tobias Barreto, e Socorro - adota um 

modelo híbrido de compras, combinando o modelo descentralizado com o modelo centralizado, 

na medida em que cada unidade (reitoria/campus) possui autonomia para conduzir suas 

compras, e, de forma centralizada, com a Reitoria sendo responsável por conduzir os processos 

relacionados a obras e serviços de engenharia, por meio da Coordenadoria de Licitações de 

Obras e Serviços de Engenharia - COLENG; e por meio do Departamento de Licitações e 

Contratos - DELC, que operacionaliza os processos planejados pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação - DTI, para as contratações na área de Tecnologia da Informação - TI. Verifica-se 

também a execução de compras compartilhadas, por meio da utilização do Sistema de Registro 

de Preços, situação em que, a depender da especificação do objeto a ser licitado, seleciona-se o 

órgão gerenciador do processo dentre a Reitoria e os campi do IFS, consoante previsto no Plano 

de Desenvolvimento Institucional - PDI (2014-2019):  

 

Os processos de compras/contratações convencionais de cada unidade gestora serão 

realizados pelas próprias unidades do IFS. Enquanto que os processos de 

compras/contratações compartilhadas através de sistema de registro de preço serão 

divididos entre as unidades gestoras do IFS no início de cada exercício. Assim, 

teremos processos de compra compartilhada interna do IFS com uma unidade sendo 

a gestora do pregão e as demais como participantes (IFS, 2014, p. 246). 

 

                                                 
5 Portaria nº 789, de 14 de agosto de 2009. Institui o Comitê de Apoio à Gestão da Rede Federal de Educação. 

Alterada pela Portaria nº 1.360, de 19 de novembro de 2012 (alterou disposições sobre o Comitê). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=34911-projeto-de-

orientacao-compra-compartilhada-pdf&Itemid=30192>.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=34911-projeto-de-orientacao-compra-compartilhada-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=34911-projeto-de-orientacao-compra-compartilhada-pdf&Itemid=30192
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Observa-se, ainda, que a gestão de almoxarifado e patrimônio, bem como a gestão de 

contratos e a execução orçamentária e financeira também são descentralizadas. 

O PDI (2014-2019) da instituição apresenta uma pretensão de evolução no número de 

pregões a serem realizados em todas as unidades gestoras ao longo do período de execução do 

plano, com uma média estimada de 36 pregões tradicionais por unidade e 25 pregões para 

registro de preços (IFS, 2014), o que na prática não ocorre.  

No período de 2011 a 2016, a Reitoria e os campi mais antigos (Aracaju e São Cristóvão) 

realizaram uma média estimada de 27, 22 e 15 pregões (tradicionais e SRP) por ano, 

respectivamente, e o campus Lagarto, embora também faça parte da primeira fase de expansão 

da RFEPCT, executou apenas nove pregões ao longo de seis anos. Verificaram-se também 

discrepâncias no número de pregões executados pelos campi da segunda fase da expansão, de 

modo que o campus Estância e o campus Itabaiana realizaram 14 e seis pregões 

respectivamente, ao contrário do campus Glória, que não realizou nenhum pregão eletrônico ao 

longo desses seis anos (SEGES, 2016).  

Quanto aos campi da terceira fase da expansão (Propriá, Tobias Barreto e Socorro) 

observa-se que a quantidade de pregões realizados ainda é baixa, considerando-se que os dois 

primeiros iniciaram suas atividades em 2014 mas só adquiriram autonomia orçamentária e 

financeira em 2015, e que o campus Socorro entrou em funcionamento em 2016 e não realizou 

compras no respectivo ano (SEGES, 2016).  

Observou-se, segundo planilhas de controle interno do Setor de Licitações da Reitoria, 

que, excetuando-se o campus Tobias Barreto, as outras nove unidades gestoras tinham 

pregoeiro no quadro efetivo de servidores no exercício de 2016, entretanto os critérios para 

definição dos gerenciadores das compras compartilhadas não proporciona uma divisão de 

tarefas equitativa entre as unidades. 

Pautada nos princípios da administração pública, além de observar a vasta legislação 

aplicável às compras públicas, a instituição também atende às disposições constantes em seus 

normativos e documentos internos, a exemplo de instruções normativas e portarias, tal como a 

Portaria nº 1.063, de 13 de abril de 2015, que regulamenta a implantação, consolidação e 

execução do Projeto “Edital Eficiente e Parecer Referencial”, no âmbito de todo Instituto 

Federal de Sergipe, adotando as minutas de editais, termos de referência, minutas de contrato e 

demais modelos (a exemplo de check list) disponibilizados no site da Advocacia Geral da União 

- AGU, para servir de padronização entre as unidades de compras do Instituto. Entretanto, não 
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há institucionalização de documento que regulamente a forma como os processos de compras 

devem ser conduzidos rotineiramente. 

Além do projeto fruto da Portaria/IFS nº 1.063/2015, o IFS também possui formulários 

padronizados de pedido de compra de material (PCM) e de solicitação de serviço (SS). No 

entanto, ainda se verificam muitas falhas nas especificações dos produtos, ocasionando o 

retardamento da finalização de processos, seja em face de impugnações de editais, 

cancelamento de itens ou mesmo a revogação de licitações. O Relatório Anual de Atividades 

da Auditoria Interna - RAINT de 2015 apontou que o Setor de Licitações carece de: 

formalização de procedimentos de controle; metas de desempenho; mapeamento e 

padronização de fluxos e rotinas de trabalho; ações da natureza preventiva para diminuição de 

riscos; acompanhamento das aquisições, etc. (RAINT, 2015). 

Outro problema, decorrente da falta de padronização dos materiais, é a duplicidade de 

processos para aquisição de produtos iguais ou similares, e ainda o elevado número de licitações 

com vasta relação de itens a serem licitados, quando na verdade poderiam ser sintetizados face 

à similaridade das especificações. Apontando para a falta de planejamento das compras, que 

segundo o Relatório de Auditoria nº 005/2012 implica, entre outras falhas, na ausência de 

rotinas adequadas de revisão processual, falhas na formalização processual, falha nas 

estimativas de consumo, ocasionando superdimensionamento do quantitativo, bem como o 

desperdício de tempo e de recursos humanos, materiais e financeiros gastos na realização de 

um processo licitatório. 

Percebe-se, portanto, que não existe uma normativa institucionalizada que regulamente 

e padronize os procedimentos de compras e contratações da instituição. Verifica-se apenas a 

centralização de compras e contratações na área de TI e serviços de obras e engenharia na 

Reitoria, e ainda a normatização e o processo decisório das compras e contratações comuns 

realizadas via SRP. 

 Observa-se também o grande vulto de licitações realizadas na modalidade pregão, na 

maioria das vezes com a utilização do procedimento do sistema de registro de preços - inclusive 

para compras compartilhadas entre as unidades gestoras (compras centralizadas), e 

paradoxalmente,  a execução das compras, de maneira geral, permanecendo descentralizada 

entre os campi e a Reitoria, o que acaba por impedir o IFS de usufruir as vantagens advindas 

da centralização, tais como: economia processual em termos financeiros e de tempo; eficiência 

e ganhos com economia de escala mediante o agrupamento de grandes volumes para uso do 

poder de compra. 
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Diante dessa realidade, este Projeto de Intervenção propõe um modelo de gestão de 

compras públicas centralizado para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Reitoria 

e do Campus Aracaju.  

Ressalte-se que o foco deste trabalho será voltado para a centralização da aquisição de 

bens e serviços comuns à Reitoria e ao Campus Aracaju, considerando-se aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado, consoante definição constante do parágrafo único do art. 1º 

da Lei 10.520/2002. A pesquisa terá como base as necessidades comuns à Reitoria e ao Campus 

Aracaju, de modo que os outros campi não serão objeto de análise. E dado o processo de 

centralização já existente para os materiais e contratações de TI, bem como para as obras de 

engenharia, estes itens não farão parte do projeto de intervenção, a centralização deve ficar 

restrita, neste momento, a um rol inicial de bens e serviços comuns a serem incluídos no modelo 

proposto. 

A proposta de centralização da área de compras na instituição visa a promoção da 

economia de escala, mediante o agrupamento e padronização de itens, otimização dos processos 

e padronização de procedimentos de compras, sobretudo levando-se em consideração os 

aspectos da eficiência na gestão dos recursos públicos, bem como a eficiência processual com 

vistas a obtenção de melhorias e economicidade, na expectativa de que esse modelo, uma vez 

implementado, venha a aperfeiçoar o processo de compras e eliminar os problemas existentes 

nessa área. 

Para atingir o objetivo geral, são definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar os bens e serviços comuns que atendem às necessidades da Reitoria e do 

Campus Aracaju, concomitantemente, e suas especificações, com base nos pregões realizados 

no exercício 2016;  

b) Analisar a adequação da estrutura organizacional vigente para realização das 

compras centralizadas; 

c) Definir etapas processuais para a implementação do modelo centralizado de 

compras. 

Espera-se que o projeto de intervenção a ser realizado auxilie na reestruturação da área 

de compras do Instituto Federal de Sergipe no sentido de reorganizar o modelo de contratação 

que vem sendo adotado, conduzindo-o para a centralização, a fim de padronizar itens, 

padronizar procedimentos e otimizar processos, tornando as aquisições mais céleres e eficientes 
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quanto à diminuição de gastos e melhor aplicabilidade dos recursos públicos, bem como no 

melhor aproveitamento da mão de obra qualificada e capacitada existente na instituição. 

Justifica-se também quanto à ausência de normativos internos que institucionalizem um 

padrão estratégico de compras no âmbito do IFS, sendo de grande importância a edição de 

normas de boas práticas que possibilitem padronizar os procedimentos e fluxos dos processos 

de compras para nortear tanto os setores de compras da instituição, como também para servir 

de modelo para outros órgãos públicos.  

Ressalta-se também que a padronização de procedimentos e dos processos licitatórios 

também contribuem para o aumento da transparência e do controle, facilitando as ações de 

acompanhamento dos órgãos de fiscalização interna e externa. 

A proposta de intervenção possui justificativa  também  no campo teórico, uma vez que 

restou comprovado, mediante alguns dos trabalhos pesquisados (COGGINS, 1996; ARNOLD, 

1999; DURAN et. al. 2010; FAES; MATTHYSSENS; VANDENBEMPT, 2000; JOYCE, 

2006; SMART; DUDAS, 2007; TRAUTMANN; BALS; HARTMANN, 2009; 

KARJALAINEN, 2011; ALBUQUERQUE, 2015; FIUZA; BARBOSA; ARANTES, 2015; 

ALBERNAZ, 2016; ANDRADE, 2016; DEZOLT, 2016) que a centralização de compras é 

abordada sob vários aspectos positivos (busca por eficiência; economia de escala; economia 

processual; economia de informação; melhorias na prestação de serviços; aumento da qualidade 

dos produtos adquiridos; padronização de bens e serviços; aumento do poder de negociação). 

Entretanto, existe ainda uma lacuna na literatura quanto a trabalhos que definam um modelo a 

ser adotado para a centralização de compras no setor público brasileiro. 

E por fim, tem-se a motivação pessoal por ser servidora pública do quadro efetivo do 

Instituto Federal de Sergipe, tendo atuado como pregoeira da instituição no período de 2011 a 

2015, e, com base no processo de aprendizagem desenvolvido neste mestrado, poder contribuir 

com melhorias no desempenho organizacional e na disseminação de conhecimentos aos 

profissionais, pesquisadores e demais interessados pela temática deste trabalho.   

A estrutura deste trabalho, além dessa introdução está organizada da seguinte forma:  

em segundo lugar, faz uma abordagem sobre as compras governamentais, enfatizando a 

centralização e suas vantagens e a utilização da ferramenta do sistema de registro de preços. O 

terceiro capítulo aborda a caracterização da Instituição. O quarto, descreve os aspectos 

metodológicos da pesquisa. O quinto capítulo apresenta o modelo atual de compras adotado no 

Instituto Federal de Sergipe, seguido da apresentação do novo modelo de compras. E, por 
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último, discute as vantagens de implementação do novo modelo com recomendações para sua 

implementação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda as compras e contratações públicas, apresentando-se seus conceitos 

e definições, seus atributos, sua evolução, os modelos de gestão, as modalidades licitatórias, 

com ênfase para o pregão eletrônico e o procedimento de registro de preços, e a centralização 

do processo de compras governamentais. 

Esta pesquisa baseou-se nos estudos do Tribunal de Contas da União, doravante 

denominado TCU, quanto à governança e gestão das aquisições (TCU, 2013, 2014, 2017). Os 

ciclos 2013 e 2014 realizaram a avaliação sob o prisma da estratégia, liderança e controle, bem 

como planejamento, gestão de pessoas, processos de trabalho, informação e conhecimento para 

fins de controle da gestão.  O ciclo 2017 avaliou o nível da governança estratégica e integrada 

sob os aspectos da liderança, estratégia, accountability, gestão de pessoas, gestão de tecnologia 

da informação e gestão de contratações. 

Estratégia similar foi utilizada por Terra (2016) que propôs um modelo analítico da 

gestão das compras públicas, tendo desenvolvido uma definição de compras públicas 

inteligentes, com a utilização das dimensões de análise: eficiência, governança, inovação, 

marcos legais e sustentabilidade.  Apontou no transcurso de seu trabalho que a centralização de 

compras é uma tendência crescente que propicia a realização de processos mais eficientes. 

Seguindo essa ótica da eficiência e da celeridade, Almeida (2016) utilizou como dimensões de 

análise: estrutura e organização de um setor de compras, recursos humanos especializados, 

processos de compras e sistemas de compras. 

Assim, este trabalho - que está voltado para a padronização de procedimentos, 

otimização de processos e economia de escala, por meio da centralização das compras, que 

segundo Ferrer (2015) consiste na centralização da inteligência tendo como elementos 

essenciais a padronização e o planejamento -, tomou como dimensões de análise: Governança, 

Estrutura e Organização de um Setor de Compras, Recursos Humanos Especializados e 

Processos de Compras, considerando também a importância do ciclo de gestão das compras 

para o delineamento do modelo proposto. 

 

2.1 COMPRAS PÚBLICAS 

 

As compras públicas consistem na aquisição de bens e serviços de qualidade, por um 

preço econômico, a fim de atender às necessidades das instituições de maneira eficiente, para o 
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bom desenvolvimento de suas atividades finalísticas. Segundo Arnold (1999), as compras são 

responsáveis pelo abastecimento global de uma organização, que seleciona o fornecedor e visa 

celeridade na entrega. Correspondendo a um conceito utilizado na literatura - procurement - 

significando o processo global de aquisição de bens, obras e serviços (UNDP, 2007) necessários 

ao alcance dos objetivos das instituições e  envolvendo diversos procedimentos e atividades 

rotineiras, tais como: levantamento das necessidades, indicação das fontes e recursos 

orçamentários, seleção do fornecedor, emissão de nota de empenho e, em casos de assinatura 

do contrato, as fases essenciais ao seu acompanhamento até o seu término (THAI, 2009); 

caracterizada então como uma função administrativa, fazendo parte da atividade-meio dos 

órgãos públicos. 

Além disso, pode ser considerada um instrumento de política pública, uma vez que, além 

de dar suporte à atividade estatal, possui funções de ordem econômica e social, a exemplo da 

política de desenvolvimento da economia local e política de sustentabilidade ambiental. E, em 

face do grande poder de compra do Estado, as compras públicas podem ser definidas como: 

“satisfação das necessidades humanas, preocupação com futuras gerações e preocupação com 

a distribuição social da renda”, considerando que o desenvolvimento econômico está 

condicionado à observação da sustentabilidade econômica, social e ambiental (OLIVEIRA; 

SANTOS, 2015, p. 194). 

Terra (2016, p. 119) elaborou um conceito para as compras públicas, utilizando a 

terminologia “compras públicas inteligentes - CPI”, face ao seu caráter estratégico no 

atendimento das necessidades das instituições, do governo e da sociedade, conforme abaixo: 

 

Atividade administrativa estratégica, estruturada e planejada com excelência 

gerencial, a qual está integrada a gestão de suprimentos e ao planejamento estratégico 

da organização, e que visa atender de modo legal, qualificado, célere e eficiente às 

demandas de aquisição de bens, serviços e obras para o adequado funcionamento da 

Administração Pública, ao mesmo tempo em que em tem como objetivo fundamental 

agregar valor à ação governamental a partir da utilização do poder de compra do 

Estado voltado para o alcance dos objetivos de Estado, da promoção da inovação e do 

desenvolvimento nacional sustentável.  

 

O autor representou essa definição por meio da Figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura das compras públicas inteligentes 

 
Fonte: Terra (2016, p. 120) 

 

Desta forma, segundo Braga (2006), a função compras foi evoluindo de uma atividade 

de perfil tático e meramente operacional, com caráter reativo, até passar a ser vista como uma 

atividade de perfil estratégico, assumindo um caráter proativo. O autor demonstra essa evolução 

conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 - Estágios de evolução da função compras  

            Estágio 1                                Estágio 2                            Estágio 3                             Estágio 4 

   __________________            ________________            ________________            ______________ 

   Reativo                                    Mecânico                            Proativo                              Gerência          

              Estratégica de 

              Suprimentos 

                                             

 
Fonte: Braga (2006, p. 2) 

 

Segundo o autor, no perfil tático as atividades são operacionais e visam o curto prazo 

envolvendo os estágios 1 e 2. No primeiro estágio, o setor de compras é responsável apenas 

pelo acompanhamento do recebimento de material, de modo que a negociação com os 

fornecedores é feita pelos setores demandantes dos pedidos. Nesse estágio não há planejamento 

das compras e a comunicação entre os setores é precária. 

1 2 3 4 

           Perfil Estratégico   Perfil Tático 
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No segundo estágio, as aquisições são realizadas pelo pessoal do setor de compras, que 

possuem habilidades para desempenhar tais atividades, e estabelecem boa comunicação com os 

demais setores da instituição. Surge a preocupação com a redução dos custos e otimização dos 

prazos de entrega, bem como a modernização das técnicas, embora ainda muito voltado para a 

operacionalização de rotinas de forma mecânica. 

A partir do terceiro estágio o perfil de compras passa a ser estratégico, havendo uma 

integração entre o setor de compras e os demandantes que atuam em conjunto nas aquisições 

desde a seleção dos fornecedores, que também são consultados no momento da elaboração das 

especificações. E os recursos humanos do setor de compras começam a ser valorizados. 

No quarto estágio, há total integração entre o setor de compras e o corpo estratégico da 

instituição, de modo que a área de compras participa do planejamento estratégico. Há 

planejamento das aquisições, parcerias com fornecedores, utilização da tecnologia de 

informação para facilitar a comunicação interna, e valorização do corpo técnico de compras. 

Assim, a evolução de compra reativa para compra proativa se deu conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Papel compra reativa versus papel compra proativa 

COMPRA REATIVA COMPRA PROATIVA 

Compras: um centro de custo Compras: pode adicionar valor 

Compras: recebe especificações Compras (e fornecedores): contribuem para as 

especificações 

Compras: rejeita materiais defeituosos Compras: evita materiais defeituosos 

Compras: subordina-se a finanças ou a 

produção 

Compras: importante função gerencial 

Os compradores respondem às condições 

do mercado 

Compras: contribui para o desenvolvimento dos 

mercados 

Os problemas são de responsabilidade do 

fornecedor 

Os problemas são de responsabilidade compartilhada 

Preço é variável-chave O custo total e o valor são variáveis-chave 

Ênfase no hoje Ênfase estratégica 

Sistema independente de fornecedores O sistema pode ser integrado aos sistemas dos 

fornecedores 

As especificações são feitas por designers 

ou usuários 

Compradores e fornecedores contribuem para as 

especificações 

Negociação ganha-perde Negociação ganha-ganha 

Muitos fornecedores = segurança Muitos fornecedores = perda de oportunidades 

Estoque excessivo = segurança Estoque excessivo = desperdício 

Informação é poder A informação é valiosa se compartilhada 
Fonte: Baily et al. (2000, p. 20 apud Terra, 2016) 

 

E para que uma compra seja considerada bem sucedida, Fenili (2016) aponta que três 

atributos são fundamentais para a eficiência de sua gestão: o preço econômico, a qualidade do 

objeto adquirido e a celeridade do rito processual. O preço é considerado econômico quando a 
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compra é de qualidade e atende ao fim a que se destina; de modo que a qualidade depende da 

precisão da especificação técnica do bem ou serviço, e de sua adequação à utilidade pretendida, 

tornando-se imprescindível um bom planejamento e acompanhamento das compras. Neste 

sentido, o autor apresenta os objetivos da função compras conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Objetivos da função compras 

OBJETIVOS DA FUNÇÃO COMPRAS 

Garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e nos prazos demandados pelos 

clientes internos; 

Comprar com qualidade, celeridade e ao preço econômico; 

Manter um cadastro de fornecedores que garanta maior agilidade e segurança na pesquisa de preços; 

Planejar as compras (fazendo um calendário de aquisições, por exemplo); 

Manter uma relação próxima com as áreas internas da organização, em especial os clientes internos, 

almoxarifados e finanças; 

Manter um bom relacionamento com fornecedores; 

Criar ferramentas que permitam um efetivo controle do processo de compras. 

Fonte: Fenili (2015, p. 87) 

 

Dessa forma, as compras constituem um instrumento de gestão e, por meio do uso do 

poder de compra, contribuem para a formulação de políticas públicas (LIMA, 2015). No Brasil, 

melhorias alcançadas nos procedimentos de compras podem ser observadas desde as propostas 

de reformas do Estado que visavam a implementação de uma administração pública voltada 

para resultados, pautada na obtenção de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos 

para desburocratizar o aparelho estatal e o aumento da fiscalização e do controle social, 

consoante Bresser Pereira (1998, 2002).  

Segundo Meirelles (2003, p. 94), a eficiência “exige que a atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional”, relacionando-se também com 

alocação de recursos e celeridade, tornando-se necessário que o gestor público ao desempenhar 

suas atividades preze pela otimização dos recursos, valendo-se da máxima do “fazer mais com 

menos”. 

Faz-se necessário, portanto, o constante aprimoramento das compras governamentais, 

no sentido de atingir o estágio de maturação assumindo um posicionamento estratégico dentro 

das instituições, com gestores e um corpo técnico qualificado para exercer funções-chave no 

ciclo de gestão das compras, bem como uma estrutura organizacional com definições claras de 

responsabilidades. A seguir, uma breve discussão sobre estrutura e organização do setor de 

compras. 
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2.1.1 Estrutura e organização do setor de compras 

 

Na área de compras é comum a departamentalização com uma estrutura funcional 

dividida de acordo com a função desempenhada por cada setor envolvido no processo de 

compras. Segundo Fenili (2015), esse tipo de estrutura favorece maior especialização dos atores 

bem como melhor definição das responsabilidades. O autor aponta as seguintes funções: 

 

Manutenção do cadastro de fornecedores → trata-se de uma função de apoio à 

atividade de compras.  

Processamento das compras (Seção de Aquisições, Seção de Compras, ou, ainda, 

Central de Compras → o processamento é efetuado por unidade administrativa 

responsável pelo recebimento das requisições de compras (proveniente dos demais 

órgãos internos da organização), bem como por toda a instrução do processo de 

compras (pesquisa de preços, negociação com fornecedores etc.). Em empresas 

privadas, este setor conclui a negociação com os fornecedores, após sua seleção. Já 

em órgãos públicos, onde a licitação é obrigatória, este setor apenas instrui a fase 

interna do procedimento licitatório. A fase externa fica por conta da Comissão 

Permanente de Licitação, que procede à execução de tarefas como (divulgação de 

editais, abertura e condução de procedimentos licitatórios etc.).  

Acompanhamento (ou diligenciamento) de pedidos (Seção de Liquidação) → 

geralmente, há uma unidade administrativa responsável pelo acompanhamento de 

pedidos (também conhecido por follow-up), tendo grande ênfase no cumprimento, por 

parte do fornecedor, dos prazos de entrega dos itens de material. Após a entrega, esta 

unidade encaminha as faturas (notas fiscais) para pagamento (FENILI, 2015, p. 90). 
 

Segundo o autor, a estrutura de compras pode ser apresentada consoante a Figura 3. 

 

Figura 3 - Estrutura da área de compras 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fenili (2015, p. 91) 
 

Quanto aos modelos, e estrutura da área de compras e contratações pode ser 

caracterizada de forma centralizada, descentralizada e estrutura híbrida. Nesta última existe a 

combinação entre dois modelos de compra - centralizado e descentralizado (JOYCE, 2006). 

Estrutura de 

Compras 

Processamento 

de compras 
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Segundo Joyce (2006), algumas organizações optam pela adoção da estrutura híbrida 

para auferir vantagens existentes nos dois modelos de compras. E a estratégia adotada no 

momento da compra para decidir pela descentralização ou centralização leva em consideração 

respectivamente, a urgência dos pedidos e o volume das compras, a fim de obter maior 

economia. 

Trautmann, Bals e Hartmann (2009) constataram em sua pesquisa que a literatura aponta 

uma tendência recente de adoção da estrutura híbrida de compras nas instituições, com a divisão 

de tarefas entre a unidade central e as unidades locais. 

Neste sentido, Karjalainen (2011) afirma que a divisão se dá por categoria de produto a 

ser comprado. Entretanto, para a autora, 

 

as categorias que não são adequadas para padronização e/ou não são compradas por 

todas ou por um número significativo de unidades da organização, são gerenciadas 

por um modelo descentralizado onde o processo de negociação da compra é conduzido 

por unidades individuais (KARJALAINEN, 2011, p. 88). 

 

Quanto às estruturas descentralizadas, as compras são realizadas de forma autônoma por 

órgãos ou entidades responsáveis pela formalização dos processos que atenderão às suas 

demandas (FERNANDES, 2010), ou seja, possuem seu próprio setor de compras e têm 

autonomia para geri-lo. Segundo Fiuza (2015, p. 135), as unidades gestoras devem: “planejar a 

licitação; iniciar o processo (preencher formulários, cadastrar processo, redigir edital); codificar 

o produto e cadastrá-lo no sistema; e (em alguns casos) controle de estoques”. 

Para Faes, Matthyssens e Vandenbempt (2000) a descentralização favorece as compras 

locais, tornando-se mais viável que a centralização em razão de: resolver os problemas 

operacionais com mais facilidade em razão da proximidade física com o local onde eles 

ocorrem; maior controle sobre os custos das unidades; e relacionamentos íntimos com 

fornecedores locais.  

 Já nas estruturas centralizadas, para Coggins (1996), a maioria das aquisições é 

realizada por uma unidade central de compra e o levantamento dos itens é feito para atender as 

demandas de todos os setores da organização. Da mesma forma, Joyce (2006) refere-se às 

compras centralizadas como sendo aquelas realizadas por um departamento especial. E para 

Fenili (2015), nas estruturas centralizadas as compras são concentradas em um único órgão, 

diminuindo a ocorrência de compras duplicadas e proporcionando maior controle.  

A utilização do sistema de registro de preços - compra centralizada - pode, segundo 

Fernandes (1999), assegurar a participação de licitantes locais mediante o agrupamento dos 
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itens na forma de lotes, conservando o parcelamento e possibilitando também o 

desenvolvimento da economia. 

Para Fernandes (1999),  

 

não é a centralização ou a concentração do procedimento licitatório que fomenta ou 

inibe a economia local. Antes de tudo é a diretriz político-econômica que, aplicada 

com competência no procedimento licitatório, pode convertê-lo em poderoso 

instrumento de desenvolvimento regional (FERNANDES, 1999, p.6). 

 

Fiuza, Barbosa e Arantes (2015), em favor da centralização, expõem que a questão da 

proximidade física atualmente não justifica a opção pela descentralização em virtude das novas 

tecnologias de comunicação, e que a relação de proximidade com fornecedores possibilita a 

corrupção, apresentando outros argumentos: 

 

não é a centralização ou a concentração do procedimento licitatório que fomenta ou 

inibe os defensores das compras descentralizadas alegam: olha, se você fizer compras 

descentralizadas, você fortalece a economia local, compra merenda escolar na sua 

região, fortalece os pequenos agricultores, reduz a necessidade de deslocamento dos 

vendedores, o comprador conhece melhor as necessidades e os costumes locais, não 

se incorre em excessivo custo de transporte. Mas esses argumentos são apenas 

parcialmente procedentes, porque eles não levam em conta algumas vantagens da 

compra centralizada: primeiro, que você tem os ganhos de escala de compras que se 

contrapõem aos gastos em logística; segundo, você também pode ter economia de 

escopo, algumas sinergias em licitações de múltiplos itens; terceiro, a proximidade do 

comprador ao mercado local eleva o risco de corrupção, com os pregões eletrônicos 

você também não tem que se deslocar para o local da venda – você está lá no Rio 

Grande do Sul e participa de um pregão em Brasília. E, por fim, a centralização da 

compra não deve ser confundida com a centralização da logística (FIUZA; 

BARBOSA; ARANTES, 2015, p. 87, grifo nosso). 

 

Fiuza (2015) acrescenta que a centralização das compras também não deve ser 

confundida com a centralização dos pedidos. Ferrer (2015) defende a centralização expondo a 

necessidade de consolidar uma “inteligência centralizada de compras”, centralizando-se o 

planejamento e o controle das compras, podendo haver a delegação da execução da licitação 

para uma unidade local a fim de obter melhor aproveitamento dos recursos humanos e divisão 

de tarefas. Seguindo esta ótica, Arnold (1999) se posicionou no sentido de que quando uma 

organização adota a centralização, isso não implica dizer que todas as etapas da gestão de 

compras devem ser centralizadas. 

E em se tratando das compras na administração pública brasileira, embora a literatura 

aponte no sentido de que a maioria das organizações adota o modelo descentralizado - e neste 

sentido, Ferrer (2015) afirma que a maioria dos problemas existentes na área de compras se 
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deve ao processo de descentralização excessivo adotado ao longo dos anos -, percebe-se que a 

partir da década de 2000, aumentou o índice de adoção da centralização de compras públicas, 

seja de forma total ou mesmo parcial - estruturas híbridas, (TEIXEIRA; SILVA; SALOMÃO, 

2014; ANDRADE, 2016), impulsionada pelas inovações de comunicação e pela utilização de 

sistemas eletrônicos de compras, visando a padronização e eficiência administrativa, o aumento 

do poder de negociação e os ganhos com economia de escala, a racionalização de recursos, e 

melhorias na fiscalização e controle (FERNANDES, 1999; TEIXEIRA; SILVA; SALOMÃO, 

2014; FIUZA; BARBOSA; ARANTES, 2015). 

A experiência brasileira com a centralização teve origem com a crise econômica 

internacional em 1930, num período de contenções de despesa, quando a preocupação do 

governo esteve focalizada nas compras públicas e o Ministro da Fazenda, àquela época, 

apresentou “a proposta de criação do bureau para a centralização operacional e controle das 

compras” (FERNANDES, 2010, p. 52). Tal modelo estava alicerçado na padronização de bens 

e baseado nas experiências de países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá, 

Chile e Itália, todavia, em virtude de complexidades técnicas, a padronização ficou em segundo 

plano (FERNANDES, 2010).  

De modo que a Comissão Central de Compras - CCC foi então criada por meio do 

Decreto n.º 19.587/1931, e a centralização estava “voltada para o equilíbrio financeiro, 

negociação da dívida externa e controle sobre a inflação e o câmbio”. E a criação da Comissão 

Permanente de Padronização - CPP, se deu somente em 1936, a qual posteriormente foi 

denominada Divisão do Material - DM. Criada pelo Departamento Administrativo do Serviço 

Público - DASP, a DM era uma unidade administrativa encarregada da coordenação, 

padronização e normatização das compras e contratações públicas, e consistia numa tentativa 

de organização dos serviços de materiais por meio do Decreto-lei n.º 2.206/1940,  para 

“promover a revisão de regras e procedimentos de compras, dos mecanismos de controle do 

Tribunal de Contas da União - TCU, particularmente o registro prévio das compras e a criação 

das unidades de material nos órgãos da administração federal” (FERNANDES, 2010, p. 49). 

Após a criação da DM, consoante disposto no art. 11 do Decreto-lei n.º 2.2206/1940, a 

CCC foi transformada no Departamento Federal de Compras - DFC, com a proposta de reduzir 

a autonomia dos ministérios e autarquias mediante sua responsabilidade por normatizar e 

centralizar as compras num departamento central com total controle das dotações orçamentárias 

e pagamentos aos fornecedores.  
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Todavia, após irregularidades constatadas em processos de compra, a DM foi extinta e 

o DASP passou por reestruturação ficando enfraquecido. A partir daí foi criado em 1943 um 

Conselho de Administração do Material - CAM, o qual ficou responsável pela coordenação do 

sistema do material, subordinado ao DFC (FERNANDES, 2010). 

Diversas mudanças foram verificadas ao longo dos anos na política de compras e 

contratações, e, no governo de Castelo Branco (1964-1967), foi criada uma Comissão Especial 

de Estudos da Reforma Administrativa - COMESTRA, que conduziu a reforma no sentido da 

“descentralização, controles ex post e integração da gestão ao planejamento e programação 

orçamentária”, resultando como produto a edição de uma lei geral de organização: Decreto-lei 

n.º 200/1967 (FERNANDES, 2010, p. 82), contendo diretrizes, princípios e instrumentos, e 

com um capítulo exclusivo que atualizava o arcabouço legal e normativo das licitações. 

Segundo Fernandes (2010, p. 82), “a política de compras e contratações foi inserida ao 

lado das políticas de pessoal e de organização, compondo um desenho de desconcentração de 

decisões, simplificação de procedimentos e autonomia da administração indireta”. Por meio do 

decreto deixava-se de lado a centralização e remodelavam-se as regras das licitações e 

simplificavam-se os procedimentos, aproximando-os dos praticados no ramo empresarial. 

A área de materiais também foi objeto de reformulação pelo Decreto-lei n.º 200/67 que 

determinava a criação do Sistema de Serviços Gerais - SISG, instituído pelo Decreto n.º 1.094 

somente em 23 de março de 1994, com a finalidade de modernizar o setor de compras e 

contratações no âmbito da administração pública federal, coordenando as atividades de 

logística, visando alcançar maior eficiência incluindo unidades de compras nos ministérios e 

entidades da administração federal. 

Em 1986, como parte da reforma administrativa do Governo Sarney, foi editado o 

estatuto das licitações e contratos por meio do Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro, o qual 

posteriormente foi revisado e deu forma à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o novo estatuto 

das licitações. Em 1998, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, houve uma 

tentativa frustrada de aprovação da “Nova Lei de Licitações. E em 2000 o pregão surgiu como 

modalidade alternativa de licitação, por meio do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto, instituído 

no âmbito federal pela Lei nº 10.520/2002. 

E mais recentemente, entre tantas alterações na legislação que rege as compras públicas, 

aponta-se a publicação do Decreto nº 3.931/01, o qual instituiu o Sistema de Registro de Preços 

- SRP, dando ênfase às compras compartilhadas - a exemplo da compra compartilhada de itens 

sustentáveis coordenada pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 2010 
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e as compras compartilhadas realizadas pelo Ministério da Educação -, definidas pelo art. 2º, 

inciso XI, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012, como: 

 

XI - compra compartilhada: contratação para um grupo de participantes previamente 

estabelecidos, na qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e 

gerenciamento da ata de registro de preços serão de um órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal. 

 

Segundo Silva (2017a), as compras compartilhadas possuem seis funções principais, 

conforme o Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Funções das compras compartilhadas 

FUNÇÕES DETALHAMENTO 

Padronização 

Especificações técnicas descritas com precisão e sem ambiguidades a fim de 

atender às necessidades de todas as unidades administrativas participantes do 

processo, visando racionalização da atividade administrativa, aumento da 

qualidade dos produtos e serviços adquiridos, possibilitando a redução de custos 

e a otimização da aplicação de recursos, agregando valor à instituição como um 

todo. 

Economia de 

escala 

Bens adquiridos em grandes quantidades aumentam o poder de negociação da 

instituição, aumentando a probabilidade de auferir maior vantajosidade 

econômica. 

Planejamento 

As unidades devem somar esforços no momento adequado, com alinhamento das 

necessidades de todas as unidades, para que se tenha um único planejamento para 

a aquisição de cada objeto. A criação de um Grupo de Trabalho favorece a 

integração das equipes e unidades da instituição a fim de averiguar as 

especificações dos produtos e o dimensionamento das demandas; melhorar o 

processo de comunicação e as rotinas de trabalho. 

Gestão do 

conhecimento 

É imprescindível que os gestores e servidores envolvidos no processo de compras 

sejam constantemente capacitados e se tornem multiplicadores de conhecimento, 

a fim de disseminá-lo em toda a instituição. O compartilhamento de informações 

é de fundamental importância. 

Economia 

processual 

A compilação de pedidos das unidades em um único processo evita o retrabalho e 

propicia a otimização de tempo, de recursos humanos, materiais, orçamentários 

etc. Com a redução do número de processos fica mais fácil estabelecer padrões. 

Sustentabilidade 

A inclusão de critérios de sustentabilidade nos editais de compras e a capacitação 

dos servidores sobre o tema de compras públicas sustentáveis deve se tornar uma 

prática em toda a instituição. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Silva (2017a) 

 

Verifica-se portanto, que o SRP impulsionou a centralização de compras no âmbito da 

administração pública e a padronização, e atualmente é regido pelo Decreto nº 7.892/2013, 

alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

E embora não haja, segundo Cunha Junior et al. (2015, p. 11), nenhuma “menção ou 

relatos de que venha a operar como um Centro de Serviços Compartilhados”, a Central de 

Compras e Contratações do Governo Federal é um exemplo de sucesso e está atualmente 
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regulamentada pelo Decreto n.º 9.035, de 20 de abril de 2017, o qual prevê no Anexo I, em seu 

art. 18 as seguintes competências: 

  

I – desenvolver e gerir, na condição de órgão correlato do SISP, sistemas de tecnologia 

de informação para apoiar os processos de aquisição, contratação, alienação e gestão 

centralizadas de bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades; 

II - desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, processos e 

procedimentos para aquisição, contratação, alienação e gestão centralizadas de bens e 

serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades; 

III - planejar, coordenar, controlar e operacionalizar ações que visem à implementação 

de estratégias e soluções relativas às licitações, aquisições, contratações, alienações e 

gestão de bens e serviços de uso em comum; 

IV - planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades para realização de 

procedimentos licitatórios, de contratação direta e de alienação, relativos a bens e 

serviços de uso em comum; 

V - planejar e executar procedimentos licitatórios e de contratação direta necessários 

ao desenvolvimento de suas atividades finalísticas; e 

VI - firmar e gerenciar as atas de registros de preços e os contratos decorrentes dos 

procedimentos previstos nos incisos IV e V. 

  

Para Faes, Matthyssens e Vandenbempt (2000) a busca pela eficiência e pela efetividade 

das compras também são responsáveis pelo aumento da centralização das compras. 

Segundo Karjalainen (2011), os benefícios da centralização das compras são na maioria 

das vezes denominados de benefícios de sinergia de compra, consistindo na produção de um 

retorno combinado de recursos que é maior que a soma das partes individuais, em razão do 

poder de negociação. 

Neste quesito, os benefícios de sinergia de compras criados pela centralização são 

divididos em três categorias principais: economias de escala, economias de informação e 

aprendizado e economias de processos. Referindo-se à economia de escala como obtenção de 

preços unitários mais baixos mediante o aumento do poder compra por meio de agrupamento 

de itens e da padronização de produtos. As economias de informação e aprendizagem 

relacionam-se ao compartilhamento de informações de compras e de conhecimentos. 

Finalmente, as economias de processo referem-se aos benefícios derivados da padronização de 

procedimentos (TRAUTMANN; BALS; HARTMANN, 2009; FAES; MATTHYSSENS; 

VANDENBEMPT, 2000). E segundo Karjalainen (2011, p. 89), “a capacidade de padronização 

é um pré-requisito para a centralização”. 

De maneira complementar, Durán et. al. (2010) referem-se à economia advinda do 

agrupamento de itens, evitando o dispêndio de tempo e de recursos materiais e humanos. E 

ainda, à economia processual advinda do menor tempo possível a ser gasto para realização de 

uma compra. 
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Desta forma, pode-se apresentar algumas vantagens advindas da centralização de 

compras conforme o Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Vantagens da centralização de compras 

VANTAGENS REFERÊNCIAS 

 

 

Economia de escala 

 

 

 

 Aumento do poder de compra e 

negociação  

 

 

 Padronização dos itens 

Coggins (1996); Fernandes (1999); Durán et. al. 

(2010); Joyce (2006); Karjalainen (2011); Teixeira, 

Silva e Salomão (2014); Cunha Junior et al. (2015); 

Ferrer (2015); Fiuza (2015); Fiuza, Barbosa e Arantes 

(2015); Fenili (2016) 

 

Fernandes (1999); Karjalainen (2011); Teixeira, Silva 

e Salomão (2014); Fiuza (2015); Fiuza, Barbosa e 

Arantes (2015) 

 

Karjalainen (2011); Ferrer (2015); Fenili (2016) 

Economia de processo 

 

 Padronização de procedimentos 

Durán et. al. (2010); Karjalainen (2011); Fenili (2015) 

 

Fernandes (1999); Karjalainen (2011) 

Economia de informação e aprendizagem 

(compartilhamento de informações e 

disseminação do conhecimento) 

Arnold (1999); Faes, Matthyssens e Vandenbempt 

(2000) 

 

Busca pela eficiência 

Fernandes (1999); Durán et. al. (2010); Faes, 

Matthyssens e Vandenbempt (2000); Teixeira, Silva e 

Salomão (2014); Fenili (2015); Ferrer (2015); Fiuza 

(2015); Fiuza, Barbosa e Arantes (2015) 

Melhor aproveitamento de recursos 

(humanos e materiais) 

Fernandes (1999); Durán et. al. (2010); Teixeira, Silva 

e Salomão (2014); Fenili (2015); Ferrer (2015); Fiuza, 

Barbosa e Arantes (2015) 

Melhor qualidade dos bens e serviços Fernandes (1999); Faes, Matthyssens e Vandenbempt 

(2000); Joyce (2006); Karjalainen (2011); Ferrer 

(2015); Fenili (2016) 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Há, portanto, na literatura, muitas discussões acerca das vantagens decorrentes da 

adoção da centralização das compras, a começar pelos ganhos com economia de escala obtida 

com o volume das aquisições após a consolidação dos pedidos das unidades e aumento do poder 

de negociação dos órgãos públicos, tendo sido apontada pela maioria dos autores como o 

principal motivo para implantação de modelos centralizados.  

Ressalte-se que para Fernandes (1999, p. 6) “não é a decisão de centralizar ou 

descentralizar, mas a atitude e o comportamento dos encarregados do processo licitatório que 

poderão torná-lo ágil e desburocratizado”, exigindo da Administração a constante qualificação 

dos servidores, a padronização de rotinas, e o controle, devendo neste caso atentar para: 
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 a comissão centralizadora deve ter presente que é um órgão público, prestador de 

serviços para outros órgãos públicos. Periodicamente avaliar a satisfação do cliente 

revela-se como fator de aprimoramento da atividade; 

 a busca da proposta mais vantajosa deve ser sempre considerada à luz dos preços 

praticados no âmbito da Administração Pública (15, V);  

 a qualidade dos produtos também deve ser objeto de permanente pesquisa junto 

aos "clientes"; 
 a fiscalização entre o que foi pedido, o que foi licitado e o que foi efetivamente 

entregue e pago, exige intervenção dos agentes do processo, a ser considerado como 

um todo orgânico (FERNANDES, 1999, p. 6). 

 

E segundo Karjalainen (2011), ao decidir por implementar um novo modelo de gestão 

de compras - centralizado - a instituição enfrentará algumas resistências por parte de alguns 

servidores e pelas unidades gestoras, seja pela resistência devido à perda de atribuições e 

autonomia, ou por não visualizarem benefícios na centralização, ou ainda pela cultura 

organizacional de resistência a todo processo de mudança, principalmente de procedimentos, 

ou seja, resistência à inovação. Birkinshaw, Hamel e Mol (2008) afirmam que a motivação dos 

indivíduos para experimentar novas práticas é fundamental para que a inovação gerencial seja 

implementada e legitimada pela aprovação das pessoas dentro e fora da instituição. E para 

estarem motivados a inovar, os atores precisam do reconhecimento por parte de seus superiores 

por suas contribuições. 

Para a OCDE (2005), a inovação é a implementação de uma novidade, não 

necessariamente algo inédito, mas que tenha passado por alguma melhoria, seja um produto, 

ação, processo ou método organizacional. E segundo Fenili (2016), num processo inovador tal 

qual a implantação de uma central de compras, as práticas de gestão são consideradas variáveis 

independentes, enquanto o desempenho do processo é uma variável dependente, e a cultura 

organizacional é uma variável moderadora que pode influenciar as práticas de gestão e o 

desempenho das compras. A seguir, alguns comentários sobre a governança e a gestão das 

aquisições. 

 

2.1.2 Governança em compras públicas 

 

A governança nas aquisições está relacionada com a capacidade da alta administração 

de um órgão público em atuar na coordenação, articulação e supervisão das práticas de gestão 

exercidas por seus subordinados, com a finalidade de alcançar os objetivos institucionais, 

envolvendo a liderança, as estratégias e o controle das contratações. Tornando-se 
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imprescindível a gestão dos principais riscos envolvidos nas contratações, bem como a 

promoção da transparência, da participação e controle social. 

Neste sentido, é imprescindível que haja uma soma de esforços para o envolvimento de 

todos os atores atuantes no ciclo de gestão de compras, a começar pela alta administração, visto 

que a boa governança e boa gestão das compras públicas favorecem a eficiência administrativa, 

de modo que deve haver maior investimento de tempo e recursos para o melhor planejamento 

das compras, que devem estar alinhadas com as necessidades e metas organizacionais. 

A governança e a gestão das compras vêm sendo abordadas nos trabalhos recentemente 

realizados pelo TCU, o qual estabelece a distinção entre ambas conforme a Figura 4. 

 

Figura 4 - Distinção entre governança e gestão 

 
Fonte: TCU (2014, p. 32) 

 

Assim, o TCU (2014) dispõe que: 

 

A governança relaciona-se com processos de comunicação; de análise e avaliação; de 

liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de 

contas (TCU, 2014, p. 31). 

Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo 

responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos 

recursos e poderes colocados à disposição de órgãos e entidades para a consecução de 

seus objetivos, a governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a 

atuação da gestão com vistas ao atendimento das necessidades (TCU, 2014, p. 32). 

 

Segundo o TCU (2014), a governança das aquisições é de responsabilidade da alta 

administração e consiste na avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão das compras 

institucionais, incluindo a estratégia, as políticas e os processos de compras, a fim de que as 

demandas sejam atendidas com eficiência e transparência, e estejam alinhadas com as metas 

organizacionais. E além da administração executiva (autoridade máxima e dirigentes 

superiores), a gestão tática (dirigentes) e a gestão operacional (gerentes), a governança envolve: 
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“as estruturas administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos 

(ferramentas, documentos etc.), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas” (TCU, 

2014, p. 27). 

Enquanto a gestão de compras está relacionada às ações que viabilizam a realização das 

aquisições, ou seja, o ciclo de compras (planejamento, execução, controle e as ações de 

monitoramento), com foco voltado para resultados, atentando para a melhoria processual com 

a racionalização de procedimentos, e o aumento da eficiência na utilização dos recursos 

públicos. 

“Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, 

com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” 

(TCU, 2014, p. 33). Ou seja, a governança se preocupa com a efetividade do processo decisório, 

relacionada com o direcionamento estratégico, enquanto a gestão deve garantir que este seja 

executado com eficiência, por meio de corpo técnico qualificado. E, é precisamente sobre os 

recursos humanos especializados o tópico a seguir.  

  

2.1.3 Recursos Humanos Especializados 

 

O corpo técnico da área de compras é de grande relevância para as instituições públicas 

e a sua qualificação para atuação na área é uma tarefa imperiosa. Entretanto, na maioria dos 

órgãos públicos, o quantitativo de servidores no setor de compras é insuficiente e possui baixa 

qualificação (FIUZA; MEDEIROS, 2014; FIUZA, 2015). 

Silva (2017b) chama atenção para o fato de que para resolver o problema com a carência 

de recursos humanos significa ir além de sanar a falta de pessoal, visto que o serviço público e 

a área de compras, necessita de pessoas motivadas e comprometidas a fim de que se possa ter 

a gestão de conhecimento nas instituições. Para Fernandes (1999), o sucesso de uma compra 

guarda relação com o comprometimento dos agentes envolvidos no processo. 

Paracêncio (2018) afirma que o acesso a cursos e eventos sobre licitações ainda é muito 

desigual, consideradas a localização geográfica e disponibilidade de recursos orçamentários dos 

órgãos para custear as despesas de treinamento e locomoção dos servidores. Dessa forma, nem 

todos têm acesso a cursos e seminários sobre temas complexos, e a grande maioria tem acesso 

apenas a cursos básicos em licitações. O autor aponta ainda que nem mesmo as Escolas de 

Governo têm capacidade para ofertar cursos de qualificação que atendam a demanda de todos 
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os órgãos da administração pública, razão pela qual tornaram-se frequentes as capacitações na 

modalidade EAD. 

Outra questão apontada por Paracêncio (2018, p. 2) é a falta de cursos de pós-graduação 

(especialização e mestrado profissional) na área de compras a fim de promover a 

profissionalização dos servidores, ressaltando a necessidade de implantação de uma certificação 

para quem trabalha com licitações no Brasil - tal como já existe em países como Chile, Peru, 

Nicarágua, Uruguai e Estados Unidos, “atrelada a capacitações em trilhas de aprendizagem e à 

realização de provas periódicas que verifiquem a evolução e propiciem a profissionalização do 

servidor”. 

Fiuza (2015) aponta que além do fato de não haver uma carreira específica, a maioria 

dos servidores atuantes nas atividades de compras são ocupantes de cargos administrativos de 

nível médio, treinados nas Escolas de Governo, a exemplo da ENAP, a fim de adquirir as 

habilidades básicas que possibilite operar os sistemas do Portal de Compras Governamentais. 

 

Há na Administração Pública um desequilíbrio injusto de aporte de recursos humanos 

entre seus órgãos e entidades. Muitas administrações sofrem com problemas 

relacionados à insuficiência quantitativa e qualitativa de recursos humanos em todos 

os níveis da organização. Faltam administradores com habilidades gerenciais e visão 

estratégica. É preciso, sobretudo, alocar os perfis adequados na cadeira certa. Não é 

recomendável, por exemplo, que nas áreas de compras e contratos tenham apenas 

profissionais com formação jurídica e vasto conhecimento da legislação e 

jurisprudência. É necessária também a existência de servidores com conhecimento de 

administração e economia, formando equipes multidisciplinares. A meritocracia deve 

estar conjugada com a alocação adequada dos profissionais que fazem a gestão pública 

(SILVA, 2017b). 

 

Segundo Paracêncio (2018), a capacitação dos agentes públicos que atuam na área de 

compras - incluída a alta administração conforme TCU (2014), é de fundamental importância 

para a busca de melhorias contínuas, mas ela por si só não é suficiente para resolver os 

problemas existentes nos órgãos públicos relacionados às aquisições.  

Para Antonello e Pantoja (2010), o conceito de treinamento envolve o desejo de 

aperfeiçoar o desempenho profissional, além do controle por parte da organização e o enfoque 

da natureza processual, podendo também ser definido como atitudes, conceitos, habilidades, 

esforço planejado, com o objetivo de ampliar a aprendizagem entre os indivíduos. 
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Cabe destacar a importância do Decreto nº 5.7076, de 23 de fevereiro de 2006, que define 

a gestão por competência como “gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), por meio da gestão de pessoas por competência 

é estabelecida a estratégia da instituição, definindo-se sua missão, visão de futuro e seus 

objetivos estratégicos a fim de que posteriormente seja feito o mapeamento das competências 

organizacionais e individuais, possibilitando a identificação dos talentos humanos. O que 

possibilitará a criação de oportunidades para a otimização dos fluxos de trabalho e, definição 

das atribuições das áreas e perfis dos servidores, além da divulgação das competências 

profissionais, por cargo e área, visando a mudança da cultura organizacional e o 

comprometimento dos servidores. 

Na visão de Antonello e Pantoja (2010), a literatura de gestão de pessoas aponta que 

algumas condições como a proatividade, a reflexão crítica e a criatividade aumentam a 

aprendizagem, a qual está intimamente relacionada com competência, estando ambas 

relacionadas com a noção de mudança, fazendo-se necessário investigar o comportamento dos 

indivíduos antes e depois do desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

(CHA), verificando-se que as organizações devem investir em processos de Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação (TD&E), por meio de processos de aprendizagem com a 

finalidade de aperfeiçoar o desempenho e as competências profissionais dos indivíduos em seus 

ambientes de trabalho.  

Entretanto, Paracêncio (2018) afirma que não há nenhum indicador que demonstre a 

efetividade das capacitações sobre temas da área de compras diretamente no trabalho dos 

servidores que atuam nesta área. 

Verifica-se que não apenas as compras, mas o pessoal da área também precisa assumir 

um papel estratégico nas organizações. Segundo Silva (2017b), muitos gestores estão 

envolvidos em tarefas operacionais quando deveriam focar na construção de um modelo de 

governança capaz de alinhar a gestão das compras ao planejamento estratégico da instituição. 

Outra falha de governança que reflete nos recursos humanos do setor de compras é que 

embora seja uma área considerada complexa, e constantemente fiscalizada pelos órgãos de 

controle, não é tida como estratégica, visto que, face a falta de incentivos e de política de 

                                                 
6 Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de 

Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  
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retenção de talentos, servidores recém chegados no serviço público são lotados no setor de 

compras (FIUZA; MEDEIROS, 2014; FIUZA, 2015). 

As instituições públicas e seus diversos setores e departamentos  

 

devem ser geridos por profissionais com qualidades e competências capazes de 

substituírem as limitações de hierarquia, do planejamento e das regras, por autonomia, 

responsabilidade, inovação e capacidade de transmissão/compartilhamento de 

conhecimentos. Entretanto, não basta apenas ter um número expressivo de pessoas 

com variadas formações acadêmicas. Ter pessoas não significa necessariamente ter 

“talentos”. Também, não basta apenas ter “talentos”, é preciso saber utilizá-los rumo 

aos objetivos pretendidos (BORGES; GURNISK; HILGEMBERG, 2010, p. 780). 

 

A gestão dos talentos em uma organização está relacionada ao processo de comunicação 

organizacional, que entra, então, nesse contexto como um instrumento, na tentativa de se  

 

provocar mudanças esperadas no comportamento dos indivíduos, através do 

desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao próprio desempenho, que 

culmina com a satisfação profissional. Sob esse aspecto, a comunicação está no núcleo 

da liderança, uma vez que a liderança é um relacionamento interpessoal no qual os 

líderes influenciam pessoas para mudança via processo comunicativo (TREVISAN et 

al., 1998, p. 77). 

 

Entretanto, o processo de comunicação nas instituições ainda apresenta muitas falhas, 

visto que há falta de preocupação por parte dos gestores no momento de lotar os servidores no 

setor de licitações, e que na maioria das vezes não considera a avaliação de desempenho 

(FIUZA, 2015). 

 Além disso, há grande rotatividade de servidores e descontinuidade administrativa, 

visto que a falta de motivação impulsiona a troca de servidores já capacitados por outros que 

ainda precisam de treinamento. Ocasionando também o desperdício de recursos humanos e 

financeiros, além da redução da eficiência e produtividade do setor, bem como o dispêndio de 

tempo até que o setor volte a ser dinâmico. 

Segundo Fiuza e Medeiros (2013), a criação de carreira própria para os servidores que 

atuam na área de compras evitaria os constantes desvios de funções e acúmulo de tarefas, assim 

como proporcionaria o crescimento profissional e pessoal destes atores e um maior 

comprometimento no desempenho de suas atribuições. Torna-se necessário também o 

investimento em cursos sobre gestão de compras dada a necessidade de quem trabalha com 

licitações ter a expertise para gerenciar uma equipe e exercer papel de liderança 

(PARACÊNCIO, 2018). 
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Quanto à ocupação de funções-chave e escolha de cargos em comissão na área de 

compras, o levantamento de Governança de Aquisições na Administração Pública Federal, 

realizado em 2014 pelo TCU, resultou no Acórdão nº 2.622/2015 que recomendou ao Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão a expedição de orientações para que a escolha dos 

ocupantes seja fundamentada nas competências e pautada nos princípios da transparência, da 

motivação, da eficiência e do interesse público, reforçando o foco para a meritocracia. 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de estruturar um setor de compras com pessoas 

capacitadas para desenvolver as atividades de planejamento, execução e controle das compras. 

 

2.1.4 Processos de compras 

 

O planejamento é essencial para a eficiência dos processos de aquisição, e, segundo 

Ferrer (2013, p. 5), muitos problemas podem ser minimizados por meio da “unificação da 

gestão dos processos, com a adoção de mecanismos de controle do consumo e acompanhamento 

das negociações das compras”.  

Para a autora, a visão estratégica das compras públicas engloba o ciclo de gestão das 

compras, conferindo a elas um caráter integralizado que contemple as fases de planejamento, 

execução e monitoramento, de modo que o processo seja visto de forma única, inclusive para 

fins de melhoria da qualidade do gasto público, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 - Evolução do modelo conceitual 

 
Fonte: Ferrer (2015, p. 152) 

 

Com essa visão integral, reforça-se a sinergia de economia de escala nos custos de 

transação, considerando-se também o dimensionamento da demanda, a logística e o custo total 

da aquisição, possibilitando o alcance de melhorias na estruturação dos processos de compras 

por meio da implementação de melhorias em todo o seu ciclo, ou seja, mudando a forma de 

planejar, comprar e monitorar resultados (FERRER, 2015). 
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Dessa forma a autora entende ser possível visualizar o planejamento, a demanda e o 

consumo final, o que na maioria das vezes não ocorre nos órgãos públicos visto que o 

recebimento e a execução dos pedidos de compras têm se tornado um processo meramente 

mecânico e automático devido à falta de planejamento. 

O TCU também ressaltou a importância do ciclo de compras no documento RCA – 

Riscos e Controles nas Aquisições apresentando um metaprocesso para aquisições públicas 

conforme a Figura 6. 

 

Figura 6 - Metaprocesso de aquisições públicas 

 
Fonte: TCU (2014) 

 

Ratifica-se, portanto, a necessidade do planejamento das contratações. Da mesma forma 

que Teixeira, Prado Filho e Silva (2015) apontam em seu estudo um “modelo genérico do ciclo 

de compras” no qual ressaltam não apenas o ciclo mas também reforçam a necessidade da visão 

integrada das compras públicas, conforme a Figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo genérico do ciclo de compras 

 

Fonte: Teixeira, Prado Filho e Silva (2015, p. 9) 
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O processo de compras se inicia com a oficialização da demanda, que consiste no 

documento formal devidamente assinado pelo requisitante, contendo a justificativa para atender 

as necessidades do órgão. Entretanto, Ferrer (2015, p. 24) ressalta que “não há em praticamente 

nenhum caso uma análise e avaliação se seu dimensionamento é adequado, se gera sobre ou 

subestoque, se os itens solicitados não estão sobrando em outro órgão”. 

Segundo o TCU (2014), o planejamento da contratação é a fase que recebe como insumo 

uma necessidade de negócio e gera como saída um edital completo, incluindo o termo de 

referência (TR) ou projeto básico (PB) para a contratação. 

Ferrer (2015) afirma que a realização de uma boa compra depende da boa especificação 

dos itens, tendo como um dos pilares a padronização e a constante atualização dos catálogos de 

produtos e serviços. 

Para padronizar e categorizar os itens pode ser utilizada a matriz de Kraljic (1983), 

segundo a qual os itens são classificados por meio de dois fatores: “o nível de importância 

estratégica das compras (ou sua relevância na agregação de valor para a organização) e a 

complexidade do fornecimento (riscos, baixa competitividade do mercado, dificuldade em 

substituição de produtos entre outros fatores a serem analisados)” (TEIXEIRA; PRADO 

FILHO; SILVA, 2015, p. 10). 

Dessa forma, verifica-se que a padronização dos itens é essencial para a centralização 

das compras, visto que um processo de aquisição inicia com a oficialização da demanda, e todo 

o seu curso depende desta peça fundamental, ou seja, depende da boa especificação dos itens 

para que a instituição alcance os seus objetivos e realize uma aquisição eficiente, atentando-se 

para a observância dos normativos legais.  

 

2.1.5 Marcos regulatórios 

 

Verifica-se que além da Lei de Licitações, inúmeros aparatos legais e normativos  tratam 

da temática de compras públicas: Decreto nº 3.555/2000 (regulamenta o Pregão Presencial); 

Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão); Decreto nº 5.450/2005 (regulamenta o Pregão Eletrônico); 

Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das Micro e Pequenas Empresas); Decreto nº 

6.204/2007 (regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte); Instrução Normativa nº 01/2010 (aquisições 

públicas sustentáveis); Lei nº 12.349/2010 (incluiu a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como finalidade da licitação pública); Decreto nº 7.174/2010 (contratação de bens 
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e serviços de informática e automação); Lei nº 12.462/2011 (institui o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC); Instrução Normativa nº 03/2011 (estabelece procedimentos para 

a operacionalização do Pregão Eletrônico); Decreto nº 7.892/2013 (Sistema de Registro de 

Preços).  

Dentre as normas que regem a matéria, o destaque inicial se volta para o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, que prevê o processo de compras: 

 

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

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

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

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

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

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Verifica-se, segundo este inciso, que as compras públicas, ressalvados os casos previstos 

em lei, devem ser precedidas de licitação - “procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse” 

(MEIRELLES, 2003, p. 264). Segundo Mofokeng e Luke (2014), as compras públicas devem 

ser realizadas mediante licitação para dar maior transparência ao processo, encarregando-se a 

administração de descrever claramente os itens que pretende adquirir e as obrigações dos 

fornecedores, atentando-se para a busca da racionalização de recursos. Para isso, devem ser 

observados os procedimentos e requisitos legais necessários para sua efetivação, com base nos 

seguintes preceitos: “procedimento formal; publicidade de seus atos, igualdade entre os 

licitantes; sigilo na apresentação das propostas; vinculação ao edital ou convite; julgamento 

objetivo; adjudicação compulsória ao vencedor” (MEIRELLES, 2003, p. 264). 

As compras são regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, chamada de Lei 

Geral de Contratações Públicas, que regulamenta o supracitado artigo da CF/88, e institui 

normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública, estabelecendo em seu art. 

3º que:   

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
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A Lei n.º 8.666/93 estabelece as seguintes modalidades de licitação: 

a) concorrência: é aquela em que podem participar quaisquer interessados, desde que, 

na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, estando prevista no art. 22, § 1º. É 

adequada a contratações de grande vulto, aplicando-se a compras com valores superiores a 

R$650.000,00, ou valores superiores a R$1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia; 

b) tomada de preços: é aquela em que os interessados são cadastrados previamente, até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, para comprovar os requisitos de 

qualificação exigidos no edital, estando prevista no art. 22, § 2º. Pode ser utilizada para 

contratos de valores médios, compreendidos acima do limite do convite e abaixo do limite da 

concorrência, aplicando-se a compras de até R$650.000,00, ou para obras e serviços de 

engenharia de até R$1.500.000,00; 

c) convite: é a modalidade entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

Estando prevista no art. 22, § 3º, é adequada para contratos de pequeno valor, aplicável a 

compras de até R$80.000,00, ou para obras e serviços de engenharia de até R$150.000,00; 

d) concurso: é a modalidade entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, estando prevista no art. 22, § 4º. 

e) leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis, prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual 

ou superior ao valor da avaliação, estando prevista no art. 22, § 5º. 

       E numa tentativa de minimizar as críticas sofridas pela Lei de Licitações, face ao seu 

excesso de formalismo, bem como pela morosidade e burocracia dos procedimentos licitatórios, 

foi instituído o pregão como uma nova modalidade de licitação, visando proporcionar eficiência 

processual, objeto do tópico a seguir e de interesse deste projeto de intervenção.  
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2.1.5.1 O Pregão e suas características 

 

O pregão surgiu como modalidade de licitação no âmbito da Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, em virtude da Lei Geral de Telecomunicações) - Lei nº 9.472, 

de 16 de julho de 1997, e, segundo Justen Filho (2003, p. 17), “suas características se 

assemelham a um leilão, onde a seleção do vencedor ocorre por meio de propostas e lances em 

sessão pública”, e a sua principal característica é a inversão das fases de habilitação e 

julgamento, diferenciando-se dos procedimentos fixados na Lei Geral de Contratações 

Públicas.  

Neste aspecto, as aquisições da ANATEL, via pregão, demonstraram que ele 

proporcionava mais celeridade e transparência na seleção dos fornecedores, contratações com 

valores mais condizentes com os de mercado, quando comparadas com as realizadas com base 

na Lei nº 8.666/93, bem como na redução do número de contratações diretas realizadas 

mediante dispensa de licitação. 

Desta forma, a Medida Provisória nº 2.026, de 04 de maio de 2000, foi reeditada por 

diversas vezes, até que a sua última edição (MP nº 2.182-18, de 23/08/2001, com validade de 

um ano), instituiu o pregão como nova modalidade de licitação, no âmbito da União, para 

aquisição de bens e serviços comuns, de qualquer valor, posteriormente convertida na Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

Esta nova modalidade foi regulamentada por dois decretos: Decreto nº 3.555, de 08 de 

agosto de 2000, que regulamentou o pregão presencial, o qual listava em seu anexo II uma 

relação exemplificativa de bens e serviços considerados comuns; e o Decreto nº 3.697, de 21 

de dezembro de 2000, que regulamentou o pregão por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, e que fora revogado pelo Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o 

pregão na forma eletrônica (SCARPINELLA, 2003). 

Ressalte-se que atualmente o pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para aquisição de bens e serviços comuns, 

considerando-se aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, aplicando-se 

subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 2002). Definição também constante 

no art. 2º, §1º, do Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o pregão na forma eletrônica. 
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Segundo Gigante (2014), o conceito de bens e serviços está relacionado com o grau de 

padronização e propagação das especificações comercializadas no mercado, ressaltando-se o 

seu grau de complexidade técnica. Para referendar esse posicionamento, expõe-se: 

 

Acórdão nº 2.658/2007-Plenário: Perfilho também o posicionamento de que é mais 

vantajosa a adoção da modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão 

pode ser considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A meu 

ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da existência de uma 

padronização de qualidade e desempenho reconhecida no mercado correspondente, 

como bem demonstrou a Sefti (TCU, 2010, p. 51). 

 

Segundo Scarpinella (2003), para que um bem comum seja adquirido por meio de 

pregão não implica dizer apenas que ele é simples, padronizado e de aquisição rotineira. Para a 

autora, os bens e serviços com complexidade técnica, seja na sua definição ou na sua execução, 

também podem ser contratados por meio de pregão desde que a técnica possa ser objetivamente 

descrita no edital.  

Cabe à Administração Pública optar pela utilização do pregão quando a modalidade 

atender plenamente as suas necessidades, de modo que na visão de Scarpinella (2003) isto 

somente ocorrerá nos casos em que restar comprovada a segurança de que a Administração 

estará avaliando e escolhendo a melhor proposta para celebração do melhor contrato. 

Os estudos de Baradel e Silva (2008, p. 17), apontam melhorias trazidas pelo pregão 

para os processos de compras da Administração Pública: 

 

Por causa da menor rigidez, a lei mais nova tende a ser menos burocrática e mais 

célere, estando tais características em consonância com o modelo de administração 

gerencial introduzido pelo MARE, o que acaba por gerar menos custos operacionais 

(não analisados neste trabalho) e menos custos de transação. Servem como exemplos 

de redutores de custos operacionais a não abertura de todos os envelopes de 

habilitação, o momento único para interposição de recurso e os prazos menores de 

publicidade e de recurso. Como exemplos de redutores de custos de transação, temos 

a questão da correção das falhas formais, a inversão de fases e a dinamicidade dos 

preços em busca da melhor oferta, a redução do uso oportunista do dispositivo recurso 

administrativo e o aumento do prazo de punição aos licitantes oportunistas. 

 

Comparado às outras modalidades, a fase preparatória (interna) do pregão não trouxe 

inovações para o processo de compra, sobretudo no aspecto da celeridade processual, visto que 

se constitui de procedimentos voltados para o planejamento, envolvendo desde a definição do 

objeto e a justificativa para a contratação, até o estabelecimento dos requisitos de habilitação, 

critérios de aceitação das propostas, e de aplicação de penalidades (BRASIL, 2002). Entretanto, 

a sua fase externa trouxe algumas mudanças que proporcionaram mais celeridade aos processos 
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licitatórios: estabelecimento do prazo de publicação de 08 (oito) dias, inversão das fases, 

julgamento instantâneo, maior competitividade e economia obtida com a fase de lances e ainda 

a possibilidade de negociação direta com o proponente que ofertar o menor preço, apenas uma 

fase de recurso, menor prazo para interposição de recurso e contrarrazões (BRASIL, 2002). 

A esse respeito Neves (2013, p. 711) discorreu 

 

De fato, tal modalidade licitatória confere ao ente licitante uma plêiade de vantagens 

sobre as demais modalidades licitatórias usualmente utilizadas. Entre elas, podem ser 

citadas, de modo resumido: o prazo significativamente menor entre a divulgação do 

edital e abertura do certame, regras bem mais flexíveis quanto à limitação de valores 

para contratação, inversão das fases (com a abertura inicial dos envelopes contendo 

as propostas comerciais), obtenção de preços extremamente vantajosos com a 

instauração da fase de lances entre os participantes, fase recursal única e um rito 

procedimental extremamente simplificado, em que apenas a aferição do menor preço 

ofertado constitui critério para julgamento dos participantes. 

 

Neves (2013) afirma ainda que, o pregão proporciona celeridade e desburocratização 

aos processos e procedimentos licitatórios, além de torná-los mais econômicos e contribuírem 

para a eficiência no controle dos gastos dos recursos públicos. 

Segundo Carvalho (2015), o pregão proporciona maior competitividade às licitações, 

uma vez que possibilita o aumento do número de participantes e contribui para a 

desburocratização dos procedimentos de habilitação e análise das propostas face à celeridade 

que imprime ao rito processual. O autor afirma que além de objetivar contratações por preços 

mais baixos contribuindo para a redução dos gastos públicos, o pregão garante maior agilidade 

nas contratações públicas.  

Para Zanotello (2008), “o pregão eletrônico traz muito mais vantagens do que 

desvantagens, pois é um processo mais dinâmico, rápido, democrático, transparente, eficiente 

e impessoal”. 

Na sua forma eletrônica, o pregão já era previsto pelo §1º do art. 2º da Lei nº 10.520/02, 

segundo o qual “poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia 

da informação, nos termos de regulamentação específica”, tendo sido regulamentado por meio 

do Decreto nº 5.450/05, visando a seleção da proposta mais vantajosa, garantida a isonomia 

entre todos os participantes do certame. E é operacionalizado em plataforma eletrônica (Portal 

de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br), com apoio logístico 

e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual atua como provedor do sistema eletrônico 

para os órgãos integrantes do SISG (BRASIL, 2005). 
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Na visão de Carvalho (2015, p. 452), “o uso das novas tecnologias, como a internet, 

permite a participação de um maior número de pessoas, ampliando a competição e auxiliando 

o Poder Público na busca da melhor proposta”. 

Para fins de operacionalização do pregão eletrônico, faz-se necessário que a autoridade 

competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio, 

bem como os licitantes interessados em participar do certame sejam previamente credenciados 

perante a SLTI, e que receberão individualmente, após o credenciamento, uma chave de 

identificação e uma senha (pessoal e intransferível) para acessar o sistema eletrônico e 

participarem de qualquer pregão via Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais -  

SIASG. 

Verifica-se portanto, que o pregão é destinado à compra de bens e serviços comuns, e 

é a modalidade de licitação mais ágil de que a administração pública dispõe, utilizando-se de 

mecanismos de tecnologia da informação, de modo que as suas inovações têm permitido que 

as aquisições ocorram em menor tempo que as compras realizadas mediante outras modalidades 

de licitação, proporcionando celeridade aos procedimentos, bem como o aumento da 

transparência e eficiência nas contratações. 

      Nesse contexto de utilização da TIC e da necessidade de proporcionar maior eficiência 

aos procedimentos de compras públicas verifica-se a crescente utilização do Sistema de 

Registro de Preços pelas organizações públicas. 

 

2.1.5.2 O Sistema de Registro de Preços 

 

Com o objetivo de garantir a realização de compras públicas com celeridade e de forma 

econômica, segundo Vareschini (2014), a Lei nº 8.666/93 em seu art. 15, inciso II, já previa o 

sistema de registro de preços, dispondo que as compras, sempre que possível, deverão ser 

processadas através do sistema de registro de preços, o qual posteriormente foi regulamentado 

pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (que revogou os Decretos nº 3.931/01 e 

4.342/017), alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

O art. 2º, do Decreto nº 7.892/13, define como Sistema de Registro de Preços “o 

conjunto de procedimento para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 

aquisição de bens, para contratações futuras”, constituindo uma sistemática que permite a 

                                                 
7 Decreto n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002. Altera dispositivos do Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, 

que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

dá outras providências. 
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formação de um cadastro para contratação futura, de modo que as entidades públicas possam 

contratar com o máximo de rapidez e com o mínimo de desperdício, tendo o seu conceito 

abordado do seguinte modo: 

 

um procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma concorrência 

ou pregão sui generis, selecionando a proposta mais vantajosa, com observância do 

princípio da isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração 

(FERNANDES, 2006, p. 31) 

 

O Sistema de Registro de Preços, consoante disposto no art. 3º do Decreto nº 7.892/13, 

poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 

Consoante disposto nos incisos III, IV e V, do art. 2º do Decreto nº 7.892/13, tem se 

que: a) órgão gerenciador é um órgão ou entidade da administração pública federal responsável 

pela condução dos atos referentes ao processo licitatório, desde o início da fase interna até o 

gerenciamento da ata de registro de preços; b) órgão participante é um órgão ou entidade da 

administração pública que participa dos procedimentos iniciais do SRP para fins de atendimento 

de suas necessidades, integrando a ata de registro de preços; c)  órgão não participante é um 

órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da 

licitação, e terá suas necessidades atendidas mediante adesão à ata de registro de preços. 

Após a finalização dos procedimentos do SRP, realiza-se a assinatura da ata de registro 

de preços - ARP, que, segundo o inciso II, do art. 2º do Decreto nº 7.892/13, é um documento 

vinculativo, obrigacional, válido por no máximo doze meses, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas. Neste sentido, as compras podem ser realizadas com a 

previsão de entrega parcelada, conforme prevê o próprio decreto. 
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Para Carvalho Filho (2012, p. 186) o registro de preços é “necessário para a obtenção 

de certa uniformidade e regularidade na aquisição dos bens”. Podendo-se apontar algumas 

vantagens da utilização do SRP: fracionamento das compras; possibilidade de padronização dos 

itens, e dos preços de produtos que guardam similaridade, em face da economia de escala; 

simplificação dos processos; redução do número de licitações; celeridade nas contratações e 

redução dos custos processuais e operacionais; otimização dos estoques, que são virtuais; não 

há necessidade de indicação prévia dos recursos orçamentários e financeiros; a vigência da ata 

de registro de preços pode ultrapassar um exercício financeiro, devendo os preços serem 

atualizados; utilização do registro de preços por outro órgão que não tenha participado do 

processo licitatório – o chamado “carona”. 

Com relação à padronização dos preços dos bens, tem-se que  

 

os diversos órgãos da Administração deverão trocar informações para evitar a prática 

de preços conflitantes e variados para produtos similares. Isso permitirá a detecção de 

distorções e imporá ao gestor de recursos públicos o dever de recusar contratação por 

preços superiores aos adotados em outros órgãos (JUSTEN FILHO, 2010, p. 190-

191). 

 

Segundo Aguiar (2012), o SRP proporciona a economia processual uma vez que os 

preços ficam registrados por um período de até 12 meses dispensando-se a realização de 

licitações repetidas.  

Quanto à não obrigatoriedade de indicar previamente os recursos orçamentários, Jacoby 

Fernandes (2006, p. 98) afirma que “não há necessidade de que o órgão tenha prévia dotação 

orçamentária, porque o Sistema de Registro de Preços, ao contrário da licitação convencional, 

não obriga a Administração Pública, em face à expressa disposição legal nesse sentido (...)”. 

 Além disso, Administração Pública também está desobrigada da contratação dos itens 

registrados, possuindo, além destes, inúmeros outros aspectos vantajosos que contribuem para 

a celeridade e desburocratização dos processos da Administração Pública. 

Coadunando com a visão de Vareschini (2014, p. 17) que cita como principais vantagens 

da utilização do SRP:  

 

desnecessidade de indicação da dotação orçamentária no momento da instauração da 

licitação; não há obrigação por parte da Administração de efetivar a contratação; há 

redução da quantidade de licitações; padronização dos itens; redução dos estoques 

imobilizados, posto que a Administração vai adquirindo os produtos na medida de 

suas necessidades, dentro do prazo de vigência da ata de registro de preços; celeridade 

nas aquisições. 
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Portanto, o SRP é um procedimento que permite as compras compartilhadas para 

atendimento das demandas de mais de um órgão ou entidade, com a possibilidades de 

padronização de itens, e redução do número de licitações realizadas. E as vantagens advindas 

da sua utilização mantêm um paralelo com o processo de centralização de compras, uma vez 

que há o poder de negociação junto aos fornecedores, fazendo jus ao seu poder de compra com 

economia de escala, proporcionando a diminuição dos custos com as compras e um melhor 

gerenciamento de estoques, contribuindo para a melhoria da gestão dos recursos públicos e para 

a eficiência das contratações. 
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3 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE  

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica teve o seu 

estabelecimento oficializado no país a partir da criação de 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, 

no governo do então Presidente da República, Nilo Peçanha, por meio do Decreto nº 7.5668, de 

23 de setembro de 1909, as quais eram responsáveis por oferecer o ensino primário às pessoas 

mais necessitadas, bem como ensinar-lhes um ofício, tal como: marcenaria, alfaiataria, selaria, 

ferraria, mecânica, sapataria. As Escolas de Aprendizes foram transformadas em Liceus de 

Artes e Ofícios pelo presidente Getúlio Vargas, com a promulgação da Constituição de 1937, 

os quais passaram a atuar em sintonia com a expansão da indústria, imprimindo ao ensino 

técnico um caráter estratégico para o desenvolvimento da economia do país, propiciando a 

formação de mão-de-obra qualificada (IFS, 2014). 

 Em 1942, o sistema educacional brasileiro passou por uma profunda reforma e Gustavo 

Capanema, ministro da Educação e Saúde à época, equiparou o ensino profissional e técnico ao 

nível médio, momento em que os Liceus passaram a ser chamados Escolas Industriais e 

Técnicas, vigorando até 1959 quando foram transformadas em Escolas Técnicas Federais e 

passaram a ter autonomia pedagógica e administrativa. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional equiparou o ensino profissional ao acadêmico (IFS, 2014). 

Dessa forma, o ensino profissional e técnico tornou-se essencial para o crescimento 

econômico e em 1978 surgiram os primeiros Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica - CEFETs. Entretanto, em 2008, diversas unidades de ensino deixaram de existir 

para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs, com base no 

Decreto nº 6.0959, de 24 de abril de 2007, passando a “proporcionar base de cultura geral e 

iniciação técnica, permitindo ao educando integrar-se na comunidade e participar do trabalho 

produtivo ou prosseguir seus estudos” (IFS, 2014). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, criado pela Lei nº 

11.892/200810, é uma instituição composta pela integração de duas autarquias federais: o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Sergipe - CEFET-SE, que possuía uma unidade 

                                                 
8 Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 – Cria nas capitais dos Estados da República Escolas de Aprendizes 

Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito. 
9 Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007 – Estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições 

federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica. 
10 Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 
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descentralizada - UNED, localizada no município de Lagarto, e a Escola Agrotécnica Federal 

de São Cristóvão - EAFSC. Com a criação do IFS, a Unidade Sede e a UNED Lagarto do 

CEFET-SE tornaram-se, respectivamente, Campus Aracaju e Campus Lagarto, enquanto a 

EAFSC tornou-se Campus São Cristóvão (IFS, 2014). 

Vinculado ao Ministério da Educação, o Instituto Federal de Sergipe possui natureza 

jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, especializado na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica (IFS, 2014). E, conforme o seu Regimento 

Geral, é uma instituição pública de ensino, multicampi e pluricurricular, orientada para o 

desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia, do meio ambiente, visando 

ao desenvolvimento humano e o bem estar social (IFS, 2011a), e é regido pelos seguintes 

instrumentos normativos: Estatuto, Regimento Geral, Resoluções do Conselho Superior e 

normativos da Reitoria (IFS, 2011b).  

Atualmente, o IFS é constituído por: uma Reitoria - situada na cidade de Aracaju, capital 

do Estado de Sergipe, provisoriamente instalada em um imóvel alugado; nove campi em 

funcionamento (Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, Glória, Propriá, Tobias 

Barreto, e Socorro - que teve seu funcionamento autorizado em 2016 por meio da Portaria/MEC 

nº 378/2016) (IFS, 2017a); um campus em fase de implantação no município de Poço Redondo; 

e um polo na cidade de Cristinápolis. Possui proposta orçamentária anual identificada para a 

Reitoria e para cada campus, exceto no que diz respeito ao pessoal, encargos sociais e benefícios 

dos servidores, que são de responsabilidade da Reitoria (IFS, 2014), havendo em seu quadro 

efetivo um total de 1.129 (um mil, cento e vinte e nove) servidores no ano de 2016, estando 589 

(quinhentos e oitenta e nove) lotados na área meio, e 496 (quatrocentos e noventa e seis) lotados 

na área fim (IFS, 2017a). Estes são os dados mais atualizados da instituição, consoante o 

Relatório de Gestão 2016, haja vista o Relatório do exercício 2017 ainda não ter sido divulgado. 

A Reitoria é o órgão executivo superior do IFS responsável pelo planejamento, 

administração, coordenação, avaliação e supervisão de todas as atividades da autarquia, 

competindo ao Reitor estabelecer diretrizes sistêmicas a serem seguidas por todos os campi e 

pela Reitoria. A Administração Superior do IFS é constituída pelos seguintes órgãos colegiados: 

Conselho Superior, Colégio de Dirigentes e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; e, possui 

os seguintes órgãos executivos, de controle e assessoramento: Reitoria, Gabinete da Reitoria, 
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Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Assessorias, Auditoria Interna, Procuradoria Federal, e 

Ouvidoria (IFS, 2011a). 

Consoante a Resolução nº 39/2016/CS/IFS, de 11 de abril de 2016, que aprovou ad 

referendum o Regimento Interno da Reitoria do IFS, a autarquia possui em sua estrutura 

organizacional cinco Pró-Reitorias (Pró-Reitoria de Ensino - PROEN; Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Extensão - PROPEX; Pró-Reitoria de Administração - PROAD; Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas - PROGEP; e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN), e 04 (quatro) 

Diretorias Sistêmicas (Diretoria de Assuntos Estudantis - DIAE; Diretoria de Planejamento e 

Obras e Projetos - DIPOP; Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI; Diretoria Geral de 

Bibliotecas - DGB), conforme se verifica na Figura 8. 

 

Figura 8 - Organograma do Instituto Federal de Sergipe 

 

Fonte: Adaptado de Portaria/IFS n.º 3.961, de 27 de dezembro de 2017; IFS (2011a, 2017a). 
 

Quanto ao Ensino, a proposta pluricurricular do Instituto Federal de Sergipe consiste na 

oferta de cursos na modalidade EAD, cursos presenciais técnicos integrados ao Ensino Médio, 

técnicos subsequentes ao Ensino Médio, cursos técnicos concomitantes, cursos superiores de 

tecnologia, licenciaturas, bacharelados, cursos de formação inicial e continuada de 
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trabalhadores, programas de pós-graduação (tendo como meta implantar três cursos de 

mestrado/doutorado até dezembro de 2019, consoante disposto no PDI), além dos programas 

governamentais: PROEJA, Mulheres Mil e Programa de Acesso ao Emprego e ao Ensino 

Técnico - PRONATEC, PROFUNCIONÁRIO (IFS, 2014), a exemplo dos cursos constantes 

do Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Cursos ofertados 

MODALIDADE CURSOS 

Presencial 

Técnicos integrados ao Ensino Médio (Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, 

Eletrônica, Informática, Química, Eletromecânica, Redes de Computadores, 

Manutenção e Suporte em Informática, Agropecuária, Agroindústria, 

Agronegócio) 

Técnicos subsequentes ao Ensino Médio (Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, 

Eletrônica, Guia de Turismo, Hospedagem, Informática, Petróleo e Gás, 

Química, Segurança no Trabalho, Eletromecânica, Manutenção e Suporte em 

Informática, Agropecuária, Agroindústria, Agrimensura, Recursos Pesqueiros, 

Agroecologia, Agronegócio, Rede de Computadores, Comércio) 

Superiores de tecnologia (Gestão de Turismo, Saneamento Ambiental, 

Automação Industrial, Agroecologia, Alimentos, Laticínios, Logística) 

Licenciaturas (Química, Física e Matemática) 

Bacharelados (Engenharia Civil, Sistemas de Informação) 

Mestrado Profissional em Gestão do Turismo 

EAD Técnico em Administração, Técnico em Transações Imobiliárias 
Fonte: Elaborado pela autora com base em IFS (2014) 

 

 Em 2016, o IFS, além do Mestrado Profissional em Gestão do Turismo, ofertou 31 

cursos técnicos e 13 cursos superiores, distribuídos entre os campi (IFS, 2017a), tendo 

registrado no semestre letivo 2016.2 um total aproximado de 6.633 alunos matriculados nos 

cursos nas modalidades presenciais e EAD, distribuídos na forma do Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Quantidade de alunos matriculados no período letivo 2016.2 

CAMPUS 

CURSOS PRESENCIAIS 

(técnicos de nível médio, 

superiores, pós-graduação) 

CURSOS EAD TOTAL 

Aracaju 3.086 116 3.202 

Estância 441 162 603 

Glória 97 - 97 

Lagarto 1.092 32 1.124 

Propriá 98 50 148 

Itabaiana 442 23 465 

São Cristóvão 830 - 830 

Tobias Barreto 186 - 164 

TOTAL 6.272 383 6.655 
Fonte: Portal IFS <http://www.ifs.edu.br/proen/numeros/painel/quantidade_alunos_por_modalidade.html>. 

 

http://www.ifs.edu.br/proen/numeros/painel/quantidade_alunos_por_modalidade.html


64 

 

O IFS está entre as mais bem classificadas instituições de ensino superior do país na 

avaliação do MEC, com conceito 4, numa escala de 1 a 5, no Índice Geral de Cursos (IGC), 

referente ao ano 2015 divulgada em junho/2017 (PORTAL INEP, 2017). 

Quanto à área administrativa, torna-se importante destacar neste momento a estrutura 

organizacional de algumas Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, a fim de descrever a estrutura 

de compras que vem sendo adotada na instituição. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é o órgão responsável por planejar, 

supervisionar, coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades relacionados às demandas 

de TI e possui duas unidades subordinadas: Governança de TI - GOVTI; e Coordenadoria Geral 

de Tecnologia da Informação - CGTI, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 - Organograma da Diretoria de Tecnologia da Informação 

 
Fonte: Adaptado de Portaria/IFS n.º 3.961, de 27 de dezembro de 2017. 

 

Ressaltando-se que, de acordo com o plano de metas e ações constante do Plano Diretor 

de Tecnologia de Informação e Comunicação - PDTIC (2014-2019), as coordenadorias da DTI 

são responsáveis pela elaboração dos termos de referência para fins de aquisição e contratação 

de serviços na área de TI, para atender às demandas do Instituto como um todo, por meio do 

Departamento de Licitações da Reitoria. E, ainda conforme IFS (2014), dentre as competências 

da DTI e de suas unidades subordinadas destacam-se: 
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a) Exercer as funções de organismo sistêmico, colaborando com a Reitoria, na análise 

e proposições de mecanismos, processos, e atos normativos, com vistas ao contínuo 

aperfeiçoamento das atividades; 

b) Exercer as funções de unidade de monitoramento e de avaliação, de modo a oferecer 

subsídios técnicos na definição de conceitos e dos procedimentos específicos nas ações relativas 

ao plano diretor de tecnologia da informação e comunicação; 

c) Coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução 

dos planos, programas, projetos e as contratações estratégicas de tecnologia da informação e 

comunicação; 

d) Definir, especificar e orçar materiais, equipamentos e ativos de rede observando as 

tendências tecnológicas e, principalmente, a relação custo-benefício e produtividade para o 

Instituto; 

e) Fiscalizar e gerenciar a implantação dos serviços e soluções de redes contratados; 

A Diretoria de Planejamento e Obras e Projetos (DIPOP) é o órgão responsável por 

planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades relacionadas às demandas de 

infraestrutura, e possui três unidades subordinadas: Coordenadoria de Fiscalização de Obras - 

CFO; Coordenadoria de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia - COLENG, ressaltando-

se que as competências desta coordenadoria poderão ser desenvolvidas conjuntamente com 

Comissões de Licitação que venham a ser designadas por portaria do Reitor; e Departamento 

de Projetos - DEPROJ (IFS, 2016). A estrutura organizacional da DIPOP está representada na 

Figura 10. 

 

Figura 10 - Organograma da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos 

 
Fonte: Adaptado de Portaria/IFS n.º 3.961, de 27 de dezembro de 2017. 
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Dentre as competências da DIPOP e de suas unidades subordinadas destacam-se: 

a) Viabilizar processos adequados às demandas da comunidade e às necessidades 

institucionais no que concerne a reformas, ampliações e construções, traduzindo tais 

necessidades em diretrizes de planejamento e projeto; 

b) Gerenciar as atividades técnicas relativas à elaboração de editais para contratação e 

fiscalização de serviços de engenharia, obras e projetos; 

c) Receber requisições pertinentes, exclusivamente, à instauração de processos 

licitatórios, relacionadas a obras e serviços de engenharia, que remetam às modalidades 

Convite, Tomada de Preços e Concorrência; 

d) Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 

licitações e ao cadastramento de licitantes, no que tange, exclusivamente, aos certames 

referentes a obras e serviços de engenharia, que remetam às modalidades Convite, Tomada de 

Preços e Concorrência; 

e) Propor a instauração de processo com vistas à apuração de infrações cometidas no 

curso da licitação, para promoção da responsabilidade administrativa e aplicação de sanção 

cabível, sem prejuízo de sua iniciativa de apuração; 

f) Emitir pareceres, padronizar procedimentos, fixar minutas de editais ou contratos 

padrões cujo objeto tenha relação com obras e serviços de engenharia, sempre que julgar 

necessário, os quais deverão ser observados, considerados e levados a efeito, salvaguardado o 

devido parecer jurídico; 

g) Fiscalizar a condução de contratos de obras e serviços de engenharia da Reitoria; 

h) Fiscalizar, subsidiariamente, as obras e serviços de engenharia em execução nos 

Campi, cobrando da fiscalização local a aplicação de parâmetros de qualidade normatizados; 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) é o órgão executivo que 

planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de 

desenvolvimento institucional, e possui quatro unidades subordinadas: Núcleo de Análises 

Econômicas - NAEC; Assessoria de Planejamento Orçamentário - APO; Departamento de 

Licitações e Contratos - DELC; Departamento de Planejamento e Gestão - DPG. O DELC é 

responsável por planejar, organizar, coordenar, controlar e executar as atividades inerentes aos 

processos licitatórios e contratos, visando atender às solicitações das diversas áreas da Reitoria, 

atuando sistematicamente orientando os diversos setores afins nos campi do Instituto (IFS, 

2016). A estrutura organizacional da PRODIN está representada na Figura 11. 
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Figura 11 - Organograma da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 
Fonte: Adaptado de Portaria/IFS n.º 3.961, de 27 de dezembro de 2017. 

 

Dentre as competências do Departamento de Licitações e Contratos (DELC) e de suas 

Coordenadorias, destacam-se:  

a) Planejar, coordenar e executar as atividades da área de licitações e contratos da 

Reitoria, devendo orientar os setores afins dos campi; 

b) Receber e analisar a viabilidade da execução dos processos licitatórios de aquisição 

de bens e serviços, observando a legislação vigente; 

c) Formalização e execução de processos licitatórios, incluindo coordenação, 

realização e arquivamento; 

d) Elaborar editais licitatórios e providenciar todos os trâmites necessários para a 

realização do certame; 

e) Coordenar e acompanhar o processo de padronização de itens usualmente utilizados 

pelo IFS, gerando uma relação a ser seguida por todos os Campi e atualizando-a rotineiramente; 

f) Subsidiar o planejamento anual de aquisições através da normatização de períodos 

e procedimentos para os processos licitatórios; 

g) Orientar a comunidade na preparação dos Termos de Referência e Projetos Básicos 

dos processos licitatórios; 

h) Orientar e prestar quaisquer informações necessárias para garantir o recebimento 

pelo solicitante do produto ou serviço conforme as especificações em que o fornecedor 

comprometeu-se; 
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i) Coordenar e organizar os processos de apuração de responsabilidades no caso de 

falhas na entrega de materiais, inclusive propondo à chefia imediata a aplicação de multas e 

outras penalidades aos prestadores de serviços inadimplentes; 

j) Gerenciar o catálogo de materiais do Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos - SIPAC, realizando inclusão e atualização de itens; 

k) Realizar e orientar todos os procedimentos relativos ao Sistema de Registro de 

Preços; 

l) Realizar o controle das Atas de Registro de Preços da Reitoria, inclusive da 

liberação de adesões; 

Os campi do IFS têm como objetivo o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da 

extensão e da inovação tecnológica, seguindo as diretrizes, regulamentações e normas 

estabelecidas pelo Conselho Superior e pela Reitoria. Tendo o IFS o compromisso de articular 

a educação profissional tecnológica nos vários níveis e modalidades de ensino por meio de uma 

prática pedagógica integrativa entre a pesquisa e a extensão, e com o estreitamento de sua 

relação com a sociedade e suas demandas, preparando os jovens e auxiliando na sua inserção 

no mercado de trabalho (IFS, 2014). 

A estrutura organizacional de cada campus do IFS compreende a Direção Geral - DG e 

os Departamentos Administrativos e de Ensino, com suas respectivas gerências e 

coordenadorias, estando representada na Figura 12. 

 

Figura 12 - Organograma dos Campi 

 
Fonte: Elaborado pela autora conforme IFS (2011a, 2017a). 
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As Diretorias Gerais de Campi (DG), diretamente subordinadas à Reitoria, são o órgão 

executivo responsáveis pelo planejamento das despesas e a gestão administrativa de cada 

campus, a quem compete a coordenação e o acompanhamento das atividades desenvolvidas 

quanto aos aspectos técnico-pedagógicos e administrativos, de modo que as Coordenadorias de 

Licitações - COLIC e as Coordenadorias de Contratos - COC estão subordinadas às Diretorias 

e/ou Gerências de Administração (IFS, 2011a). 

Na estrutura administrativa dos campi, as COLIC e as COC constituem os setores 

responsáveis por coordenar, controlar e executar as atividades inerentes aos processos 

licitatórios e contratos. 

Compete à COLIC, dentre outras atividades: 

a) Coordenar e executar os procedimentos licitatórios necessários à aquisição de 

materiais e contratação de serviços; 

b) Realizar as compras e contratações diretas do campus, ou seja, aquelas que 

dispensam ou são inexigíveis de licitação; 

c) Coordenar as atividades desenvolvidas pelos pregoeiros e membros da equipe de 

apoio ao pregão; 

d) Analisar os pedidos de solicitação de compras de materiais e contratação de 

serviços, orientando os solicitantes sobre os elementos que compõem o pedido; 

e) Executar os procedimentos de formalização dos processos de compras e 

contratações via Sistema de Registro de Preços; 

Compete à COC, dentre outras atividades: 

a) Elaborar minutas de contratos e termos aditivos; 

b) Acompanhar a execução dos contratos firmados, mantendo atualizados os dados 

referentes ao acompanhamento de valores, vigência, fiscais, bem como dar publicidade aos 

termos contratuais; 

c) Instaurar processo de apuração de responsabilidade pelo descumprimento de 

obrigações por parte das empresas contratadas, bem como analisar, notificar e sugerir as 

sanções administrativas resultantes do processo; 

d) Assessorar e orientar os fiscais de contratos quanto aos procedimentos mínimos e 

boas práticas de fiscalização. 

Desta forma, a estrutura do Instituto está definida em regimentos, e o sucesso obtido em 

atividades finalísticas e atividades ligadas à área-meio da instituição demonstram o seu 

comprometimento com a promoção do ensino com qualidade, contribuindo para o 
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desenvolvimento socioeconômico e cultural, reforçando a ideia de que melhorias na gestão de 

compras podem resultar na propagação de melhores práticas para o IFS e para outras 

instituições. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa é caracterizada como descritiva e exploratória (GIL, 2008) em razão da 

necessidade de descrever e analisar o modelo de gestão de compras adotado no Instituto Federal 

de Sergipe, utilizando-se a estratégia do estudo de caso, que tem por finalidade investigar “um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando o limite 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). Trata-se 

aqui do estudo do modelo de gestão de compras do IFS e da proposta de um modelo que se 

adeque às suas necessidades, conduzindo-o para a centralização, por meio de um projeto de 

intervenção na Reitoria e no Campus Aracaju que aponte melhorias que podem ser 

implementadas na área de compras. 

A intervenção é uma pesquisa aplicada pois “tem como característica fundamental o 

interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos” (GIL, 2008, p. 

27). Consiste na aplicação prática de conhecimentos que possam auxiliar na solução de 

problemas específicos, tal como aqueles detectados na gestão das compras do IFS e nas 

atividades inerentes aos setores envolvidos. 

O trabalho foi dividido em duas etapas: primeiramente foi feito o diagnóstico do modelo 

atual de compras e a segunda consistiu na apresentação da proposta de centralização, utilizando-

se as pesquisas bibliográfica, documental e de campo como procedimentos técnicos de coleta 

de dados, com abordagem quanti-qualitativa.  

Na etapa do diagnóstico, fez-se a revisão de literatura por meio da pesquisa bibliográfica 

que consistiu em ampla consulta a livros, periódicos científicos, teses e dissertações em bases 

de dados como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL), Google Scholar, e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando-se os seguintes descritores: compras 

públicas, compras governamentais, compras centralizadas, centralização de compras, e os seus 

respectivos correspondentes em língua estrangeira (public procurement, centralized purchase, 

centralized purchasing), visando colocar a pesquisadora em maior contato com materiais já 

publicados sobre o tema (GIL, 2008; GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Quanto à pesquisa documental, segundo Gil (2008), compreendeu os materiais que 

ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados conforme os objetivos 

da pesquisa. Utilizou-se leis e normas infra legais, documentos oficiais do IFS, tais como 

portarias, resoluções, instruções normativas, regimentos internos, plano de desenvolvimento 
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institucional, relatórios de auditoria, planilhas de controle interno do setor de compras, 

relatórios extraídos dos sistemas informatizados federais, etc. 

As pesquisas bibliográfica e documental trouxeram subsídios teóricos e práticos para 

viabilização da proposta de intervenção e concretização de seus objetivos, na qual pretende-se 

modificar o arranjo do modelo de compras adotado na instituição, definindo-se a estrutura 

organizacional que dará suporte ao modelo proposto e permitirá a implantação de novas 

estratégias de compra. 

É importante frisar que não há um modelo de gestão de compras que possa ser 

considerado ideal e absoluto a ponto de ser generalizado para todos os órgãos públicos. Deve- 

ter a ciência de que o modelo proposto deve levar em consideração as necessidades da 

instituição na qual se pretende implantar. Ressaltando-se ainda que há uma diversidade de 

estudos que abordam as vantagens da utilização do pregão eletrônico e do registro de preços, 

entretanto há uma lacuna na literatura quanto a trabalhos que definam um modelo a ser adotado 

para a centralização de compras no setor público brasileiro. 

Observou-se nos trabalhos pesquisados que a abordagem se dá em sua maioria quanto 

às vantagens e desvantagens da implementação da centralização, destacando-se entre os pontos 

positivos a eficiência, a padronização, a economia processual e de escala (COGGINS, 1996; 

ARNOLD, 1999; FERNANDES, 1999; DURAN et. al. 2010; FAES; MATTHYSSENS; 

VANDENBEMPT, 2000 TRAUTMANN; BALS; HARTMANN, 2009; KARJALAINEN, 

2011; FIUZA; BARBOSA; ARANTES, 2015). Alguns estudos de caso sobre compras públicas 

e seus modelos, disponíveis na literatura acadêmica, foram analisados com vistas à observação 

da estruturação do setor (RODRIGUES, 2012; BARREIRA FILHO, 2014; GUIZZARDI, 2014; 

ASSIS, 2015; ARAÚJO, 2016; SILVA, R. C., 2016; SILVA, R. L., 2016), e outros serviram 

para demonstrar a viabilidade do modelo centralizado (GIGANTE, 2014; ALBERNAZ, 2016). 

Quanto ao universo da pesquisa, tivemos como lócus da intervenção o Instituto Federal 

de Sergipe, e em razão da dificuldade e quase impossibilidade de analisar as compras de todos 

os campi, visto que, segundo Correa (2003), isto poderia ocasionar erros de coleta e imprecisão 

na análise dos dados, optou-se por uma amostragem não probabilística, selecionando-se a 

Reitoria e o Campus Aracaju por serem as unidades gestoras com o maior volume de compras 

do IFS, e mais especificamente o Departamento de Licitações e Contratos da Reitoria, e a 

Coordenadoria de Licitações do campus Aracaju.   

Segundo Marconi e Lakatos (2002), a seleção de uma amostra pode ser considerada 

representativa do universo quando se mostrar favorável, e neste caso não resta dúvida que ao 
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iniciar um processo de centralização pelas unidades que possuem maior potencial de 

produtividade e com recursos humanos capacitados/qualificados constitui-se o início de uma 

sistemática a ser implementada aos poucos em toda a instituição. 

A população escolhida para este estudo foi constituída por atores envolvidos no ciclo 

das compras institucionais, e, neste caso, a escolha da amostra intencional foi feita de acordo 

com o julgamento da pesquisadora segundo o critério da relevância, selecionando-se os atores 

(reitor, diretor geral, pró-reitor de desenvolvimento institucional, diretor de planejamento, 

diretor de administração, chefes e servidores de setor de licitação - pregoeiro, membro de equipe 

de apoio, coordenação de contratos), considerando-se que estão em maior contato com os 

problemas da área e podem fornecer informações mais relevantes e consistentes (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009), com um total de 24 pessoas selecionadas.  

Os atores foram classificados em três grupos de perfil consoante o papel exercido no 

ciclo das compras, de acordo com cada categoria de análise abordada, conforme o Quadro 7. 

 
Quadro 7 - Perfil dos atores selecionados 

Perfil Setor Categoria de análise Total 

Alta Administração 
REITORIA 

DG/AJU 
Governança 2 

Gestores Estratégicos 

DG/AJU 

PRODIN 

DPG 

DADM 

Estrutura e Organização de um Setor de Compras 

 

Recursos Humanos Especializados 

5 

CHEFE DELC 

CHEFE COLIC 

Estrutura e Organização de um Setor de Compras 

Recursos Humanos Especializados 

Processo de Compras 

6 

Pregoeiros e Servidores 

de setor de licitações e 

contratos 

DELC 

COLIC 

COCC/COC 

Estrutura e Organização de um Setor de Compras 

Recursos Humanos Especializados 

Processo de Compras 

16 

TOTAL DE ATORES SELECIONADOS  29* 

TOTAL DE RESPONDENTES 17 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

*Nota Explicativa: Embora o somatório total seja 29, a quantidade de atores selecionados para responder ao 

questionário totalizou 24 servidores, pois cinco deles foram enquadrados em mais de um perfil, seja em razão do 

seu caráter estratégico para as compras institucionais ou pelo fato de ter atuado em mais de um setor, assumindo 

cargo de chefia e voltando ao posto de origem após exoneração da função. Dos vinte e quatro atores selecionados 

apenas 17 (dezessete) tiveram os questionários validados para análise dos dados. 
 

Ressalta-se que os demandantes, embora importantes no ciclo de compras, não foram 

selecionados em razão de a maioria ser professor e encontrar-se em férias no período de 

aplicação dos questionários, podendo ser considerada uma limitação deste estudo. 

Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados foi utilizada a pesquisa survey, 

ou levantamento de dados, por meio de questionário aplicado, com objetivo de obter 

informações sobre a opinião da população (FREITAS et al., 2000). Optando-se por separá-los 
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em três grupos para observar a percepção quanto aos problemas que ocorrem na área de 

compras, e sobretudo a visão que têm da implementação da centralização na instituição.  

Foram utilizados cinco instrumentos para a coleta de dados, conforme as categorias de 

análise descritas no referencial teórico (Governança, Estrutura e Organização de um setor de 

compras, Recursos Humanos Especializados; Processos de Compras), elaborados com base em 

TCU (2013, 2014, 2017) e TERRA (2016). 

O Instrumento de avaliação do perfil dos respondentes, constante no Apêndice A, 

composto por 5 itens, foi construído para possibilitar a coleta de dados sobre formação 

acadêmica, tempo de serviço na área de compras, bem como o nível de capacitação e a 

frequência de realização, comum a todos os respondentes.  

O Questionário 1, constante no Apêndice B, aplicado à alta administração, é composto 

por 10 itens fechados que correspondem à avaliação da governança institucional em compras, 

e um item aberto para avaliar a percepção dos gestores quanto à implementação da centralização 

das compras na instituição. 

O Questionário 2, constante no Apêndice B, aplicado a gestores estratégicos, é composto 

por 23 itens fechados, dos quais nove correspondem à avaliação da estrutura organizacional das 

compras, e catorze avaliam os recursos humanos da área de compras quanto aos aspectos da 

capacitação, motivação e continuidade das ações. É composto também por um item aberto para 

avaliá-los quanto à implementação da centralização das compras na instituição. 

O Questionário 3, constante no Apêndice B, aplicado aos chefes de setores de licitações, 

pregoeiros e servidores do setor de compras, é composto por 30 itens fechados, dos quais nove 

correspondem à avaliação da estrutura organizacional das compras, dezesseis avaliam os 

recursos humanos da área de compras quanto aos aspectos da capacitação, motivação e 

continuidade das ações, e cinco correspondem à análise do processo de compras. É composto 

também por dois itens abertos para avaliar os principais entraves das compras e a percepção 

destes atores quanto à implementação da centralização das compras na instituição. 

O Questionário 4, constante no Apêndice B, aplicado aos chefes de setores de licitações, 

pregoeiros e servidores do setor de compras, é composto por 54 itens fechados que analisam o 

ciclo de gestão de compras no IFS, dos quais treze correspondem à fase do planejamento, 

dezesseis correspondem à fase de execução, quinze correspondem à fase do controle, e dez 

correspondem à fase do monitoramento (ações corretivas). 

Os questionados responderam a todas as questões abertas e fechadas a fim de que o 

questionário pudesse ser considerado válido. Assim, do total de 24 atores selecionados, um 
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representante da alta administração, ao ser convidado, não quis responder ao questionário; dois 

servidores que estiveram na chefia do setor de licitações no exercício de 2016 não responderam 

ao questionário, pois um deles estava em gozo de férias e o outro não aceitou o convite para 

responder; dois pregoeiros não aceitaram o convite; e dois questionários foram invalidados por 

falta de resposta. Totalizando, portanto, 17 questionários válidos para a análise de dados. 

As questões fechadas de múltipla escolha utilizaram a escala tipo Likert com seis graus, 

na qual os respondentes deviam optar por uma resposta para cada pergunta, a fim de “medir 

atitudes e compreender uma série de afirmações relacionadas com o objeto pesquisado” 

(MATTAR et al., 2014. p. 236), constituídos pelas seguintes opções: não sabe responder ou 

desconhece; não se aplica, não adota, não possui, não deliberou; há decisão formal ou plano 

para adotar; adota em menor parte; adota parcial; adota em maior parte. E após efetuar a análise 

de todos os questionários considerados válidos, classificou-se o nível de capacidade em 

governança integrada das compras institucionais, com base nas dimensões de análise bem como 

no ciclo de gestão das compras, conforme o Quadro 8. 

  
Quadro 8 - Nível de Capacidade em Governança Integrada 

Nível de Capacidade em Governança Integrada 

Inicial < 0,30 

Básico ≥ 0,30 e < 0,50 

Intermediário ≥ 0,50 e < 0,70 

Aprimorado ≥0,70 

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2017) 
 

A coleta de dados teve como objetivo o levantamento das práticas de gestão adotadas e 

a avaliação do ambiente organizacional servindo de base para a propositura de ações de 

melhorias que maximizem o desempenho da instituição. 

A análise dos dados se deu de forma quantitativa, por meio da estatística descritiva, e, 

qualitativa por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009), que consiste na 

utilização de técnicas para o tratamento e análise de informações extraídas dos textos 

(comunicação) emitidos pelos respondentes. Esta técnica envolve a pré análise (seleção e 

organização dos dados para verificar possíveis incorreções ou informações incompletas), a 

exploração do material (classificação, categorização) e o tratamento dos resultados (codificação 

e inferência). 

A coleta dos dados foi realizada durante os dias 12 a 17 de janeiro de 2018, e, 

posteriormente, as informações obtidas foram transferidas manualmente para o software 

Microsoft Office Excel® versão 2010 e utilizadas para análise. 
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Para a etapa de apresentação da proposta de centralização foi feito um levantamento de 

informações nos pregões eletrônicos (para registro de preços) realizados em 2016, por meio de 

consulta ao Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), a 

fim de identificar os bens e serviços comuns existentes entre as duas unidades gestoras (Reitoria 

e Campus Aracaju), para com base na análise dos dados apurados, poder demonstrar que a 

centralização é viável. 

O recorte temporal se deve ao fato de ser o ano mais recente e com informações de 

análise de auditoria interna consolidada, e, ainda, por ter havido troca de chefia em alguns dos 

setores selecionados, a exemplo do Departamento de Licitações e Contratos - DELC e da 

Coordenadoria de Licitações - COLIC, e por ter ocorrido mudança na estrutura organizacional 

da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, a qual o DELC passou a ser subordinado. 

Também foram considerados os dados obtidos com a aplicação dos questionários, 

principalmente no diz que respeito à propositura de um modelo cujo planejamento e controle 

das compras sejam centralizados em uma unidade central de compras, com a possibilidade de 

delegar atividades relacionadas à execução processual. 

Desta forma adotou-se o percurso metodológico para o alcance dos objetivos da 

pesquisa consoante o Quadro 9. 

 
Quadro 9 - Metodologia para apresentação do Modelo Proposto 

Objetivos Específicos Passos operacionais 

Técnica de 

Coleta de 

Dados 

Instrumento de 

Coleta de Dados 

Análise dos 

Dados 

Identificar os bens e 

serviços comuns que 

atendem às necessidades 

da Reitoria e do Campus 

Aracaju, e suas 

especificações. 

 Pesquisar os processos 

de compra pelo 

Comprasnet. 

Pesquisa 

documental 

Relatório do 

portal de compras 

do governo 

federal  

Análise 

descritiva 

Analisar a adequação da 

estrutura organizacional 

vigente para realização 

das compras 

centralizadas;  

Trabalho de análise com 

base nas necessidades 

organizacionais, na 

proposta centralizada e 

na legislação 

Pesquisa 

documental e 

bibliográfica  

 

 

De campo  

Portarias de 

estrutura 

organizacional 

 

Aplicação de 

Questionário 

Análise 

descritiva 

 

 

Análise 

descritiva 

Definir etapas 

processuais para a 

implementação do 

modelo centralizado de 

gestão de compras de 

bens e serviços no IFS. 

Trabalho de descrição 

das etapas de 

implementação do novo 

modelo, com base no 

referencial teórico  

- - Análise 

descritiva 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Com base no diagnóstico e na revisão de literatura foi possível definir o projeto de 

intervenção, descrito no capítulo “Modelo Proposto”, com a propositura de melhorias nas 

compras do IFS em face da implementação de novo modelo - centralizado -, por meio de ações 

de gestão que definiram a estrutura e organização do setor de compras, a adequação dos recursos 

humanos com definição de competências, de modo a tornar o ciclo de compras mais eficiente 

e estratégico, com foco no resultado, precedido de planejamento e gestão. 

Para viabilização dessa proposta de intervenção e concretização de seus objetivos, a 

reestruturação da área de compras na instituição visando a promoção da economia de escala, 

otimização dos processos e padronização de procedimentos de compras, sobretudo levando-se 

em consideração os aspectos da eficiência na gestão dos recursos públicos, bem como a 

eficiência processual com vistas a obtenção de melhorias e economicidade, será imperativa.  

Para construir um modelo de gestão de compra centralizada, adequado às necessidades 

do Instituto Federal de Sergipe, também foram pesquisados modelos implementados por outros 

órgãos e instituições públicas de ensino superior, observando-se também procedimentos e 

fluxos processuais de outros órgãos públicos que funcionam de forma centralizada a fim de 

analisar pontos fortes e fraco e adotar um modelo padrão para o IFS. 
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5 MODELO ATUAL 

 

Desde o ano de 2011 o Instituto Federal de Sergipe adota um modelo híbrido de 

compras, combinando o modelo descentralizado e o centralizado, verificando-se, conforme 

previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2014-2019), que, de forma 

descentralizada, a Reitoria e os campi possuem autonomia para realizarem suas aquisições de 

bens e contratações de serviços. 

 

Os processos de compras/contratações convencionais de cada unidade gestora serão 

realizados pelas próprias unidades do IFS. Enquanto que os processos de 

compras/contratações compartilhadas através de sistema de registro de preço serão 

divididos entre as unidades gestoras do IFS no início de cada exercício. (IFS, 2014, p. 

246). 

 

Com ressalva para os processos de dispensa de licitação realizados nos campi, os quais 

prescindem de aprovação da Reitoria após autorização do ordenador de despesa dos campi, 

independentemente da motivação, com base no art. 8º, §6º, da IN nº 01/2014/PROAD). 

De forma centralizada, a Reitoria está incumbida de: realizar e orientar todos os 

procedimentos relativos ao Sistema de Registro de Preços por meio de compras compartilhadas, 

conforme art. 68, inciso XI, da Resolução nº 53/2017/CS/IFS (que referenda o Regimento 

Interno da Reitoria); realizar a compra de materiais e contratações da área de tecnologia da 

informação, cujo planejamento é de responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação 

e as licitações  do Departamento de Licitações e Contratos (DELC) e  realizar as licitações de 

obras e serviços de engenharia por meio de Comissão de Licitação própria da Diretoria de 

Planejamento e Obras e Projetos. 

Com relação aos recursos humanos disponíveis, baseando-se na pesquisa documental, 

verificou-se, em planilhas de controle interno do Departamento de Licitações da Reitoria, que 

o IFS possui 26 servidores em seu quadro funcional com curso de formação de pregoeiro 

distribuídos conforme o Quadro 10. 
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Quadro 10 - Quantidade de servidores que possuem curso de formação de pregoeiro 

Unidade Gestora Quantidade de Pregoeiros Pregoeiros em atuação 
Reitoria 4* 3 

Campus Aracaju 7* 5 

Campus São Cristóvão 6* 3 

Campus Estância 3* 3 

Campus Lagarto 3* 3 

Campus Itabaiana 1* 1 

Campus Glória 1* 1 

Campus Propriá - - 

Campus Tobias Barreto - - 

Campus Socorro 1* 1 

Total 26 20 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

Nota Explicativa: * Incluindo a chefia do departamento/setor de licitações 

 

Entretanto, o método de controle do quantitativo de pregoeiro se mostrou falho, visto 

que na instituição não há mapeamento de competências, gestão e retenção de talentos. Há 

rotatividade de servidores, inclusive em face da expansão da Rede Federal Tecnológica, dado 

que há outros servidores que possuem curso de formação mas estão desempenhando suas 

atividades em outros setores que não o de compras e seus nomes não constam na listagem 

fornecida pelo DELC. Como exemplo podemos citar: o Diretor Geral do campus Aracaju, que 

foi chefe do DELC no período de 2010 a 2014 e já atuou como pregoeiro (Portaria nº 0888, de 

16 de junho de 2011; Portaria nº 0963, de 18 de abril de 2013); o atual Diretor de Administração 

do Campus Aracaju (Portaria nº 1.592, de 10 de agosto de 2012); o atual Assessor de 

Administração da PROAD (Portaria nº 0626, de 07 de março de 2013); a atual Coordenadora 

de Planejamento do Campus Estância que já atuou como pregoeira no Campus Tobias Barreto; 

bem como outros servidores, que, já atuaram como pregoeiros e já se submeteram a processo 

de remoção interna, não lotados atualmente em setores de licitações. 

Dessa forma, verifica-se que o Instituto Federal de Sergipe possui um número razoável 

de pregoeiros atuantes, além dos servidores que exercem outro tipo de atividade operacional de 

compras (a exemplo de membros de equipe de apoio ao pregoeiro, coordenadores de contratos, 

gestores de atas de registro de preços, etc.), e que, atualmente, somente os campi Propriá e 

Tobias Barreto não dispõem de pregoeiros no quadro de servidores. 

Embora apenas a Reitoria e o campus Aracaju constituam o lócus dessa intervenção, as 

constatações acima demonstram que há um subaproveitamento de mão-de-obra capacitada, 

visto que, segundo dados do Portal de Compras, o número de servidores que possuem 

treinamentos na área de compras tais como: elaboração de editais e termos de referência, 

elaboração e análise de planilha de preços, difere dos dados constantes nas planilhas de controle 
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do DELC, inclusive devido à alta rotatividade de servidores, apontada nos questionários como 

um dos entraves na realização das compras. 

Considerado um fator contraproducente, estes rodízios ocasionam não somente a 

descontinuidade das práticas administrativas, visto que o IFS não dispõe de normativos que 

padronizem as rotinas processuais, como também o desperdício de recursos financeiros em 

razão da troca de servidores já capacitados por outros que ainda precisam de treinamento, 

Verificando-se que a capacitação dos servidores que atuam na área de compras é de extrema 

relevância. 

Por outro lado, somente pela realização do curso de formação de pregoeiro, conforme 

quantitativo apontado no Quadro 10 acima, não é possível inferir que os servidores já possuem 

a qualificação necessária para serem designados a realizar todas as compras de uma unidade 

gestora, ao contrário do que vem sendo praticado nos órgãos públicos, pois, como afirma 

Parêncio (2018), a maioria dos servidores possui apenas cursos básicos em licitações. 

E, segundo Antonello e Pantoja (2010), o conceito de treinamento vai além da 

necessidade do aperfeiçoamento do desempenho profissional dos servidores, envolvendo o 

CHA (conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes), ou seja, além das competências 

técnicas exigidas para o exercício das atividades, devem ser observadas as competências 

individuais, a motivação e proatividade dos servidores. 

Além disso, o fato de não haver uma carreira específica para os servidores que atuam 

na área de compras, bem como a falta de incentivos, também impactam negativamente na 

retenção de talentos e qualificação da mão-de-obra,  começando  pela diferença no valor das 

gratificações11 entre os chefes de setores de licitações, pois enquanto a Reitoria dispõe de um 

cargo de direção para o chefe do DELC cujo valor aproximado é de R$3.850,00, o campus 

Aracaju dispõe de uma função gratificada para o chefe da COLIC no valor aproximado de 

R$933,00. 

Dessa forma, no intuito de obter maiores informações a respeito dos servidores que 

atuam na área de compras do Instituto Federal de Sergipe, traçou-se o perfil sociodemográfico 

dos participantes da pesquisa, conforme o Quadro 11. 

 

 

                                                 
11 Valores aproximados das gratificações consoante informações obtidas em <http://taes.com.br/>.  

http://taes.com.br/
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Quadro 11 - Perfil dos participantes da pesquisa 

Servidor Formação Acadêmica tem relação com área de 

compras 

Tempo de Serviço 

na área de compras 

Treinamentos na área 

de compras 

Periodicidade dos 

treinamentos 

Membro Operacional 01 Bacharelado em Teologia Menos de 1 ano De 1 a 2 treinamentos Semestral 

Membro Operacional 02 Graduação em Administração De 1 a 3 anos De 3 a 5 treinamentos Anual 

Membro Operacional 03 MBA em Recursos Humanos De 1 a 3 anos De 3 a 5 treinamentos Anual 

Membro Operacional 04 Geografia De 1 a 3 anos - - 

Membro Operacional 05 Serviços Jurídicos De 6 a 10 anos Mais de 5 treinamentos Anual 

Membro Operacional 06 Administração de Empresas De 6 a 10 anos Mais de 5 treinamentos Trimestral 

Membro Operacional 07 Mestrado em Economia De 6 a 10 anos Mais de 5 treinamentos Semestral 

Membro Operacional 08 Licenciatura em Construção Civil e Especialização 

em Gestão ambiental 

De 4 a 5 anos De 1 a 2 treinamentos Acima de 1 ano 

Membro Operacional 09 Graduação em Ciências Contábeis e Especialização 

em Gestão Pública 

De 4 a 5 anos De 3 a 5 treinamentos Anual 

Membro Operacional 10 Especialização em Língua Portuguesa e Produção 

Textual 

De 1 a 3 anos De 1 a 2 treinamentos Anual 

Gestor 01 Mestrado em Química Menos de 1 ano - - 

Gestor 02 Mestrado em Educação Física De 4 a 5 anos Mais de 5 treinamentos Anual 

Gestor 03 Especialização em Gestão Pública Mais de 10 anos Mais de 5 treinamentos Anual 

Gestor 04 Especialização em Docência do Ensino Superior De 6 a 10 anos De 1 a 2 treinamentos Acima de 1 ano 

Gestor 05 Mestrado em Economia De 1 a 3 anos De 1 a 2 treinamentos Semestral 

Gestor de Compras 01 Especialização em Administração Pública De 6 a 10 anos - - 

Gestor de Compras 02 Especialização em Administração De 1 a 3 anos De 3 a 5 treinamentos Anual 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Verificou-se que a formação acadêmica da maioria dos membros operacionais de compras não guarda relação com a área de compras, 

apontando-se os mais diversos cursos e especializações: Geografia, Bacharelado em Teologia, Serviços Jurídicos, Licenciatura em Construção 

Civil; MBA em Recursos Humanos, Especialização em Gestão Ambiental, Especialização em Língua Portuguesa e Produção Textual. 
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E quanto aos que guardam relação (quatro servidores), destacam-se os cursos de: 

Administração e Ciências Contábeis, havendo entre os dez servidores um total de dois com 

especialização em Gestão Pública e um servidor com mestrado na área de Economia, consoante 

Quadro 11. 

Com relação aos chamados “gestores estratégicos” verificou-se que a formação 

acadêmica de três deles não guarda relação com a área de compras, apontando-se as seguintes 

especializações: Mestrado em Química, Mestrado em Educação Física, Especialização em 

Docência do Ensino Superior. E quanto aos que apontaram guardar relação (quatro servidores), 

destaca-se as seguintes especializações: Mestrado em Economia, Especialização em Gestão 

Pública, Especialização em Administração e Administração Pública, consoante Quadro 11.  

Verifica-se de um modo geral, que os gestores estratégicos embora tenham, em sua 

maioria, mais de três anos exercendo atividades relacionadas às compras não participam de 

muitas capacitações. Na área operacional apenas três servidores possuem mais de cinco anos 

exercendo atividades relacionadas a compras e a maioria deles (seis servidores) possui menos 

de cinco cursos de capacitação, sem que se tenha especificado quais treinamentos foram 

realizados, embora mesmo assim se possa dizer que a política de capacitação dos servidores da 

instituição ainda há que melhorar, sobretudo para a formação de um corpo técnico 

especializado.  

Neste sentido, a literatura aponta que 

 

Há na Administração Pública um desequilíbrio injusto de aporte de recursos humanos 

entre seus órgãos e entidades. Muitas administrações sofrem com problemas 

relacionados à insuficiência quantitativa e qualitativa de recursos humanos em todos 

os níveis da organização. Faltam administradores com habilidades gerenciais e visão 

estratégica. É preciso, sobretudo, alocar os perfis adequados na cadeira certa. Não é 

recomendável, por exemplo, que nas áreas de compras e contratos tenham apenas 

profissionais com formação jurídica e vasto conhecimento da legislação e 

jurisprudência. É necessária também a existência de servidores com conhecimento de 

administração e economia, formando equipes multidisciplinares. A meritocracia deve 

estar conjugada com a alocação adequada dos profissionais que fazem a gestão pública 

(SILVA, 2017b). 

 

A  maioria dos respondentes destacou que participa de cursos de capacitação anualmente  

e o  levantamento da pesquisa mostrou que a instituição, em menor escala, realiza capacitação 

a cada atualização relevante da legislação de compras, muito embora não seleciona os 

servidores que trabalham na área de compras com base na avaliação de desempenho; e que os 

servidores estão pouco motivados para atuar no setor de compras face a sobrecarga de trabalho 

e a falta de reconhecimento, conforme se verifica de alguns trechos abaixo transcritos: 
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Falta de pessoal capacitado, motivado para exercer atividades (Gestor de Compras 01 

em resposta ao questionário). 

Alta demanda em relação ao quantitativo de servidores; Alta rotatividade de 

servidores; Responsabilidade desproporcional aos incentivos para servidores e 

gestores do setor de compras; Desigualdade na distribuição de tarefas (Membro 

Operacional 01 em resposta ao questionário). 

Desigualdade na divisão de trabalhos e estrutura/capacitação da equipe (Membro 

Operacional 06 em resposta ao questionário). 

Necessidade de mais capacitação para os servidores (Membro Operacional 07 em 

resposta ao questionário). 

 Há problemas na divisão de tarefas e sobrecarga de trabalho (Membro Operacional 

08 em resposta ao questionário). 

 

Ressalta-se que, possivelmente devido à falta de motivação, o membro operacional 04 

apontou no questionário que embora a chefia imediata tenha incentivado a participar de cursos 

de capacitação, o servidor não tem interesse; o Gestor 01 e o Gestor de Compras 01 (dois 

gestores considerados estratégicos) apontaram não possuir cursos na área em razão de nunca 

terem solicitado. 

Segundo Silva (2017b) a “meritocracia deve estar conjugada com a alocação adequada 

dos profissionais que fazem a gestão pública”.  

Destaca-se ainda, com base na pesquisa, que gestores e ficais de contratos recebem 

pouco treinamento e não são designados com base em conhecimentos técnicos. Verifica-se 

também, conforme foi dito anteriormente, que os demandantes também não possuem 

capacitação na área de compras. 

 Para Silva (2017b), o serviço público e a área de compras necessitam de pessoas 

motivadas e comprometidas a fim de que se possa ter a gestão de conhecimento nas instituições. 

E conforme se verificou nesta pesquisa, no Instituto Federal de Sergipe existe, rotatividade de 

servidores e a descontinuidade das ações desenvolvidas no setor de compras, bem como em 

funções estratégicas, visto que no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017,  o 

Departamento de Licitações e Contratos da Reitoria teve quatro servidores à frente de sua 

chefia; a Coordenadoria de Licitações do Campus Aracaju teve três diferentes chefes; e a Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional teve dois pró-reitores. Conforme também foi 

apontado pelos respondentes: 

 

Falta de compromisso de algumas unidades gestoras e alta rotatividade de servidores 

(Gestor de Compras 02 em resposta ao questionário). 
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Alta rotatividade de servidores (Membro Operacional 01 em resposta ao 

questionário). 

Rotatividade de gestores/servidores (Membro Operacional 07 em resposta ao 

questionário). 

 

Dessa forma, pode-se apontar resumidamente, conforme Quadro 12 abaixo, os 

principais problemas diagnosticados na estrutura de pessoal relacionada às compras. 

  

Quadro 12 - Quadro-resumo de problemas com recursos humanos especializados 

Principais problemas diagnosticados 

- Não há mapeamento de competências; 

- Não há gestão e retenção de talentos; 

- Alta rotatividade de servidores; 

- Má distribuição de servidores; 

- Acúmulo e má distribuição de tarefas; 

- Retrabalho; 

- Falta de incentivos; 

- Desmotivação; 

- Corpo técnico pouco especializado; 

- Necessidade de treinamentos especializados. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Cabe registrar que, embora a capacitação dos agentes públicos que atuam na área de 

compras seja importante, o TCU (2014) verificou que a sua realização de maneira isolada é 

insuficiente para resolver os problemas existentes nos órgãos públicos relacionados às 

aquisições, visto que o conceito de treinamento não envolve apenas a necessidade da instituição 

capacitar os servidores para o aperfeiçoamento do desempenho profissional, englobando 

também, de acordo com Antonello e Pantoja (2010), as atitudes, conceitos, habilidades e o 

esforço planejado objetivando a ampliação da aprendizagem entre os indivíduos. Torna-se 

necessário o aprofundamento no quesito treinamento, bem como a análise das competências 

individuais para afirmar que os recursos humanos disponíveis em uma instituição estejam 

altamente especializados. 

Quanto à estrutura organizacional de compras da Reitoria, conforme Figura 13 abaixo, 

o Departamento de Licitações e Contratos (DELC) é diretamente subordinado à Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) e possui quatro coordenadorias subordinadas 

hierarquicamente a ele: Coordenadoria de Licitações (COLIC), Coordenadoria de Convênios e 

Contratos (COCC), Coordenadoria de Compras (CCOMP), e Coordenadoria de Apoio de 

Licitações (CAL), consoante consta da Portaria nº 3.961/2017/IFS. 
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Figura 13 - Estrutura de compras Reitoria 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

Fonte: Adaptada de IFS (2017a) 

 

 As competências de cada um destes setores da Reitoria deviam encontrar-se dispostas 

no seu Regimento Interno (Resolução nº 53/2017/CS/IFS), entretanto, o regimento é omisso 

quanto às competências da Coordenadoria de Compras e da Coordenadoria de Apoio de 

Licitações e inclusive quanto à existência de ambas. 

Neste sentido aponta-se uma falta de atenção na elaboração e conferência de um 

documento de tamanha importância como o Regimento Interno da Reitoria, podendo-se dizer 

que a instituição ainda precisa avançar bastante de modo a considerar as compras institucionais 

como uma função estratégica. E que os gestores estratégicos, dada a falta de pessoal, dedicam 

seu tempo na realização de tarefas operacionais de compras, ficando suscetíveis a cometer erros 

em suas tarefas gerenciais. 

A estrutura organizacional de compras do Campus Aracaju, conforme Figura 14 abaixo, 

apresenta-se de forma diversa da Reitoria, visto que não possui a Coordenadoria de Compras. 

E a Coordenadoria de Contratos (COC) assim como a Coordenadoria de Licitações (COLIC) 

estão subordinadas diretamente à Diretoria de Administração (DADM).  

 

Figura 14 - Estrutura de compras Campus Aracaju 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de IFS (2017a) 
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Ressalta-se que as competências das coordenadorias encontram-se devidamente 

dispostas no Regimento Interno do campus (Resolução nº 54/2017/CS/IFS), criando melhores 

condições de funcionamento. 

A falta de atenção na elaboração de documentos importantes também pode ser 

visualizada em uma das fases principais do ciclo de gestão de compras - fase do planejamento, 

visto que diversos respondentes dos questionários de pesquisa (quatro gestores estratégicos e 

cinco servidores do setor de compras responderam que os demandantes detêm em menor parte 

as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade de especificação dos 

itens (questão 6 da categoria de análise recursos humanos especializados - questionários 2 e 3), 

enquanto  quatro servidores do setor de compras e um gestor estratégico apontaram a falta de 

capacitação e o despreparo dos requisitantes, quando da elaboração das especificações, 

conforme se verifica em alguns trechos, abaixo, transcritos:  

 

Resistência dos setores solicitantes em cumprir com suas atribuições nos processos de 

compras; excesso de urgências provocadas pelos solicitantes (Membro Operacional 

01 em resposta ao questionário). 

Descrição precária dos pedidos (Membro Operacional 02 em resposta ao 

questionário). 

Falta de capacitação dos requisitantes (Membro Operacional 03 em resposta ao 

questionário). 

Falta de preparo (informações) por parte dos solicitantes que, como o pedido é parte 

inicial do processo, acaba por dificultar todo o andamento do processo (Gestor de 

compras 01 em resposta ao questionário). 

 

Ressalta-se que, segundo os participantes da pesquisa, a falta de capacitação dos 

demandantes e as falhas na especificação dos itens foram elencadas como um dos entraves na 

gestão das compras realizadas pelo Instituto. E segundo Fenili (2016) e Ferrer (2015), a precisão 

na especificação dos itens a serem licitados constitui pré-requisito para a realização de uma 

compra bem sucedida. 

Observa-se ainda que não há instrumento interno vigente que normatize a padronização 

das rotinas procedimentais e fluxogramas processuais a serem utilizados em todo o IFS relativos 

aos processos de compras e contratações. Havendo, entretanto, a utilização de modelos de 

minutas de editais e contratos padronizados constantes do site da Advocacia-Geral da União - 

AGU, em virtude da publicação da Portaria/IFS nº 1.063/2015, que regulamentou a implantação 

do Projeto “Edital Eficiente e Parecer Referencial”, no âmbito de toda a instituição. Tal Projeto 
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teve como objetivo padronizar os editais dos procedimentos licitatórios do IFS e de suas 

diversas unidades gestoras, para facilitar a análise jurídica por parte da Procuradoria Federal 

junto ao IFS, e proporcionar maior celeridade aos processos, utilizando-se os modelos de 

minutas atualizadas de editais, contratos, termos de referência e outros disponibilizados pela 

AGU. 

Segundo o Gestor de compras 02, “falta padronização da instrução processual”. Extrai-

se também dessa pesquisa que 50% (cinquenta por cento) do corpo operacional de compras 

apontou que não há instrumento normatizado, com vistas à obtenção de eficiência e 

continuidade de boas práticas (questão 2 da categoria de análise processo de compras - 

questionário 3); enquanto 40% apontou que há parcialmente a padronização de rotinas e fluxos, 

e 10% apontou que tal prática é adotada em maior parte.  

Neste caso, pode-se inferir que a resposta positiva desses cinco servidores do setor de 

compras, apontando para a adoção parcial ou total da padronização de rotinas e fluxos, pode 

ser fruto da manutenção de um fluxo de tramitação dos pedidos de compra de materiais e 

solicitações de serviços (Anexo 2 da Instrução Normativa nº 01/2011/PROAD, a qual se 

encontra revogada na página virtual da Pró-Reitoria de Administração - PROAD) na página 

virtual da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), servindo como norte para 

a área operacional pertencente às estruturas de compras dos campi, embora de maneira não 

rotineira, visto que se baseiam nos procedimentos realizados pela Reitoria e pelo seu 

Departamento de Licitações e Contratos. E ainda pelo fato de que é do conhecimento de muitos, 

que há um estudo em andamento a fim de viabilizar, num futuro próximo, o estabelecimento de 

rotinas e fluxos, visto que no início de 2017 foi aprovada a IN/PRODIN nº 01/2017, por meio 

da Portaria nº 34, de 04 de janeiro de 2017, a qual foi imediatamente revogada no dia seguinte, 

que dispunha sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços mediante licitação, 

inclusive dispensa e inexigibilidade, estabelecendo suas rotinas e fluxos no âmbito do IFS. 

Dessa forma, verifica-se que o planejamento das contratações é precário, embora as 

unidades gestoras possuam autonomia para realizar o planejamento de suas compras e a 

execução dos processos (questões 1 e 2 da categoria de análise estrutura e organização de um 

setor de compras, tal qual afirmou 65% e 71% dos respondentes desta pesquisa, 

respectivamente, constantes dos questionários 2 e 3). A  percepção dos gestores estratégicos e 

dos servidores operacionais de compras é bastante dividida quando se trata da adoção ou não 

de plano anual de compras por parte da instituição (questão 8 da categoria de análise estrutura 

e organização de um setor de compras), uma vez que realizar o planejamento efetivo vai além 
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de proceder o levantamento das necessidades, e segundo o TCU (2014), o planejamento da 

contratação é a fase do ciclo de compras que envolve a necessidade de negócio, a iniciar pela 

especificação dos itens juntamente com a justificativa da compra, conforme também apontou 

Ferrer (2015), até o estabelecimento dos requisitos de habilitação, critérios de aceitação das 

propostas, e de aplicação de penalidades (BRASIL, 2002). 

Nesse quesito, verificou-se que cinco gestores apontam para a adoção parcial de um 

plano anual de aquisições, um gestor aponta a adoção em maior parte, e outro apontou que há 

uma decisão para a instituição passar a adotar. Ao passo que seis servidores operacionais de 

compras responderam que o IFS não possui plano anual de aquisições; dois responderam que 

há adoção parcial; um respondeu que há uma decisão para adotá-lo, e um respondeu que não 

tem conhecimento. Todavia, a análise das questões objetivas, diferentemente da resposta obtida 

por meio da utilização da escala tipo Likert, permite-nos extrair que de fato ainda não há no 

Instituto Federal de Sergipe a adoção de Plano Anual de Compras, conforme transcrições 

abaixo: 

 

Elaborar um plano de compras e contratações anual, direcionando os recursos 

orçamentários para atingir os objetivos estratégicos (Gestor 01 em resposta ao 

questionário). 

Surgimento de “demandas urgentes” alteram o fluxo dos processos (Membro 

Operacional 04 em resposta ao questionário). 

 

Vale ressaltar que a PRODIN foi notificada em 2016 pela Controladoria Geral da União 

– CGU, a qual recomendou por meio da constatação 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº. 

201601456 que os indicadores de desempenho devem ser reavaliados. Observa-se que o PDI 

(2014-2019) do IFS apenas apresenta uma pretensão do número de pregões que deveriam ser 

realizados pelas unidades gestoras ao longo do período de execução do plano, e que o Plano de 

Desenvolvimento Anual - PDA 2017 (IFS, 2017, p. 12), em consonância com o PDI, apenas 

aponta como objetivo estratégico da área de compras o aperfeiçoamento de processos e 

procedimentos institucionais, tendo como indicador o número de projetos para modernização 

dos processos e procedimentos da gestão, ou seja, verifica-se o descuido no estabelecimento de 

objetivos estratégicos relacionados às compras, e uma forma muito vaga de traçar metas e 

indicadores de desempenho.  

Apresenta-se, resumidamente, os principais problemas diagnosticados na organização 

das compras, conforme Quadro 13. 
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Quadro 13 - Quadro-resumo de problemas na organização das compras 

Principais problemas diagnosticados 

- Não há plano anual de aquisições; 

- Planejamento precário; 

- Falta de padronização de itens; 

- Repetição de contratações idênticas ou similares; 

- Não possui mapeamento de processos; 

- Não possui indicadores de desempenho; 

- Não possui metas e objetivos para o setor de compras; 

- Não há padronização de fluxos procedimentais; 

- Falhas nas especificações dos bens e serviços; 

- Divisão desproporcional de trabalho; 

- Falta de integração entre sistemas interno e externo; 

- Falta de integração entre os setores; 

- Falta de comunicação entre as unidades de compras. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Ratifica-se, assim,  o levantamento dessa pesquisa no sentido de que o IFS não possui: 

mapeamento dos processos de compras; indicadores de desempenho na área de compras; plano 

anual de compras; matriz ou outro modelo metodológico que discrimine as prioridades de 

compra; metas e objetivos traçados para o setor de compras; esquematização das compras no 

intuito de impedir a realização de uma multiplicidade de contratações semelhantes; cronograma 

que determine o prazo máximo de realização de cada etapa do processo de compra (resposta 

obtida nas questões 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 12 do questionário ciclo de gestão de compras referente ao 

planejamento). 

Quanto aos procedimentos adotados no IFS para a realização das compras, verifica-se 

que cada unidade gestora realiza o levantamento de suas necessidades, e utiliza os formulários-

modelo disponíveis na página da PRODIN para formalizar os pedidos de compra de materiais 

(PCM) e as solicitações de serviços (SS). Cada setor solicitante  preenche o formulário com as 

especificações detalhadas dos itens solicitados, devendo conter ainda: o quantitativo necessário 

para atender às demandas; justificativa da contratação; local, prazo e condições de entrega; e 

elabora também o termo de referência, algumas vezes com o auxílio do setor de licitações, 

encaminhando tais documentos à PRODIN, no caso das compras da Reitoria (para atendimento 

de sua sede, suas Pró-Reitorias, e Diretorias Sistêmicas), e à Diretoria de Administração 

(DADM), no caso de compras para o campus Aracaju, para verificação do planejamento e 

posterior encaminhamento ao ordenador de despesa (Reitor ou Diretor Geral do campus) para 

autorização de abertura de processo administrativo. 
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Uma vez abertos, os processos são enviados para o Departamento de Licitações e 

Contratos da Reitoria ou para as Coordenadorias de Licitações dos campi, a depender da 

unidade gestora solicitante, que realizarão a pesquisa de preços, conforme os procedimentos 

administrativos básicos contidos na Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, do 

Ministério do Planejamento, a qual alterou a IN/MP nº 5/2014, para obtenção do preço de 

referência da contratação, momento em que o processo é encaminhado para o setor financeiro 

para fins de verificação da disponibilidade orçamentária e codificação da despesa (pré-

empenho), e posterior envio para autorização da despesa por parte do ordenador. 

Após obtida esta autorização, os processos são encaminhados para o Departamento de 

Licitações e Contratos (DELC) ou Coordenadoria de Licitações (COLIC) do campus Aracaju, 

que em conjunto com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) ou Diretoria 

de Administração (DADM), a depender da unidade gestora solicitante, definem a modalidade 

licitatória a ser adotada (na maioria das vezes pregão na sua forma eletrônica, inclusive com 

uso do procedimento de sistema de registro de preços – dispensando-se neste último caso o 

provisionamento de recursos orçamentários).  

Em seguida, são distribuídos entre os pregoeiros da unidade gestora, os quais realizam 

a elaboração da minuta de edital e seus anexos, e a verificação e preenchimento das declarações 

constantes do Apêndice da Portaria/IFS nº 1.063/2015 (ANEXO A), que trata da implantação 

do Projeto “Edital e Parecer Eficiente” em todo o IFS. Ressalte-se que os processos são 

encaminhados às Coordenadorias de Contratos quando se faz necessária a elaboração de 

minutas contratuais. Caso o pregão eletrônico seja para registro de preços, antes de ser enviado 

à Procuradoria Federal, o órgão gerenciador procederá a inclusão dos itens no Portal de 

Compras Governamentais, com a utilização do procedimento de Intenção de Registro de Preços 

- IRP a ser operacionalizado no SIASG, com o registro e divulgação dos itens a serem licitados, 

abrindo-se prazo para que as unidades participantes do IFS manifestem o interesse em participar 

do certame, bem como demais órgãos e entidades integrantes do SISG. 

No caso das compras compartilhadas via SRP a fim de atender às necessidades dos 

campi e da Reitoria, geralmente, no início do ano, é realizada uma reunião com todos os 

diretores de campus, gerentes e coordenadores de administração, responsáveis pelo 

planejamento das compras de cada unidade gestora, momento em que é definido, de forma 

aleatória, o órgão gerenciador de cada processo licitatório, visto que o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI (2014-2019), prevê que “os processos de 

compras/contratações compartilhadas serão divididos entre as unidades gestoras do IFS no 
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início de cada exercício” de modo que uma unidade seja a gestora do pregão e as demais serão 

participantes (IFS, 2014, p. 246), porém não especifica os critérios dessa divisão e escolha. 

Embora em alguns casos, seja levada em consideração a capacidade operacional de cada 

campus, ocasionando o problema de sobrecarga ou ociosidade de trabalho entre as unidades.  

Após isso, cada campus participante elaborará seu pedido e enviará ao gerenciador que 

se encarregará de compilar todas as solicitações e proceder a inclusão dos itens no Portal de 

Compras Governamentais, com a utilização do procedimento de Intenção de Registro de Preços 

- IRP a ser operacionalizado no SIASG, com o registro e divulgação dos itens a serem licitados, 

abrindo-se prazo para que as unidades participantes do IFS manifestem o interesse em participar 

do certame, bem como demais órgãos e entidades integrantes do SISG. Conforme previsto no 

PDI (2014-2019), “teremos processos de compra compartilhada interna do IFS com uma 

unidade sendo a gestora do pregão e as demais como participantes” (IFS, 2014, p. 246). 

Antes da abertura da IRP, os pedidos compilados pelo órgão gerenciador são 

encaminhados à Reitoria para fins de autorização de abertura de processo administrativo, e 

posteriormente são enviados para o Departamento de Licitações e Contratos da Reitoria ou para 

as Coordenadorias de Licitações dos campi, a depender do gerenciador do processo, que 

realizarão a pesquisa de preços, em conformidade com os procedimentos administrativos 

básicos contidos na Instrução Normativa nº 3/2017, do Ministério do Planejamento, para 

obtenção do preço de referência da contratação e posterior envio para autorização da despesa 

por parte do ordenador, dispensada, neste caso, o provisionamento de recursos. 

Feito isto, a Administração encaminhará os processos para aprovação da Assessoria 

Jurídica (Procuradoria Federal junto ao IFS). O parecer jurídico é emitido com parágrafo 

conclusivo registrando a aprovação ou a rejeição da minuta analisada. Em caso de rejeição pode 

haver o cancelamento da compra e arquivamento do processo, ou indicação das alterações que 

precisam ser feitas. Caso seja necessário fazer alguma correção na minuta do edital ou seus 

anexos, o processo retorna para o setor que deve proceder aos devidos ajustes. Após as 

correções ou em caso de aprovação direta da minuta o processo é encaminhado para o setor de 

licitações (DELC ou COLIC) e tem-se por fim a divulgação do certame por meio da publicação 

do aviso de edital, encerrando, assim, a fase interna da licitação para dar início à fase externa. 

Dessa forma, apresenta-se resumidamente, conforme Figura 15 abaixo, o fluxo adotado 

na fase interna do pregão eletrônico.  
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Figura 15 - Fase Interna do pregão eletrônico 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

Observações: * As unidades requisitantes que integram a Reitoria devem encaminhar os autos à PRODIN. As 

unidades requisitantes que integram o campus Aracaju devem encaminhar os autos à DADM. 

** O ordenador de despesas da Reitoria é o Reitor e, no campus Aracaju, é o Diretor Geral. 

 

Com a publicação do edital, o mesmo pode ser impugnado e o processo enviado para o 

pregoeiro. Se houver modificações no edital, o mesmo deverá ser republicado; caso não haja 

alterações, o prazo continua correndo até a data de abertura da licitação. O pregoeiro conduzirá 

a sessão de abertura, analisando as propostas anexadas no sistema, aceitando-as ou recusando-

as de acordo com as especificações do edital, e abrirá os itens para fase de lances. Quando 

necessário, a proposta será analisada conjuntamente com o setor solicitante. Após analisada a 

proposta classificada em primeiro lugar, seus documentos de habilitação serão analisados e o 

licitante será declarado vencedor e terá sua proposta habilitada. 

Durante a sessão, se algum licitante não ficar satisfeito com o resultado do julgamento, 

poderá interpor recurso, cabendo ao pregoeiro analisá-lo. Se o pregoeiro mantiver a sua decisão, 

deverá encaminhar o processo para a autoridade competente (Reitor ou Diretor de Campus) 

para decidir o recurso. Tanto neste caso como nas situações em que o pregoeiro reformular sua 

decisão quanto ao recurso interposto, deverá encaminhar o processo à autoridade competente 

para fins de adjudicação do objeto da licitação. Se não houver recurso, o pregoeiro adjudica o 

objeto e encaminha o processo para a autoridade competente homologar o resultado do certame. 

Após homologado, o processo volta para o pregoeiro publicar o resultado da licitação. 

Posteriormente, poderá ser emitida nota de empenho, e assinada a ata de registro de preços e/ou 

o contrato, se houver. 
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Dessa forma, apresenta-se resumidamente, conforme Figura 16 abaixo, o fluxo adotado 

na fase externa do pregão eletrônico. 

 

Figura 16 - Fase Externa do pregão eletrônico 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

Observações: * Se houver recurso e o pregoeiro mantiver a sua decisão, deverá encaminhar os autos à autoridade 

competente para fins de adjudicação. 

  

Com exceção dos processos de obras e serviços de engenharia coordenados pela 

Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos (DIPOP) e os processos de tecnologia da 

informação coordenados pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), os quais não 

constituem objeto de análise desta proposta de intervenção, existem inúmeros problemas nos 

procedimentos de compras da instituição. Destaca-se que, nos dois modelos de compras 

adotados na instituição (centralizado e descentralizado), não há padronização na especificação 

de itens comumente demandados, verificando-se a ocorrência de erros ou lacunas na descrição 

de produtos e serviços, ensejando processos licitatórios que se estendem por prazo maior que o 

tempo desejável, seja devido às várias tramitações processuais entre setores envolvidos 

(solicitante x setor de licitações) para as devidas correções nas especificações, antes da 

divulgação do edital, ou em caso de certames desertos ou fracassados, quando os editais são 

divulgados sem que se perceba as falhas e acabam por afastar possíveis licitantes interessados, 

e implicando na republicação de editais após adoção dos procedimentos adequados para evitar 
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Com base na pesquisa, verifica-se em toda a instituição a falta de cuidado por parte dos 

solicitantes quando da elaboração de seus pedidos, os quais por diversas vezes deixam de 

consultar o mercado fornecedor para melhor conhecerem os produtos disponíveis e que sejam 

capazes de suprir as demandas da administração na prestação de serviços públicos, utilizando-

se por vezes das descrições obsoletas constantes do catálogo de materiais e serviços do SIASG. 
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Outro problema corrente nos dois modelos adotados é a falha na comunicação entre os 

setores demandantes e os setores executores da licitação, acarretando problemas no 

planejamento e no gerenciamento das compras, tais como: pedidos protocolados em caráter de 

urgência, podendo ocasionar a duplicação de processos para aquisição de um mesmo objeto; 

bem como o superdimensionamento ou subdimensionamento na quantidade de produtos e/ou 

serviços licitados.  

É oportuno registrar, a partir de observações feitas pela pesquisadora, que existem 

também algumas reclamações por parte dos solicitantes quanto à demora para conclusão de 

alguns certames, e principalmente o fato de que não há um feedback quando as licitações são 

concluídas, de modo que alguns produtos são entregues nos almoxarifados e não chegam de 

imediato nos requisitantes. Ou, ainda,  a divergência na especificação dos produtos licitados e 

os produtos recebidos no almoxarifado, de modo que os indícios para estas falhas apontam para 

a falta de envio do termo de referência para os setores de almoxarifado e patrimônio a fim de 

que possam realizar a conferência dos materiais no ato do recebimento com maior riqueza de 

detalhes, visto que a nota de empenho (documento sempre enviado a estes setores) possui um 

campo reduzido que não comporta as especificações detalhadas. 

Nos casos de SRP há a possibilidade de que haja divergência de preços entre o registrado 

para o órgão gerenciador e aquele registrado para os órgãos participantes diante da criação de 

itens individuais para cada campus, posto que nem sempre o pregoeiro consegue negociar no 

sistema com o licitante para igualar os valores. Todavia, é comum que os licitantes ofertem o 

mesmo preço para os itens que são idênticos, a exceção das localidades de entrega muito 

distantes e principalmente para os participantes de outros estados federativos. 

Cabe ressaltar aqui, que a Administração, antes de providenciar a elaboração e 

publicação de um novo edital, analisa quais as causas que ensejaram o fracasso ou o desinteresse 

dos licitantes pelo certame anterior, procurando corrigir os eventuais erros ou falhas, na 

tentativa de obtenção de sucesso na nova licitação. 

Verificam-se, portanto, seja em razão da falta de normatização de procedimentos e 

fluxos processuais, ou até mesmo devido ao modelo híbrido de compras adotado na instituição 

- ora centralizado e ora descentralizado, diversos problemas na área de compra do Instituto 

como um todo, tais como: 

i. Os diversos campi possuem necessidades e objetos de aquisição comuns (a exemplo 

de: material de expediente, serviços de apoio administrativo, serviços de manutenção em geral 

(predial, refrigeração, veículos, etc.), serviços de vigilância, serviços de limpeza e 
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conservação); e alguns possuem também cursos idênticos ou similares, os quais demandam os 

mesmos insumos para o funcionamento dos mesmos, principalmente para execução de suas 

aulas práticas (como por exemplo: reagentes químicos, material de construção, material de 

informática, material de segurança no trabalho, etc.), entretanto, por vezes, as unidades realizam 

processos licitatórios independentes, quando poderiam efetuar compras e/ou contratações em 

um único processo e fazer uso do poder de compra da instituição para obtenção de melhores 

preços com economia de escala e padronização de itens. 

ii. Os solicitantes ao elaborarem os pedidos de compra/solicitação de serviços, e os 

termos de referência, não atentam para a devida especificação do objeto e o correto 

apontamento da forma de execução contratual, quando necessário, ensejando em certames 

desertos ou fracassados, e aumentando a despesa pública com a publicação de uma nova 

licitação; 

iii. O período previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional para expedição dos 

pedidos de compra e/ou solicitações de serviço, pelas unidades requisitantes, inúmeras vezes 

deixa de ser observado, ocasionando a repetição de processos com os mesmos objetos ou com 

natureza de despesa semelhante, bem como o superdimensionamento ou subdimensionamento 

dos quantitativos a serem adquiridos; e ainda onerando os cofres públicos em face dos custos 

processuais que envolvem uma licitação quando comparado com o valor da compra a ser 

realizada; 

iv. Quando utilizado o SRP para a realização das compras compartilhadas, a escolha do 

órgão gerenciador dentre as unidades gestoras do IFS é determinada de forma aleatória, às vezes 

de maneira impositiva, e outras vezes com base na capacitação e experiência profissional dos 

pregoeiros, observada a capacidade operacional de cada campus, entretanto gera um 

descompasso na produtividade dos setores de licitação das unidades gestoras. Conforme 

previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2014-2019), “os processos de 

compras/contratações compartilhadas através de sistema de registro de preço serão divididos 

entre as unidades gestoras do IFS no início de cada exercício” (IFS, 2014, p. 246). 

Em 2011, além da Reitoria, o IFS possuía três campi em funcionamento, e, em razão da 

expansão da Rede Federal Tecnológica de Ensino, outras três unidades foram implantadas 

naquele ano, e em 2014 mais duas unidades iniciaram suas atividades, executando-se um total 

de 1.269 processos de compras (incluídos dispensas e inexigibilidades), de 2011 a 2016, 

conforme a Figura 17.  
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Figura 17 - Quantidade de processos de compras realizados de 2011 a 2016 por campus 

 
Fonte: Painel de Compras: http://paineldecompras.planejamento.gov.br 

 

De 2011 até dezembro de 2016, foram realizados 420 pregões (tradicionais e para 

registro de preços), sendo que algumas unidades não operacionalizaram nenhum pregão, 

reforçando-se a ideia de que não há divisão racional do trabalho entre as unidades de compras 

do IFS, conforme o Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Quantidade de pregões realizados de 2011 a 2016 

Unidade Gestora Número de pregões realizados 

Reitoria 162 

Campus Aracaju 134 

Campus São Cristóvão 92 

Campus Estância 14 

Campus Lagarto 9 

Campus Itabaiana 6 

Campus Propriá 3 

Campus Glória 0 

Campus Tobias Barreto 0 

Total 420 
Fonte: Painel de Compras: http://paineldecompras.planejamento.gov.br 

 

Considerando-se apenas o ano referencial do estudo (exercício 2016), tem-se o 

quantitativo de pregões conforme a Figura 18. 
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Figura 18 - Quantidade de pregões realizados em 2016 

 
Fonte: Painel de Compras: http://paineldecompras.planejamento.gov.br 

 

O Instituto Federal de Sergipe possui um grande volume de compras, tendo realizado 

no ano de 2016 aquisições (bens e serviços) no montante aproximado de R$ 45,42 milhões, 

através de 47 pregões eletrônicos correspondendo ao valor aproximado de R$ 8,47 milhões, 

dentre eles 32 licitações para registro de preços (80% para aquisição de material e 20% para 

contratação de serviços) somando a importância aproximada de R$ 8,08 milhões (SEGES, 

2016).  

Verificou-se, com base em IFS (2017),  que no exercício de 2016, a despesa 

orçamentária do IFS foi da ordem de R$ 243.743.670,61 (duzentos e quarenta e três milhões, 

setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e um centavos), tendo sido 

executado um montante no valor de R$ 45.288.925, 79 (quarenta e cinco milhões, duzentos e 

oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), fruto de todas as 

licitações realizadas, e o montante de R$ 6.187.774,38 (seis milhões, cento e oitenta e sete mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) correspondentes às contratações 

diretas, conforme o Quadro 15. 
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Quadro 15 - Despesa empenhada em 2016 

Modalidade de Licitação Valor Empenhado 

Convite - 

Tomada de Preços R$ 1.498.657,53 

Concorrência R$ 11.746.085,55 

Pregão R$ 32.044.182,71 

Subtotal R$ 45.288.925,79 

Contratações Diretas Valor Empenhado 

Dispensas R$ 4.782.601,57 

Inexigibilidades R$ 1.405.172,81 

Subtotal R$ 6.187.774,38 

Total R$ 51.476.700,17 
Fonte: IFS (2017). Disponível em: http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2017/5_-

_maio/Relatorio_gestao_2016.pdf 
 

Ressalta-se que essas constatações servem apenas de registro de informações, visto que 

o levantamento detalhado das compras realizadas anualmente (valores, natureza de despesa e 

tempo de realização dos pregões) não constitui o foco desse projeto de intervenção, visto que 

por si só dariam para ser objeto de estudo de outro trabalho. 

Face a esses apontamentos, verifica-se que o Instituto Federal de Sergipe embora possua 

aproximadamente um orçamento anual de mais de R$ 200 milhões de reais, não possui um bom 

planejamento para suas compras, apresentando: falta de padronização de itens demandados; 

replicação de contratos de mesmo objeto, acarretando dispêndio da força de trabalho intelectual 

na gestão de contratos idênticos ou similares; processos licitatórios desertos ou fracassados 

devido a incorreções na especificação do objeto, acarretando morosidade nas contratações, 

desperdício de tempo e repetição dos certames, onerando os cofres públicos; divisão desigual e 

irracional das atividades, ocasionando sobrecarga de trabalho em algumas unidades e 

ociosidade em outras. 

Quanto ao levantamento sobre governança nas compras realizado através dos 

questionários aplicados à alta gestão, aos gestores estratégicos e aos chefes de setores de 

licitações e servidores do Setor de Compras indica o nível em que o IFS se encontra com relação 

as contratações de acordo com as seguintes dimensões: governança, estrutura e organização do 

setor de compras, recursos humanos especializados e processos de compras. Indica também o 

índice de governança entre as dimensões analisadas nesse trabalho.  

Foram verificados os índices de 0,36 na dimensão governança; 0,91 na dimensão 

estrutura e organização de um setor de compras; 0,38 na dimensão recursos humanos 

especializados; e 0,44 na dimensão processo de compras. Esse resultado sinaliza que o IFS 

possui um índice de governança nas contratações de 0,52 quando considerada a integração de 
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todas as dimensões. Vale ressaltar que a dimensão estrutura e organização de um setor de 

compras apresentou um índice de 0,91, encontrando-se em um patamar superior às demais 

dimensões, sinalizando que o IFS possui um setor de compras estruturado e organizado, 

conforme se verifica no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Índice de governança das dimensões 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Face a este resultado, o nível de capacidade em governança de cada dimensão se 

encontra na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Nível de Capacidade em Governança nas compras 

Nível de capacidade em governança nas compras 

Inicial < 0,30 

Básico ≥ 0,30 e < 0,50 

Intermediário ≥ 0,50 e < 0,70 

Aprimorado ≥0,70 
Fonte: Elaborada pela autora com base em TCU (2017) 

 

As dimensões governança, recursos humanos especializados e processos de compras 

indicaram o nível básico ficando entre os índices ≥0,30 e <0,50. Já a dimensão estrutura e 

organização de um setor de compras indicou um nível aprimorado alcançando um índice ≥ 0,70. 

No geral, verificou-se que o Instituto Federal de Sergipe (IFS) apresentou um índice de 

governança nas compras de 0,52, situando-o no nível de capacidade entre ≥0,50 e <0,70.  

Desse modo, o resultado mostra que o IFS precisa de um modelo de compras que 

contribua para elevar a governança nas compras, a fim de alcançar um nível ≥ 0,70 considerado 
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um nível aprimorado, o qual na visão de Braga (2006) corresponde ao quarto estágio evolutivo, 

onde ocorre integração entre o setor de compras e o planejamento estratégico da instituição. 

Outra análise realizada pela ótica do ciclo de compras que possui quatro fases: 

planejamento, execução, controle e ações corretivas, avalia os índices de governança para cada 

uma. O planejamento apresentou um índice de 0,10; a execução um índice de 0,63 situando-se 

no nível intermediário; o controle um índice de 0,43; e as ações corretivas um índice de 0,11. 

Desse modo verifica-se que as fases de planejamento e ações corretivas se encontram no nível 

inicial, enquanto a execução está no nível intermediário e o controle se encontra no nível básico. 

Com base nesses índices, a governança agregada atingiu um índice de 0,47, sendo considerado 

básico, conforme se verifica no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Índices de governança do ciclo de compras 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

De acordo com esses dados, pode-se inferir que na instituição não há muita 

predisposição para inovar na modernização das técnicas, e que as compras ainda ocorrem de 

maneira reativa. Nesse estágio básico, Braga (2006) aponta para a preocupação com a redução 

dos custos e otimização dos processos, com ênfase na operacionalização dos processos de 

compras, que ainda ocorre de maneira muita mecânica, observando-se a preocupação com as 

normas. Vale ressaltar que, no caso do IFS, a fase de execução foi a que apresentou índice mais 

alto, situando-a no nível intermediário de governança nas compras, mostrando o quanto ainda 

é preciso avançar nas outras fases, principalmente o planejamento pois segundo Ferrer (2013) 

ele é essencial para a eficiência dos processos de aquisição. 

Comparando-se o índice de processos de compras e o de governança agregado do ciclo 

de compras (Nota IGOV2016 constante no Gráfico 2), verificou-se que os índices são próximos, 

ou seja, 0,44 e 0,47 respectivamente. Isso demostra que o IFS se encontra num nível básico 



101 

 

precisando adotar um modelo de gestão de compras que melhore os processos e as fases do 

ciclo de compras, conforme se verifica no Gráfico 3. 

  

Gráfico 3 - Comparação entre os índices dos processos de compras e ciclo agregado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que o IFS precisa melhorar os índices de 

governança nas contratações. Cabendo ressaltar aqui os maiores entraves na área de compras, 

apontados pelos participantes da pesquisa consoante disposto no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Entraves na área de compras na percepção dos participantes da pesquisa 

Percepção dos atores Entraves na área de compras 

Servidores operacionais 

Falta de planejamento; 

Falta de capacitação dos requisitantes; 

Problemas nas especificações dos itens; 

Excesso de urgências provocadas pelos solicitantes; 

Alta rotatividade de servidores; 

Alta demanda em relação ao quantitativo de servidores; 

Responsabilidade desproporcional aos incentivos; 

Falta de pessoal; 

Falta de integração entre setores; 

Falta de comunicação entre as unidades de compras; 

Falta de um sistema informatizado que minimize a realização 

e controle dos processos em planilhas; 

Área de formação dos demandantes; 

Burocracia excessiva; 

Disputa política interna. 

Gestores de compras 

Falta de pessoal capacitado e motivado 

Tramitação excessiva; 

Falta de padronização da instrução processual; 

Restrições orçamentárias 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Verificou-se nesta pesquisa que a falta de planejamento foi apontada pela maioria dos 

servidores operacionais de compras (seis entre dez), seguida da falta de capacitação dos 
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requisitantes e os problemas nas especificações dos itens. E, segundo Ferrer (2013, p. 5), muitos 

problemas nos processos de aquisições podem ser minimizados por meio da “unificação da 

gestão dos processos, com a adoção de mecanismos de controle do consumo e acompanhamento 

das negociações das compras”. 

Dessa forma, todo o processo de compras poderá ser otimizado e com isso se alcançará 

eficiência nos gastos públicos, uma vez que no modelo atual os índices encontram-se no nível 

básico.  

Cabendo ressaltar que os participantes da pesquisa visualizam a centralização das 

compras como uma iniciativa inovadora que pode ser utilizada para aperfeiçoar a gestão das 

compras, destacando alguns aspectos positivos e negativos na sua implementação, conforme 

Quadro 17.  

 

Quadro 17 - Centralização sob a ótica dos participantes da pesquisa 

Percepção dos 

atores 

Centralização de compras 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Servidores 

operacionais 

Melhor planejamento das compras; 

Compartilhamento de competências; 

Maior controle na gestão das compras; 

Diminuição de erros; 

Padronização dos procedimentos; 

Diminuição da rotatividade dos servidores; 

Melhor distribuição de tarefas; 

Economicidade (de tempo, financeira e 

recursos humanos); 

Economia de escala; 

Compartilhamento das informações (Gestão 

do conhecimento); 

Uso do poder de compra;  

Maior eficiência e celeridade nas compras; 

Padronização de itens; 

Divisão de trabalhos; 

Resolve o problema da divisão de tarefas e 

sobrecarga de trabalho; 

Estruturação e capacitação da equipe; 

Acaba com o retrabalho; 

Fortalece o controle e fiscalização dos 

contratos e atas de registro de preços; 

Redução do número de processos de compras; 

Normatização de fluxo processual; 

Melhora a comunicação entre os setores. 

Infraestrutura inadequada; 

Falta de pessoal; 

Distanciamento dos fiscais e dos 

requisitantes; 

Distanciamento entre setor de 

compras e financeiro; 

Implementação de forma 

generalizada; 

Cultura organizacional;  

Falta de motivação dos 

servidores. 

Gestores de 

estratégicos 

Melhor eficiência no planejamento de 

aquisições e no gasto público; 

Atendimento do princípio da economicidade 

por meio da economia de escala; 

Padronização dos objetos (bens e serviços); 

Otimização dos recursos humanos utilizados; 

Falta de infraestrutura física; 

Dificuldade na fiscalização de 

contratos terceirizados; 

Risco próprio inerente a estrutura 

multicampi independente e 

autônoma; 
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Celeridade nos processos; 

Diminuição no número de licitações; 

Economia de recursos públicos; 

Maior controle sobre os processos de aquisição 

e atas de registro de preços vigentes; 

Melhor divisão de tarefas; 

Evita a realização de processos repetidos; 

Redução de custos e tempo. 

Falta de infraestrutura 

tecnológica; 

Envolvimento da alta 

administração, comprando e 

acreditando na ideia. 

Possibilidade de comprometer as 

atividades de um campus. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

De maneira geral, verificou-se, com base na pesquisa realizada com servidores do 

Instituto Federal de Sergipe, selecionados conforme disposto no Capítulo 4, que a percepção 

dos servidores com relação à implementação da centralização das compras é positiva, embora 

também tenham sido apontados alguns aspectos negativos, os quais podem ser evitados com a 

propositura do modelo objeto desta intervenção. Cabendo aqui destacar os pontos apontados 

pelos respondentes. 

Segundo um membro da alta administração que aceitou em participar da pesquisa, a 

centralização das compras apresenta como aspectos positivos: 

   

Melhor eficiência no planejamento de aquisições e no gasto público; Atendimento do 

princípio da economicidade por meio da economia de escala; Padronização dos 

objetos (bens e serviços) comumente adquiridos na instituição; Otimização dos 

recursos humanos utilizados (Resposta do Gestor da alta administração).  

 

Todavia, este gestor apontou alguns aspectos negativos que poderiam dificultar a 

implementação: 

 

Possibilidade de inviabilização das atividades de compras do campus, em razão do 

próprio risco que é inerente da estrutura multicampi independente e autônoma adotada 

na instituição; falta de infraestrutura física e tecnológica para comportar os servidores 

e equipamentos necessários ao funcionamento da gestão centralizada de compras; 

envolvimento da alta administração, comprando e acreditando na ideia (Resposta do 

Gestor da alta administração). 

 

E sugeriu o seguinte: 

 

Para tentar implementar sugiro preceder o mapeamento de processos e iniciar a 

centralização por processo, até que todos estejam centralizados e tenhamos a gestão 

de compras centralizadas, haja vista o risco de comprometer as atividades de um 

campus (Resposta do Gestor da alta administração). 
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Os outros gestores, além da economia de recursos públicos, apontam: celeridade nos 

processos; redução de custos e tempo; diminuição no número de licitações; melhor divisão de 

tarefas; bem como maior controle sobre os processos de aquisição e atas de registro de preços 

vigentes, evitando a realização de processos repetidos. O Gestor 03 afirma:  

 

Acredito ser valorosa, pois tende a dar celeridade nos processos licitatórios e 

eficiência na logística das compras, evitando que vários campi realizem a mesma 

compra (pregão), quando um mesmo pregão pode atender a todos os campi. Podendo 

assim otimizar a energia laboral e distribuindo-as em outras atividades (Resposta do 

Gestor 03). 

 

Quanto aos servidores da área operacional de compras, verificou-se o apontamento dos 

seguintes aspectos positivos: melhor planejamento das compras; compartilhamento de 

competências; maior controle na gestão das compras; diminuição de erros; padronização dos 

procedimentos; diminuição da rotatividade dos servidores; melhor distribuição de tarefas; 

economicidade (de tempo, financeira e recursos humanos); economia de escala; 

compartilhamento das informações (Gestão do conhecimento); uso do poder de compra; maior 

eficiência e celeridade nas compras; padronização de itens, conforme se verifica dos  

posicionamentos abaixo:  

 

Creio que a centralização seria interessante pois facilitaria o compartilhamento das 

informações e a padronização dos itens (Resposta do Membro Operacional 02). 

Seria uma boa iniciativa para as aquisições e contratações de objetos comuns, porém 

considero a execução descentralizada mais eficiente, devendo competir a 

centralização apenas no concerne ao planejamento e divisão de tarefas (Resposta do 

Membro Operacional 04). 

A centralização pode ser muito boa, desde que seja feita dando atenção a divisão de 

trabalhos e estrutura / capacitação da equipe (Resposta do Membro Operacional 06). 

Na minha opinião a centralização traz grandes benefícios. Como pontos positivos 

acaba com o retrabalho; fortalece o controle e fiscalização dos contratos e atas de 

registro de preços; economicidade para Administração dado o ganho em escala; 

diminuição na rotatividade de servidores; pessoal mais capacitado; diminuição dos 

processos de compras (Resposta do Membro Operacional 07). 

 

Todavia ressalte-se que os membros operacionais também apontaram aspectos 

negativos para a implementação da centralização no IFS, a exemplo da: infraestrutura 

inadequada; falta de pessoal; cultura organizacional; falta de motivação dos servidores, 

implementação de forma generalizada, etc. 
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Dessa forma, verifica-se que poderá ser possível melhorar os índices de gestão de 

compras do IFS a partir de um modelo de gestão de compras centralizado onde as fases do 

planejamento e controle fiquem centralizadas e a fase da execução possa ser descentralizada. 

Na próxima seção será proposto um modelo de gestão de compras centralizado que 

melhore os índices de governança nas contratações. 
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6 MODELO DE COMPRA CENTRALIZADA 

 

Neste capítulo são apresentadas sugestões de melhorias para reestruturação do modelo 

de gestão de compras do IFS, conduzindo-o para a centralização. Dessa forma, são propostas 

ações de gestão na busca da definição da estrutura e organização do setor de compras, a 

adequação dos recursos humanos com definição de competências, de modo a tornar o ciclo de 

compras mais eficiente e estratégico, com foco no resultado, precedido de planejamento e 

gestão. 

 

6.1 ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS 

 

Ao analisar o modelo de gestão de compras do Instituto Federal de Sergipe - IFS por 

meio do diagnóstico do modelo de gestão das compras adotado na instituição, verificou-se que 

atualmente é adotado o modelo híbrido, visto que a Reitoria e o Campus Aracaju, lócus de 

análise dessa intervenção, realizam suas compras de forma descentralizada a fim de atender 

suas necessidades específicas, bem como se utilizam das compras compartilhadas via sistema 

de registro de preços - compra centralizada - para atender às demandas afins. Apresentando-se 

resumidamente as principais diferenças entre o modelo atual e o proposto. 

 
Figura 19 - Comparativo entre modelo atual e modelo proposto 

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Ressaltando-se que a Reitoria é encarregada por licitar, de forma centralizada, as obras 

e serviços de engenharia - por meio das modalidades convite, tomada de preços, concorrência 
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e contratações diretas de pequeno valor - para as unidades gestoras do IFS, bem como as 

aquisições e contratações da área de tecnologia da informação, conforme visto no capítulo 

anterior. Destacando-se que estes itens (aquisição/contratação de materiais da área de TI; obras 

e serviços de engenharia) não farão parte do projeto de intervenção, em razão da centralização 

já adotada, estabelecendo-se um rol inicial de bens e serviços comuns a serem incluídos no 

modelo proposto. 

 Verifica-se com base no referencial teórico que a centralização de compras é defendida 

por diversos autores, principalmente, em razão da: economia de escala, que consiste no aumento 

do poder de compra e negociação em face do agrupamento e padronização de itens; economia 

de informação e aprendizado, obtida mediante o compartilhamento de informações e gestão do 

conhecimento; economia processual advinda da padronização de procedimentos e o melhor 

aproveitamento de recursos (materiais, de tempo e humanos), além da busca pela eficiência e 

pela efetividade das compras (COGGINS, 1996; ARNOLD, 1999; FERNANDES, 1999; 

DURÁN et. al., 2010; JOYCE, 2006; FAES; MATTHYSSENS; VANDENBEMPT, 2000; 

TRAUTMANN; BALS; HARTMANN, 2009; KARJALAINEN, 2011; TEIXEIRA; SILVA; 

SALOMÃO, 2014; FERRER, 2015; FIUZA, 2015; FIUZA; BARBOSA; ARANTES, 2015; 

FENILI, 2016). 

Com base nessas potencialidades advindas com a centralização das compras, o primeiro 

passo a ser adotado pelo IFS é a definição da estrutura organizacional que dará suporte à 

implementação do modelo proposto. E conforme já mencionado, não há um modelo de gestão 

de compras que possa ser considerado ideal e absoluto a ponto de ser generalizado para todos 

os órgãos públicos. Devendo-se ter a ciência de que o modelo proposto deve levar em 

consideração as necessidades da instituição na qual se pretende implantar. 

Segundo Teixeira, Prado Filho e Silva (2015, p. 21), podem ser adotadas diferentes 

perspectivas de centralização, por exemplo 

  
o cadastro de fornecedores, a padronização de especificações, produtos ou serviços; a 

elaboração de cadastro de bens e serviços, a gestão de contratos por meio de acordos 

de nível de serviço (SLA, do inglês Service Level Agreement) ou pela constituição de 

unidades de serviços compartilhados, que se encarregarão de prover os serviços para 

as unidades locais, absorvendo, principalmente as fases de levantamento das 

necessidades e informações, a avaliação do mercado fornecedor e a etapa de 

licitação/negociação; ou ainda a instituição de unidades centrais de compras, que, 

numa perspectiva estratégica, poderão focar em todo o ciclo de compras, desde o 

levantamento das necessidades e informações até a avaliação do processo e dos 

resultados. 
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Nesse sentido, propõe-se para os processos de compra do IFS a estratégia de gestão de 

todo o ciclo de compras, desde o levantamento das necessidades e informações até a avaliação 

do processo e dos resultados, por meio da instituição formal de uma unidade central de compras 

responsável pelo planejamento e controle centralizado das aquisições, com a possibilidade de 

delegar a execução dos processos licitatórios quando for mais viável para a administração. 

A realização das compras por meio de uma unidade central de compras (COGGINS, 

1996), ou departamento especial como denominou Joyce (2006), proporciona maior controle e 

minimiza a ocorrência de compras duplicadas conforme apontou Fenili (2015). Verificando-se 

que os participantes da pesquisa também têm essa percepção, conforme trechos transcritos: 

 
Ocorrerá uma diminuição no número de licitações que serão realizadas (menos 

processos repetidos), a economia de recursos públicos, maior controle sobre os 

processos de aquisição e atas de registro de preços vigentes. (Resposta do Gestor 01). 

Por meio da centralização evita-se que vários campi realizem a mesma compra 

(pregão), quando um mesmo pregão pode atender a todos os campi (Resposta do 

Gestor 03). 

Acaba com o retrabalho; fortalece o controle e fiscalização dos contratos e atas de 

registro de preços (Resposta do Membro Operacional 07). 

 

Todavia, como bem apontado pelo Gestor de Compras 01, “embora considere muito boa 

a ideia da centralização, para a sua implementação é preciso trabalhar a consciência dos 

envolvidos”, visto que esta é uma iniciativa considerada inovadora, e segundo Karjalainen 

(2011), é possível que a instituição enfrente algumas resistências por parte de alguns servidores 

ou pelas unidades gestoras, devido à perda de atribuições e autonomia ou por não visualizarem 

benefícios na centralização, ou ainda pela cultura organizacional de resistência a todo processo 

de mudança. Sob a ótica de Birkinshaw, Hamel e Mol (2008), para que uma inovação gerencial 

seja implementada é fundamental que ela seja legitimada pela aprovação das pessoas dentro da 

instituição, de modo que os servidores estejam motivados para utilizar novos procedimentos. 

Para esta motivação, os autores apontaram que os atores precisam do reconhecimento por parte 

de seus superiores, restando comprovado no capítulo anterior que, na prática, isto não vem 

ocorrendo na instituição. 

Desta forma, verifica-se que é imprescindível a soma de esforços para que se dê a 

implementação deste projeto, a começar pelo engajamento da alta administração frente ao seu 

papel de  governança nas aquisições do Instituto Federal de Sergipe, que segundo o TCU (2014)  

é de responsabilidade da alta administração e consiste na avaliação, direcionamento e 

monitoramento da gestão das compras institucionais, envolvendo: “as estruturas 

administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, 
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documentos etc.), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas” (TCU, 2014, p. 27). 

Observa-se que este posicionamento do TCU é convergente com os resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários, visto que foi apontado pelo Gestor 02 (alta administração) que 

“para a implementação da centralização é necessário envolvimento da alta administração, 

comprando e acreditando na ideia”. Apresenta-se novamente a estrutura atual de compras: 

Figura 20 - Estrutura de compras no modelo atual 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de IFS (2017a) 

 

E sugere-se a seguinte estrutura organizacional: 

Figura 21 - Estrutura organizacional de compras centralizadas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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O atual Departamento de Licitações e Contratos passará a ser denominado 

Departamento de Compras (DPC), e continuará diretamente subordinado à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN), a qual está diretamente subordinada à Reitoria, 

ficando responsável pelo planejamento das compras juntamente com a PRODIN.  

Ao Departamento de Compras (DPC) compete: 

a) Desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, processos e 

procedimentos para aquisição, contratação e gestão centralizadas de bens e serviços de uso em 

comum pelas unidades gestoras do Instituto Federal de Sergipe; 

b) Planejar, coordenar, controlar e operacionalizar ações que visem à implementação 

de estratégias e soluções relativas às licitações, aquisições, contratações e gestão de bens e 

serviços de uso em comum; 

c) Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades para realização de 

procedimentos licitatórios e contratações relativos a bens e serviços de uso em comum; 

d) Planejar e executar procedimentos licitatórios e contratações necessários ao 

desenvolvimento das atividades finalísticas do Instituto Federal de Sergipe; e 

e) Firmar e gerenciar as atas de registro de preços e os contratos decorrentes dos 

processos licitatórios previstos nas alíneas “c” e “d”. 

O Departamento de Compras (DPC) contará com uma Assessoria de Compras 

(ASCOMP) e três Coordenadorias Gerais. A Assessoria de Compras (ASCOMP) é diretamente 

subordinada ao Departamento de Compras (DPC), sendo responsável por auxiliar o DPC no 

planejamento, organização e controle dos processos de compras e contratações, a fim de 

subsidiar o DPC na tomada de decisões. Ao Departamento de Compras também estão 

diretamente subordinadas as três coordenadorias gerais: Coordenadoria Geral de Planejamento 

das Compras (COGEPLAC), Coordenadoria Geral de Licitações (COGELIC), Coordenadoria 

Geral de Atas e Contratos (COGAC). 

 A Coordenadoria Geral de Planejamento das Compras (COGEPLAC) terá a 

responsabilidade de coordenar o controle e operacionalização das ações que visem à 

implementação de estratégias e soluções relativas às licitações, aquisições, contratações e 

gestão de bens e serviços de uso em comum; bem como coordenar e supervisionar a execução 

das atividades para realização de procedimentos licitatórios e contratações relativos a bens e 

serviços de uso em comum. 
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A COGEPLAC possui três coordenações a ela subordinadas, com as respectivas 

competências abaixo. 

À Coordenação de Aquisições (COAQUI), diretamente subordinada à Coordenadoria 

Geral de Planejamento das Compras (COGEPLAC), compete: operacionalizar as ações que 

visem à implementação de estratégias e soluções relativas às licitações, aquisições, contratações 

e gestão de bens e serviços de uso em comum; 

À Coordenação de Gestão de Fornecedores (COGESF), diretamente subordinada à 

Coordenadoria Geral de Planejamento das Compras (COGEPLAC), compete: operacionalizar 

as ações de análise do mercado fornecedor relativo às licitações, aquisições, contratações e 

gestão de bens e serviços de uso em comum; 

À Coordenação de Padronização (COPAD), diretamente subordinada à Coordenadoria 

Geral de Planejamento das Compras (COGEPLAC), compete: operacionalizar as ações que 

visem à implementação de estratégias de padronização das especificações das soluções relativas 

às licitações, aquisições, contratações e gestão de bens e serviços de uso em comum; 

A Coordenadoria Geral de Licitações (COGELIC) terá a atribuição de coordenar a 

execução dos procedimentos licitatórios e contratações necessários ao desenvolvimento das 

atividades finalísticas do Instituto Federal de Sergipe. 

A COGELIC possui uma coordenação a ela subordinada, com as respectivas 

competências abaixo. 

A Coordenação de Licitações e Contratos (COLIC), diretamente subordinada à 

Coordenadoria Geral de Licitações (COGELIC), compete: executar os procedimentos 

licitatórios e contratações necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas do 

Instituto Federal de Sergipe. 

A Coordenadoria Geral de Atas e Contratos (COGAC) terá o papel de coordenar o 

gerenciamento das atas de registro de preços e dos contratos decorrentes dos processos 

licitatórios. 

A COGAC possui duas coordenações a ela subordinadas, com as respectivas 

competências abaixo. 

A Coordenação de Atas de Registro de Preços (COARP), diretamente subordinada à 

Coordenadoria Geral de Atas e Contratos (COGAC), compete: gerenciamento das atas de 

registro de preços decorrentes dos processos licitatórios. 
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A Coordenação de Gestão de Contratos (COGEC), diretamente subordinada à 

Coordenadoria Geral de Atas e Contratos (COGAC), compete: gerenciamento dos contratos 

decorrentes dos processos licitatórios. 

Dessa forma, a estrutura de compras da Reitoria, que contava com um departamento de 

licitações e contratos e quatro coordenadorias subordinadas; e a estrutura de compras do campus 

Aracaju, que contava com duas coordenadorias subordinadas à Diretoria de Administração, ou 

seja, seis coordenadorias específicas serão condensadas em três coordenadorias gerais  que 

contarão com seis coordenações específicas, três divisões de apoio, um núcleo de atendimento, 

além do departamento macro e sua unidade de assessoramento, totalizando treze setores melhor 

estruturados. 

Este novo arranjo organizacional possibilitará melhor definição das atribuições e 

competências de cada setor, com a melhor distribuição de tarefas e possibilitará o 

remanejamento de funções gratificadas para essas novas coordenadorias, como forma de 

incentivo e reconhecimento dos servidores que trabalham na área, constituindo uma 

possibilidade de retenção de talentos a fim de diminuir a rotatividade no setor de compras. 

Ressalta-se que as licitações para aquisição e contratação de bens e serviços de uso 

comum às unidades gestoras serão efetuadas prioritariamente por intermédio do Departamento 

de Compras (DPC).  

Dessa forma, verifica-se que, com a implementação da centralização, o planejamento 

das compras e o controle do desempenho organizacional ficam centralizados na Reitoria, e a 

execução processual poderá ser delegada a outra unidade gestora, a fim de atribuir 

responsabilidades a todos os campi e agentes públicos, ressaltando-se que a centralização será 

implementada de forma gradual. 

Sugere-se a formação de equipes de trabalho para auxiliar no mapeamento das 

demandas comuns, haja vista neste projeto terem sido observados somente os pregões 

realizados pela Reitoria e campus Aracaju, no exercício 2016.  

 Adotando-se a perspectiva da centralização torna-se imprescindível a padronização dos 

itens, conforme mencionado por Teixeira, Prado Filho e Silva (2015), visto que ela é um fator 

extremamente relevante para viabilizar o processo de centralização na medida em que facilita 

a execução de todas as etapas do ciclo de compras.  Este tópico será abordado a seguir.  
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6.2 PADRONIZAÇÃO DOS ITENS DE COMPRA 

 

Verificou-se que falhas na especificação dos itens foram apontadas pelos respondentes 

como um dos entraves nas aquisições públicas, razão pela qual a padronização dos itens torna-

se necessária, a fim de minimizar os problemas na área de compras, uma vez que ela pode evitar 

a duplicidade de processos para aquisição de produtos iguais ou similares, bem como 

proporcionar a redução do número de licitações com vasta relação de itens a serem licitados, 

quando na verdade poderiam ser sintetizados face à similaridade das especificações, 

melhorando o planejamento das compras. 

Segundo Silva (2017a), a padronização consiste na descrição precisa das especificações 

técnicas, sem ambiguidades, a fim de atender às necessidades de todas as unidades 

administrativas participantes do processo, visando racionalização da atividade administrativa, 

aumento da qualidade dos produtos e serviços adquiridos, possibilitando a redução de custos e 

a otimização da aplicação de recursos, agregando valor à instituição como um todo. E conforme 

apontado por Karjalainen (2011, p. 89), “a capacidade de padronização é um pré-requisito para 

a centralização”, uma vez que, por meio da padronização de produtos, a instituição poderá obter 

benefícios de sinergia de compras a exemplo da economia de escala, com obtenção de preços 

unitários mais baixos mediante o aumento do poder compra por meio de agrupamento de itens. 

Comparativamente, tem-se: 

 

Figura 22 - Padronização de itens modelo atual versus modelo proposto 

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 
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Portanto, a implementação da centralização das compras permite sanar os problemas de 

falta de planejamento e falhas nas especificações dos produtos - apontados como entraves pelos 

participantes da pesquisa, por meio da padronização dos itens. 

Verifica-se que Ferrer (2013, p. 5) também aponta a possibilidade de obtenção de 

economia de escala por meio da padronização, e destaca que os processos de compra podem 

ser melhorados mediante “a unificação, padronização, simplificação e limpeza contínua dos 

catálogos de produtos e serviços”. 

Observa-se ainda que o advento do Sistema de Registro de Preços (SRP) impulsionou a 

centralização de compras no âmbito da administração pública e a padronização, regido 

atualmente pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

Neste sentido, adotando-se a perspectiva da centralização mediante a instituição de uma 

unidade central de compras e a padronização dos itens, faz-se necessário proceder o 

levantamento das demandas de compras do Instituto Federal de Sergipe a fim de identificar os 

bens e serviços de uso em comum pela Reitoria e pelo Campus Aracaju. E para atingir esse 

objetivo específico, foi realizada pesquisa documental com base nos dados constantes do Portal 

de Compras de Governo Federal. 

Ressalta-se que, a importância do planejamento das aquisições, o qual visa a qualidade 

dos gastos públicos, por meio do mapeamento das demandas (bens e serviços comuns de 

utilidade concomitante as duas unidades gestoras objeto de análise desse estudo) a serem 

realizadas ao longo de um exercício financeiro, ou seja, a elaboração do Plano Anual de 

Compras da instituição, o que atenderia também o disposto no Relatório de Auditoria nº 

005/2012: 

 

Ressalta-se que a equipe de auditoria identificou que consta no PDA/2011 do IFS a 

informação de que o planejamento anual desdobra-se em plano de metas, plano de 

ações e plano de aquisições. Entretanto, o referido documento contempla somente as 

metas para o exercício. Não evidencia portanto os planos de ações e de aquisições, 

que comprovem o seu alinhamento com objetivos estratégicos da instituição (IFS, 

2012, p. 194). 

 

Segundo pesquisa documental no Portal de Compras Governamentais, no exercício de 

2016, Reitoria e Campus Aracaju realizaram os seguintes pregões, conforme Quadro 18 e 

Quadro 19. 
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Quadro 18 - Detalhamento dos pregões realizados pela Reitoria em 2016 

REITORIA - UASG 158134 

N
º 

o
rd

em
 

Modalidade 

de licitação 

N
º 

d
o
 p

re
g

ã
o

*
 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

 

Objeto 

Situação 

atual da 

licitação 

1 
Pregão 

Eletrônico 

0
1

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Eventual aquisição de insumos 

compatíveis com a máquina de café 

expresso RUBINO 200. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

2 
Pregão 

Eletrônico 

0
2

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preços para contratação futura 

de empresa especializada na prestação de 

serviço de gerenciamento de frota para 

abastecimento por meio de rede 

credenciada, através do Sistema de 

Registro de Preços, compreendendo todas 

as providências necessárias para a sua 

execução /entrega. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

3 
Pregão 

Eletrônico 

0
3
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preços para contratação de 

empresa especializada para fornecimento 

de grupo gerador montado em contêiner 

com potência de 115 KVA, com 

fornecimento de peças novas e treinamento 

inicial de funcionamento, a ser entregue no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe   Campus Aracaju. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

4 
Pregão 

Eletrônico 

0
4
/2

0
1
6
 

Tradicional 

Aquisição de aparelhos específicos da área 

de segurança do trabalho para medição dos 

agentes ambientais (físicos e químicos), 

com o intuito de atender as necessidades 

dos setores em que foram identificados 

riscos ocupacionais. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

5 
Pregão 

Eletrônico 

0
5
/2

0
1
6
 

Tradicional 
Aquisição de dispensers para banheiro e 

refis. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

6 
Pregão 

Eletrônico 

0
6

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preços para aquisição futura de 

lanches para o processo seletivo do IFS. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

7 
Pregão 

Eletrônico 

0
7

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de material de consumo em 

geral e material de expediente. 

Licitação 

com 

Evento de 

Alteração 

Publicado/

Divulgado 
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8 
Pregão 

Eletrônico 

0
8

/2
0

1
6
 

Tradicional 

O objeto da presente licitação é a escolha 

da proposta mais vantajosa para aquisição 

de desativadores de etiquetas 

eletromagnéticas e acessórios. 

Licitação 

com 

Evento de 

Alteração 

Publicado/

Divulgado 

9 
Pregão 

Eletrônico 
0

9
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preço para eventual 

contratação de serviços de vigilância 

armada e desarmada. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

10 
Pregão 

Eletrônico 

1
0

/2
0

1
6
 

Tradicional 

Aquisição de equipamentos de Solução de 

Comunicação IP composto por Gateways 

GSM SIP. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

11 
Pregão 

Eletrônico 

1
1
/2

0
1
6
 

Tradicional 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de limpeza, 

tratamento, conservação e manutenção da 

piscina do Instituto Federal de Sergipe, 

localizada no prédio do PRONATEC, com 

fornecimento de mão-de-obra, 

ferramentas, equipamentos e todos os 

materiais de consumo, incluindo produtos 

químicos e demais insumos necessários 

para proceder a limpeza e manter a 

qualidade da água, bem como a 

manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos da casa de máquinas da 

piscina. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

12 
Pregão 

Eletrônico 

1
2
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preços para contratação de 

serviços especializados em Outsourcing de 

Impressão incluindo cessão de direito de 

uso, serviços de manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos com 

fornecimento de peças e suprimentos 

necessários, inclusive papel, para atender 

as demandas do Instituto Federal de 

Sergipe e seus campi. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

13 
Pregão 

Eletrônico 

1
3

/2
0

1
6
 

Tradicional 
Serviço de acesso anual a banco de 

imagens em site especializado. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

14 
Pregão 

Eletrônico 

1
4

/2
0

1
6
 

Tradicional 
Aquisição de capas para cadeiras para o 

Instituto Federal de Sergipe. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

15 
Pregão 

Eletrônico 

1
5
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de material gráfico. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 
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16 
Pregão 

Eletrônico 

1
6

/2
0

1
6
 

Tradicional 
Aquisição de equipamentos de filmagem e 

fotografia. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

17 
Pregão 

Eletrônico 
1

7
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva e serviço de 

instalação com insumos por conta da 

contratada, nos aparelhos condicionadores 

de ar e bebedouros nos diversos prédios do 

Instituto Federal de Sergipe. 

Licitação 

Revogada 

18 
Pregão 

Eletrônico 

1
8

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preços para eventual 

contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva e instalação com 

insumos por conta da contratada, nos 

aparelhos condicionadores de ar e 

bebedouros nos diversos prédios do 

Instituto Federal de Sergipe. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

19 
Pregão 

Eletrônico 

1
9
/2

0
1
6
 

Tradicional 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de limpeza, 

tratamento, conservação e manutenção da 

piscina do Instituto Federal de Sergipe, 

localizada no prédio do PRONATEC, com 

fornecimento de mão-de-obra, 

ferramentas, equipamentos e todos os 

materiais de consumo, incluindo produtos 

químicos e demais insumos necessários 

para proceder a limpeza e manter a 

qualidade da água, bem como a 

manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos da casa de máquinas da 

piscina. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

20 
Pregão 

Eletrônico 

2
0
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de equipamentos gráficos 

(perfuradora de papel, máquina fechadora 

de duplo anel, máquina manual de 

encadernar, laminadora, máquina 

grampeadora) para atender à Comunidade 

Acadêmica do Instituto Federal de Sergipe. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

21 
Pregão 

Eletrônico 

2
1

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Contratação de Empresa Especializada em 

Serviços Terceirizados para prestação de 

serviços continuados de limpeza, 

conservação, higienização e asseio, de 

manutenção predial, de jardinagem, de 

Almoxarife, de Apoio Administrativo 

(Continuo) e transporte nas dependências 

do Instituto Federal de Sergipe – Campus 

Estância, que compreenderá, além da mão 

de obra, o fornecimento de todos os 

equipamentos, materiais (por demanda), 

insumos de mão de obra (uniformes) 

necessários. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 
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22 
Pregão 

Eletrônico 

2
2

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Registro de preços para futura aquisição de 

material elétrico e hidráulico. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

23 
Pregão 

Eletrônico 
2

3
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Contratação de Serviços de Apoio 

Administrativo e Instrutor de Academia. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) <https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao> 

Nota Explicativa: O número do pregão não reflete a quantidade de processos licitatórios (pregões) realizados, visto 

que a Reitoria realizou somente 19 processos, conforme apontado na figura 18. 

 

Quadro 19 - Detalhamento dos pregões realizados pelo Campus Aracaju em 2016 

CAMPUS ARACAJU - UASG 158393 

N
º 

o
rd

em
 

Modalidade 

de licitação 

N
º 

d
o
 p

re
g

ã
o

*
 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
 

Objeto 

Situação 

atual da 

licitação 

1 
Pregão 

Eletrônico 

0
1
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de Material Permanente 

Hospitalar para atendimento fisioterápico 

da Coordenadoria de Saúde Escolar. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

2 
Pregão 

Eletrônico 

0
2
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

O registro de preços para eventual 

contratação de serviços de remoção de 

expurgo de material de construção, exceto 

decorrente de obras de contratadas pelo 

IFS, restos de moveis danificados sem 

serventia, tronco de arvores, vidros 

quebrados e outros materiais inservíveis. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

3 
Pregão 

Eletrônico 

0
3
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de materiais de proteção 

individual (EPI's). 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

4 
Pregão 

Eletrônico 

0
4

/2
0

1
6
 

Tradicional Plotagem de 20 mesas. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

5 
Pregão 

Eletrônico 

0
8

/2
0

1
6
 

Tradicional 

O objeto da presente licitação é a escolha 

da proposta mais vantajosa para a 

aquisição de portas, eletrodos e cantoneiras 

a serem utilizados no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe - Campus Aracaju. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

6 
Pregão 

Eletrônico 

1
0
/2

0
1
6
 

Tradicional 

Aquisição de Materiais para Manutenção 

do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Sergipe - Campus 

Aracaju. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao
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7 
Pregão 

Eletrônico 

1
2

/2
0

1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de aparelho de ultrassom com 

jato de bicarbonato acoplado e ponteiras 

avulsas. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

8 
Pregão 

Eletrônico 
1

4
/2

0
1
6
 

Registro de 

Preço 

(SRP) 

Aquisição de materiais, insumos e 

equipamentos para a CTI, COLINF e 

COELT. 

Licitação 

Pendente 

9 
Pregão 

Eletrônico 

1
6

/2
0

1
6
 

Tradicional 

Escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de serviços de 

descaracterização, descontaminação e 

destinação legalmente correta dos resíduos 

de lâmpadas fluorescentes, mistas, 

compactas, vapor de sódio e vapor de 

mercúrio e destinação final dos resíduos 

gerados do processo. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

10 
Pregão 

Eletrônico 

2
5
/2

0
1
6
 

Tradicional 

Contratação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com reposição e 

fornecimento de peças originais de 02 

elevadores (plataforma), marca 

ThyssenKrupp, instalados no prédio do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe - Campus Aracaju. 

Licitação 

Publicada/

Divulgada 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) <https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao> 

Nota Explicativa: O número do pregão não reflete a quantidade de processos licitatórios (pregões) realizados, visto 

que o Campus Aracaju realizou somente 10 pregões em 2016, conforme apontado na figura 18. 

 

Com base nas informações acima, os objetos abaixo atenderam concomitantemente à 

Reitoria e o Campus Aracaju mediante a realização de pregão para Registro de Preços: 

a)  Materiais de proteção individual (EPI). 

b) Insumos compatíveis com a máquina de café; 

c) Prestação de serviço de gerenciamento de frota para abastecimento por meio de 

rede credenciada 

d) Lanches para o processo seletivo do IFS; 

e)  Material de consumo em geral e material de expediente 

f) Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada 

g)  Material gráfico 

h) Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviço de instalação 

com insumos por conta da contratada, nos aparelhos condicionadores de ar e bebedouros nos 

diversos prédios do Instituto Federal de Sergipe.  

i) Contratação de Empresa Especializada em Serviços Terceirizados para prestação 

de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio, de manutenção predial, 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao
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de jardinagem, de Almoxarife, de Apoio Administrativo (Continuo) e transporte nas 

dependências do Instituto Federal de Sergipe 

j) Material elétrico e hidráulico 

k) Contratação de Serviços de Apoio Administrativo 

Levando-se em consideração nessa etapa apenas os processos que foram realizados em 

2016  é importante ressaltar que essa listagem não é exaustiva, haja vista haver tantos outros 

bens e serviços comuns, consoante definição dada pela Lei nº 10.520/2002, passíveis de clara 

definição e padronização, que podem ser de uso comum às duas unidades gestoras, a exemplo 

do objeto de contratação do Pregão nº 5/2016 (Aquisição de dispensers para banheiro e refis), 

realizado pela Reitoria por meio de pregão tradicional, conforme quadro acima. 

Sugere-se, portanto, a adoção de um Plano Anual de Compras a ser formalizado para os 

itens abaixo, pois embora alguns deles não constem das aquisições realizadas em 2016, segundo 

pesquisa documental no Portal de Compras Governamentais, podem ser classificados como 

bens e serviços de uso comum à Reitoria e ao Campus Aracaju, conforme Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Relação sugestiva de itens para compor Plano Anual de Compras 

GRUPOS CATEGORIA 

Segurança do trabalho 

Materiais de proteção individual (EPI) 

Extintor de incêndio 

Recarga para extintor de incêndio 

Imobiliário 

Prestação de serviço de gerenciamento de frota para abastecimento por 

meio de rede credenciada 

Material de manutenção predial (elétrico, hidráulico, pintura) 

Serviço de manutenção predial com fornecimento de material 

Materiais permanentes/refrigeração 

Serviço de manutenção de equipamentos de refrigeração 

Serviço de dedetização 

Serviço de carimbos e chaves 

Recursos Humanos 

Serviço de limpeza e conservação 

Serviço de vigilância 

Serviço de apoio administrativo 

Serviço de capacitação de servidores 

Almoxarife Material de consumo de expediente e limpeza 

Transporte 

Serviço de fornecimento de combustível 

Serviço de manutenção de veículos 

Seguro de veículos 

Serviço de emissão de passagens aéreas 

Locação de veículos 

Compra de veículos 

Peças e equipamentos para veículos 

Bens Móveis 
Mobiliário em geral 

Eletroeletrônicos em geral 

Alimentação Aquisição de lanches para o processo seletivo do IFS 
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Insumos compatíveis com a máquina de café 

Comunicação Material gráfico 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Dado o grande número de itens, sugere-se para iniciar o processo de centralização que 

sejam adotados processo de trabalho para bens comuns e somente depois os processos de 

contratação de serviços.  O quadro 21 mostra a escolha de grupos de produtos. Essa escolha se 

explica em razão do volume financeiro (valores homologados em 2016). 

 

Quadro 21 - Rol inicial de itens a serem centralizados 

GRUPOS CATEGORIA 

VALOR 

HOMOLOGADO 

2016 

Segurança do trabalho Materiais de proteção individual (EPI) R$ 108.723,22 

Imobiliário 
Material de manutenção predial (elétrico, 

hidráulico, pintura) 
R$ 339.581,40 

Almoxarife Material de consumo de expediente e limpeza R$ 189.700,20 

Bens Móveis Eletroeletrônicos em geral R$ 534.837,31 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base: <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais>  

 

Segundo Karjalainen (2011), a categorização de produtos viabiliza a sinergia de 

compras por meio da economia de escala, economia de informação e aprendizado, e economia 

de processos, proporcionando a padronização dos itens a serem comprados para as duas 

unidades gestoras, com vistas à racionalização da atividade administrativa, ao aumento da 

qualidade dos produtos e serviços adquiridos e consequente redução de custos e a otimização 

da aplicação de recursos financeiros; bem como a economia de escala advinda dos bens 

adquiridos em grandes quantidades, aumentando a probabilidade de auferir maior vantajosidade 

econômica, consoante explanou Silva (2017a). 

Cabe destacar que a falta de padronização dos itens é considerada a principal causa de 

retrabalhos nas licitações. Para a realização da padronização dos itens, deve-se atentar para os 

padrões técnicos (ABNT, ISSO, etc.) a fim de que os produtos sejam adquiridos com maior 

segurança. Segundo Gomes (2010), pode ser adotada a metodologia de elaboração e 

gerenciamento de projetos, a fim de que o projeto para padronização das descrições de materiais 

(PDM) possa ser validado, e proporcione a redução da variedade de materiais utilizados na 

administração pública, influenciando na simplificação do controle de estoque e na diminuição 

do espaço dos almoxarifados. Mas ressalte-se que a gestão de suprimentos não faz parte do 

objeto de estudo deste projeto. 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
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Dessa forma, o autor sintetiza que o Projeto PDM pode ser estruturado da seguinte 

forma:  

- Nome básico padrão  

- Nomes modificadores padrão (para seleção daquele desejado pelo usuário)  

- Descrição técnica obrigatória (com os atributos obrigatórios)  

- Descrição técnica complementar (não obrigatória)  

- Unidade de medida padrão  

- Código do item de material  

- Multiclassificação:  

- Classe/família do material por natureza ou função  

- Classes de aplicações do material 

A padronização de especificações técnicas de bens e serviços, objetiva o alcance de 

melhorias na aplicabilidade dos recursos públicos e na prestação de bens e serviços aos 

cidadãos. 

 

6.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Conforme apontado na literatura, embora os recursos humanos sejam de fundamental 

importância para as instituições públicas, a maioria dos órgãos públicos aponta a falta de 

pessoal na área de compras, e principalmente a falta de um corpo técnico qualificado. Segundo 

Silva (2017b), além da necessidade de capacitação, o serviço público e a área de compras, 

necessita de pessoas motivadas e comprometidas a fim de que se possa ter a gestão de 

conhecimento nas instituições, ressaltando ainda que para resolver o problema com a carência 

de recursos humanos significa ir além de sanar a falta de pessoal, uma vez que esta área não 

dispõe de carreira específica. 

Na visão de Fernandes (1999), o sucesso de uma compra guarda relação com o 

comprometimento dos agentes envolvidos no processo. Compete, pois, à governança de 

compras criar estratégias de incentivos capazes de aumentar a motivação dos servidores e 

favorecer a retenção de talentos na instituição e ainda a gestão do conhecimento, uma vez que 

o conhecimento dos servidores a respeito das atividades de compras é inerente a eles e não de 

propriedade da instituição. 

Comparativamente, tem-se: 
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Figura 23 - Recursos humanos modelo atual versus modelo proposto 

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Dessa forma, para viabilizar a centralização das compras do Instituto Federal de Sergipe 

(IFS) faz-se necessário primeiramente o mapeamento de competências individuais, ou seja, o 

levantamento de todos os servidores que possuem capacitação na área de compras, e quais os 

tipos de treinamento que cada um deles possui, a fim de que, a partir daí possa ser feito o 

processo de seleção da mão-de-obra. Este mapeamento facilitará a identificação de pessoas que 

possam atuar como pregoeiros, coordenadores de contratos, gestores de atas de registro de 

preços, auxiliando também na seleção dos servidores que atuarão na gestão de cada uma das 

coordenadorias, incluindo o gestor de compras que atuará à frente do Departamento de 

Compras.  Para isso, a instituição deverá contar com o apoio da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGEP), responsável pela política de recursos humanos. 

Segundo Borges, Gurnisk e Hilgemberg (2010, p. 780), as instituições públicas, seus 

setores e departamentos devem possuir um corpo de recursos humanos composto por 

“profissionais com qualidades e competências capazes de substituírem as limitações de 

hierarquia, do planejamento e das regras, por autonomia, responsabilidade, inovação e 

capacidade de transmissão/compartilhamento de conhecimentos”. 

Verificou-se, segundo a pesquisa, que o IFS não possui Plano de Capacitação uma vez 

que a sua elaboração consta como uma das iniciativas previstas no PDA (2017, p. 17), a fim de 

alcançar seu objetivo estratégico no tocante à ampliação das atividades de capacitação dos 

servidores visando as áreas de prioridades do IFS e o mapeamento das competências constante 
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do PDI (2014-2019). Sugerindo-se a implantação de plano de capacitação para o constante 

treinamento dos atores da área de compras. 

Segundo Marconi (2010, p. 113), o principal objetivo de uma política de recursos 

humanos é: 

  

o alcance do perfil e do quantitativo de servidores necessários, que devem estar 

estimulados a desenvolver suas atividades de forma eficiente, de modo a garantir o 

alcance dos resultados desejados pela organização. Para tal, esta política deve estar 

alinhada com os objetivos da organização, assim tornando-a estratégica, garantir a 

atratividade e a permanência dos bons servidores no quadro de pessoal do governo 

estadual e incluir os incentivos adequados, tanto no que concerne aos estímulos como 

à cobrança de resultados. 

 

Para isso, faz-se necessário investigar as competências dos servidores, ou seja, o 

comportamento dos indivíduos antes e depois do desenvolvimento dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHA), de modo que a instituição precisará investir em treinamentos a 

fim de que consiga aperfeiçoar o desempenho e as competências profissionais dos indivíduos 

em seus ambientes de trabalho, inclusive com a adoção de processos de trilha de aprendizagem, 

de modo que os servidores que receberem capacitação se tornem multiplicadores do 

conhecimento e se possa estabelecer a gestão do conhecimento na instituição. 

Assim, verifica-se que ao se falar em falta de pessoal, deve-se frisar que na maioria das 

vezes o que há é a falta de pessoal qualificado, motivado e comprometido, o que pode ser sanado 

com a realização de capacitações e promoção de políticas de incentivos. Além disso, ressalta-

se que o mapeamento das competências para viabilizar a centralização poderá resolver 

problemas como: falta de capacitação dos solicitantes e alta rotatividade de servidores, 

apontados pelos participantes da pesquisa como entraves para as compras públicas.  

Sugere-se que o processo seletivo considere: conhecimento de gestão, acompanhamento 

de projetos, conhecimento de compras e contratação de maneira geral, considerando também 

as competências individuais (conhecimento, habilidades, atitudes), motivação e 

comprometimento dos servidores. Ou seja, que seja considerado mais o comportamento e as 

atitudes dos servidores do que o conhecimento técnico propriamente dito, visto que, segundo a 

pesquisa, a instituição dispõe de servidores com formação acadêmica nas mais diversas áreas, 

conforme se verificou no Quadro 11. 

Cabe destacar que esta pesquisa já identificou, consoante Quadro 10, que atualmente o 

Instituto Federal de Sergipe dispõe de 20 servidores atuando como pregoeiros, distribuídos em 

dez unidades gestoras. Dessa forma, o IFS pode proceder inicialmente o remanejamento de 
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pessoal destas unidades, e com o auxílio da PROGEP, aprofundar-se para mapear de forma 

correta os gaps de capacitação existentes.  

Sugere-se que sejam realizadas capacitações, preferencialmente, por meio das Escolas 

de Governo, a exemplo da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que oferece 

cursos em diferentes áreas temáticas, dispondo inclusive de cursos à distância, gratuitos e sem 

tutoria, e Escola de Administração Fazendária (ESAF). Apontando-se como sugestão os 

seguintes cursos para gestores e servidores atuantes na área de compras, consoante Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Sugestão de cursos para capacitação na área de compras 

Curso Objetivos de aprendizagem 

Capacitação para Gerentes 

Operacionais 

O curso tem como objetivo a capacitação dos gerentes operacionais da 

Administração Pública Federal para o exercício eficiente e efetivo de 

suas funções, por intermédio de conteúdos essenciais à compreensão do 

contexto institucional do Estado e da Administração, da gestão de 

processos, do planejamento estratégico organizacional e da gestão de 

recursos, bem como da aplicação de conceitos e ferramentas destinados 

à mobilização de equipes com foco nos resultados e na criação de valor 

público.  

Planejamento de compras 

públicas 

Apresentar aos servidores ferramentas, técnicas e estudos de caso sobre 

o planejamento de compras públicas, incluído o plano anual de compras.  

Análise de risco e controle em 

licitações 

Capacitar gestores, pregoeiros e membros de comissões em licitações 

por meio de uma releitura da legislação sobre licitações e contratos sob 

a ótica dos riscos na condução do certame e na adoção dos controles para 

mitigá-los, além de discutir os pontos controversos e debater sobre a 

necessidade de melhorias, otimização e assertividade no uso dos 

recursos públicos. 

Divulgação de compras Capacitar servidores dos Órgãos/Unidades Federais que atuam nas 

atividades de compras e licitações no novo módulo de Divulgação de 

Compras, a fim de que sejam capazes de realizar os principais 

procedimentos que envolvem o cadastro e divulgação de licitações e 

compras. 

Logística de suprimentos – Lei 

nº 8.666/93, Pregão e Registro 

de Preços 

Contextualiza os processos de licitações relativos à contratação de bens, 

serviços e obras, de forma a auxiliar na seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública. 

Formação de pregoeiros Visa oferecer os conhecimentos introdutórios à utilização da modalidade 

de licitação Pregão, que tem como objetivo dar maior transparência e 

agilidade às compras do governo, minimizando os custos da 

Administração Pública. Para isso, aborda os procedimentos operacionais 

do sistema e a legislação correlata 

Gestão e fiscalização de 

contratos administrativos 

Visa fornecer os conhecimentos necessários ao controle, 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes do contrato administrativo. 

Ética e serviço público Reconhecer as implicações éticas em sua prática profissional, 

assegurando procedimentos e decisões coerentes com os valores e 

princípios que regem o exercício da função; Identificar os principais 

avanços e desafios do serviço público brasileiro, particularmente na 

dimensão dos valores e condutas individuais do servidor, para a 

consolidação da cidadania e do Estado democrático. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base em: <http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia>.  

 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
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Ressaltando-se que a ENAP dispõe de tantos outros cursos que possam ser do interesse 

da instituição e dos servidores. 

A implementação do Plano de Capacitação possibilitará o treinamento dos servidores, 

podendo-se ir além e instituir um Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento no IFS, por 

meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), com a finalidade de haja a capacitação 

prévia dos servidores, a fim de que adquiram os conhecimentos teóricos necessários ao 

exercício das atividades antes mesmo de servem nomeados para alguma função. 

 

6.4 IMPLEMENTAÇÃO 

 

A implementação da centralização das compras visa auferir vantagens com a 

padronização dos itens, mediante ganhos em escala, bem como a racionalização dos processos 

mediante o agrupamento das demandas de bens e serviços comuns às unidades gestoras do IFS, 

ensejando na economia processual, de tempo e de recursos humanos, dado o melhor 

aproveitamento da mão-de-obra disponível, e ainda a mudança na gestão das compras 

institucionais, as quais passarão a ser vistas como estratégicas, aprimorando-se os processos de 

compras a cada contratação.  

Verifica-se que, com a implementação da centralização, o planejamento das compras e 

o controle do desempenho organizacional ficam centralizados na Reitoria, e a execução 

processual poderá ser delegada a outra unidade gestora, a fim de atribuir responsabilidades a 

todos os campi e agentes públicos, ressaltando-se que a centralização será implementada de 

forma gradual. 

A centralização proposta consiste na instituição de uma unidade central de compras na 

estrutura organizacional da Reitoria, que será responsável pelo planejamento e controle 

centralizado das aquisições, com a possibilidade de delegar a execução dos processos 

licitatórios quando for mais viável para a administração. Ressalta-se que esta proposta não 

considera os processos de tecnologia da informação, nem os processos de obras e serviços de 

engenharia pelo fato de já serem centralizados na Reitoria. E que a logística e distribuição 

também não faz parte do modelo proposto por estarmos tratando da gestão dos processos de 

compras da Reitoria e do Campus Aracaju, situados na capital do Estado de Sergipe, e que 

mediante a utilização do pregão eletrônico, e do procedimento de registro de preços, é possível 

estabelecer no edital e no portal eletrônico de compras do Governo Federal diferentes 
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localidades de entrega sem interferência nas atividades dos setores de almoxarifado e 

patrimônio.   

Segundo Joyce (2006), a realização das compras por meio de um departamento especial 

proporciona maior controle e minimiza a ocorrência de compras duplicadas, reforçando a ideia 

da economia de processos por meio da centralização e padronização dos itens.  

No tocante à melhoria de processos, ressalta-se que o Departamento de Compras 

(unidade central de compras proposta) não precisa se preocupar com a elaboração de editais ou 

atas de registros de preços, visto que o IFS já utiliza os modelos padronizados pela Advocacia 

Geral da União (AGU), devendo intensificar seus esforços na especificação dos itens, ou seja, 

no planejamento das compras, e na verificação dos processos após a finalização de cada um 

deles a fim de promover o constante aperfeiçoamento das contratações e corrigir possíveis 

falhas ocorridas durante o curso do processo, desde o levantamento da demanda até o 

recebimento do bem, para evitar erros futuros, ou seja, realizando o monitoramento dos 

resultados a fim de avaliar a possibilidade de uma nova forma de comprar ou contratar. 

Sugere-se a execução das seguintes etapas para a implementação da centralização das 

compras conforme Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Etapas para implementação do modelo proposto 

MODELO PROPOSTO 

Objetivo Geral: Criação de uma Central de Compras para aquisição de bens e serviços de uso comum 

às unidades gestoras do Instituto Federal de Sergipe (Reitoria e Campus Aracaju). 

ETAPAS AÇÕES 

1ª Etapa - Análise do 

ambiente interno 

- Diagnóstico situacional das compras institucionais para fins de 

identificação de oportunidades que viabilizem a implementação da 

centralização. 

2ª Etapa - 

Levantamento da 

demanda 

- Levantamento dos itens (bens e serviços) que podem ser padronizados e 

que sejam de uso comum entre as unidades; 

- Elaboração de Cadernos Técnicos de Padronização de itens; 

- Formação de grupos de trabalho 

3ª Etapa - Mapeamento 

de processos 

- Levantamento dos processos de compras; 

- Gestão por processos de trabalho 

4ª Etapa - 

Estabelecimento de 

rotinas e fluxos 

processuais 

padronizados 

- Elaboração de documento que estabeleça rotinas e fluxos processuais 

(Procedimento Operacional Padrão) viabilizando a gestão das informações 

e do conhecimento, definindo-se novos fluxos que proporcionem celeridade 

e eficiência às compras; 

5ª Etapa - Aprovação 

da Estrutura 

Organizacional 

proposta 

- Submeter o organograma da nova estrutura proposta à apreciação do 

Conselho Superior; 

- Revisão do Regimento Interno da Reitoria 

6ª etapa - Adequação 

das instalações físicas 

- Viabilização de espaço físico para a Central de Compras 

- Adequação de sistemas informatizados 
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7ª Etapa - Seleção de 

pessoal 

- Mapeamento de competências 

- Seleção de pessoal 

- Criação de banco de talentos 

8ª Etapa - Elaboração 

de Indicadores de 

Desempenho 

Definir junto as diferentes unidades que lidam com compras quais os 

indicadores que serão usados para avaliar desempenho em termos de 

celeridade, custo, governança.  
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Na 1ª etapa destaca-se o Diagnóstico situacional das compras do Instituto Federal de 

Sergipe, verificando-se que a estrutura multicampi e a necessidade de aquisição de bens e 

serviços de uso comum a várias unidades gestoras viabiliza a implementação da centralização, 

visando ganhos de economia de escala face à padronização e ao agrupamento dos itens. Uma 

vez que Karjalainen (2011, p. 89), aponta que “a capacidade de padronização é um pré-requisito 

para a centralização”. 

A 2ª etapa consiste no Levantamento da demanda. Destaca-se que a oficialização da 

demanda por parte dos solicitantes dá início ao planejamento das compras. No caso da 

centralização sugere-se que sejam formados grupos de trabalhos a fim de proceder o 

levantamento dos bens e serviços de uso comum entre as unidades e que podem ser objeto da 

padronização, bem como averiguar as especificações dos produtos e o dimensionamento das 

demandas.  

A formação de grupo de trabalho favorece a integração das equipes e unidades da 

instituição, melhorando o processo de comunicação e as rotinas de trabalho.  

Sugere-se que sejam elaborados Cadernos Técnicos de Padronização de Itens, inclusive 

para auxiliar os requisitantes no momento da oficialização da demanda, colaborando para a 

redução dos erros nas especificações dos itens. Sugerindo também que a centralização seja 

realizada por meio de processos de trabalho, iniciando-se com os processos de aquisição de 

bens, para posterior centralização dos serviços comuns. 

Segundo Ferrer (2013, p. 5), processos de compra podem ser melhorados mediante “a 

unificação, padronização, simplificação e limpeza contínua dos catálogos de produtos e 

serviços”, de modo que tal padronização possibilite a obtenção de economia de escala. 

Verificou-se, com base na percepção dos servidores e gestores que atuam na área de 

compras, que a implementação dessa iniciativa inovadora possibilitará o aperfeiçoamento da 

gestão das compras do IFS, apontando-se as seguintes melhorias que poderão ser alcançadas: 

 Eficiência do planejamento de aquisições, fruto da padronização dos itens (bens e 

serviços de uso em comum), ensejando o atendimento do princípio da 

economicidade por meio da economia de escala, mediante o agrupamento de itens, 
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reduzindo dessa forma os problemas de duplicação de processos idênticos, 

acarretando também a redução do número de licitações;  

 Economia de processos obtida por meio da padronização de procedimentos, bem 

como do melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais; 

 Economia de informação e aprendizagem mediante o compartilhamento de 

informações e disseminação do conhecimento. 

Neste sentido, a literatura aponta que a busca pela eficiência nas aquisições favorece o 

aumento da centralização das compras (FAES; MATTHYSSENS; VANDENBEMPT, 2000), 

de modo que ela proporciona economias de escala, economias de informação e economias de 

processos (KARJALAINEN, 2011). 

A 3ª etapa consiste no Mapeamento dos processos, que também poderá ser realizado 

mediante formação de grupos de trabalho a fim de atribuir tarefas a todas as unidades gestoras, 

envolvendo-as no planejamento, mesmo que seja centralizado na Reitoria. Por meio do 

mapeamento, será possível identificar outros bens e serviços de uso em comum, passíveis de 

padronização, haja vista que o levantamento de itens realizado nessa pesquisa levou em 

consideração apenas os pregões realizados pela Reitoria e pelo Campus Aracaju, no exercício 

2016 conforme Quadro x, de modo que a listagem apresentada não é exaustiva, inclusive pelo 

fato do processo de compras ser dinâmico, e as necessidades da instituição serem mutáveis. 

A 4ª etapa consiste no Estabelecimento de rotinas e fluxos processuais padronizados a 

fim de viabilizar a eficiência processual, e a gestão das informações e do conhecimento. A 

pesquisa apontou que o IFS já adota os modelos padronizados da AGU (minutas de editais, 

contratos, atas de registro de preços), possui formulários padronizados de pedido de compra de 

material (PCM) e de solicitação de serviço (SS). No entanto, o Relatório Anual de Atividades 

da Auditoria Interna - RAINT de 2015 apontou a necessidade de formalização de 

procedimentos de controle; metas de desempenho; mapeamento e padronização de fluxos e 

rotinas de trabalho; ações da natureza preventiva para diminuição de riscos; acompanhamento 

das aquisições, etc. (RAINT, 2015, grifo nosso). 

Sugere-se a elaboração de documento que estabeleça rotinas e fluxos processuais 

(Procedimento Operacional Padrão - POP). Importa destacar que o IFS possui alta rotatividade 

de servidores, conforme foi averiguado nesta pesquisa e, assim sendo, a formalização do POP 

possibilitará a resolução de problemas apontados, tais como: a descontinuidade administrativa; 

a falta de padronização da instrução processual; retrabalhos; excesso de tramitações dos 
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processos. Ressalta-se que o compartilhamento de informações e a gestão do conhecimento são 

de fundamental importância. 

Sugere-se também além do POP sejam criados modelos para avaliação da 

compra/contrato; modelo para avaliação do fornecedor; e modelos de pesquisa de satisfação a 

fim de que o demandante possa avaliar a área de compras. Dessa forma pode-se sistematizar a 

etapa de ações corretivas do clico de compras. 

O POP deve ser elaborado considerando-se as rotinas procedimentais estabelecidas em 

leis e regulamentos, uma vez que os normativos dispõem de ritos que devem ser observados 

pelos atores operacionais de compras, utilizando-se inclusive alguns passos processuais 

conforme os descritos no Capítulo 5 (Modelo Atual) e aproveitando a experiência já existente.  

Para tanto, sugere-se também a formação de grupos de trabalho - para realizar a Gestão 

de Processos de Compras, para elaboração de novos fluxogramas de processos administrativos 

de compras centralizadas (fluxograma para os pregões eletrônicos para registro de preços), a 

fim de proporcionar maior celeridade e eficiência aos processos de compras, bem como 

proporcionar a transparência processual, facilitando também os trabalhos dos órgãos de 

controle interno e externo na fiscalização dos processos de compras da instituição. 

A 5ª etapa consiste na Aprovação da estrutura organizacional proposta para as compras 

centralizadas. Desta forma, apresenta-se o Organograma detalhado na Figura 21 e as 

modificações regimentais propostas, a fim de a Reitoria submete tais proposições à apreciação 

e análise do Conselho Superior. Em caso de aprovação, integral ou com adaptações, será 

necessária a revisão do Regimento Interno da Reitoria para inserir o novo Departamento e as 

coordenadorias a ele subordinadas, com a indicação de suas competências. 

A 6ª etapa consiste na Adequação das instalações físicas a fim de viabilizar espaço físico 

para o departamento proposto bem como a adequação dos sistemas informatizados.  

Sugere-se que a princípio seja verificada a possibilidade de utilização do imóvel alugado 

onde funciona atualmente o Departamento de Licitações da Reitoria, até que se dê a conclusão 

da construção dos prédios administrativos (obra em andamento). 

Também será necessária a aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para 

viabilizar o funcionamento da nova estrutura de compras. 

A 7ª etapa consiste no Mapeamento das competências individuais para fins de seleção 

da mão-de-obra necessária para atuar na nova estrutura de compras. Deve-se proceder, por meio 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), o levantamento de todos os servidores que 
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possuem capacitação na área de compras, quais os tipos de treinamentos realizados por cada 

um deles, bem como a motivação das pessoas para atuar nesta área. 

Sugere-se que o novo departamento inicie suas atividades com 26 (vinte e seis) 

servidores, distribuídos entre as coordenadorias propostas. Para tanto o IFS poderá de início 

proceder o remanejamento do pessoal, visto que atualmente dispõe de 20 pregoeiros em 

atuação, distribuídos entre 10 unidades gestoras.  

Quanto à gestão por competências na gestão de talentos na área de compras ratifica-se 

a necessidade do engajamento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), para fins de 

estabelecer as competências organizacionais, bem como realizar o mapeamento dos perfis de 

competência dos cargos e funções, promoção da capacitação dos servidores mediante 

implementação de um Plano de Capacitação, de modo que por meio da gestão por competências 

possa ser apontada na avaliação de desempenho dos servidores os aspectos que podem ser 

melhorados no desenvolvimento de suas atribuições, a fim de que a instituição consiga 

identificar, reter e promover a gestão de talentos. 

Sugere-se a criação de um Banco de Talentos para o acompanhamento e atualização dos 

dados pertinentes às capacitações realizadas pelos servidores. 

A 8ª Etapa consiste na Elaboração de Indicadores de Desempenho para aferir os aspectos 

considerados mais cruciais no ciclo de compra. Indicadores sobre tempo das licitações, 

licitações sem sucesso, comparação do custo dos itens comprados com o custo de itens 

semelhantes em outras instituições com perfil idêntico. 

 Com essa nova proposta – Central de Compras – a ideia é viabilizar a gestão por 

resultados, a partir da utilização de indicadores de desempenho na área de compras, 

proporcionando mais eficiência e o aumento da produtividade, bem como a transparência para 

as compras do Instituto. 

Conforme já foi dito anteriormente, a PRODIN foi notificada em 2016 pela 

Controladoria Geral da União – CGU, a qual recomendou por meio da constatação 3.1.1.1 do 

Relatório de Auditoria nº. 201601456 que os indicadores de desempenho devem ser 

reavaliados. Observou-se nesta pesquisa que o Plano de Desenvolvimento Anual - PDA 2017 

(IFS, 2017, p. 12), em consonância com o PDI (2014-2019), apenas aponta como objetivo 

estratégico da área de compras o aperfeiçoamento de processos e procedimentos institucionais, 

tendo como indicador o número de projetos para modernização dos processos e procedimentos 

da gestão, ou seja, verifica-se o descuido no estabelecimento de objetivos estratégicos 

relacionados às compras e uma forma muito vaga de traçar metas e indicadores de desempenho. 
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Dessa forma, a adoção de indicadores de desempenho na área de compras, que estejam 

em consonância com o planejamento estratégico da instituição, permitirá o monitoramento 

quantitativo e qualitativo das aquisições. Neste sentido, propomos os seguintes indicadores: 

satisfação do usuário como forma de avaliar se a necessidade foi atendida com qualidade; 

número de insucessos nas compras, tempo de elaboração de edital; quantidade de pregões 

operacionalizados por pregoeiro, entre outros. 

Este conjunto de mudanças deve ampliar a governança das compras no IFS criando 

condições para que a alta administração atue na coordenação, articulação e supervisão das 

práticas de gestão exercidas por seus subordinados, com a finalidade de alcançar os objetivos 

institucionais, envolvendo a liderança, as estratégias e o controle das contratações. 

O envolvimento da alta administração do Instituto Federal de Sergipe na área de 

compras é de fundamental importância. Como afirma um dos entrevistados: “a alta 

administração deve comprar e acreditar na ideia”. Do mesmo modo, torna-se imprescindível a 

soma de esforços entre os atores que atuam na área de compras, inclusive os demandantes que 

não se encontram num nível de capacitação adequado, haja vista muitos dos problemas nas 

compras serem ocasionados por falhas na especificação dos produtos. Ressaltando-se também 

a necessidade de criação de novos canais de comunicação entre os atores (demandantes, 

gestores e operacional de compras). 

Verificou-se nesta pesquisa que o Instituto Federal de Sergipe (IFS) está classificado no 

nível intermediário de capacidade em governança integrada, apresentando o índice 0,52. 

Segundo Braga (2006), nesse estágio o perfil de compras começa a ser considerado estratégico, 

havendo uma integração entre o setor de compras e os demandantes, e os recursos humanos do 

setor de compras começam a ser valorizados. Entretanto, na prática isso não ocorre na 

instituição, visto que restou comprovado na pesquisa a falta de motivação dos servidores em 

razão da responsabilidade desproporcional aos incentivos. 

Braga (2006) considera que no nível aprimorado de governança em compras, há total 

integração entre o setor de compras e o corpo estratégico da instituição, de modo que a área de 

compras participa do planejamento estratégico. Há planejamento das aquisições, parcerias com 

fornecedores, utilização da tecnologia de informação para facilitar a comunicação interna, e 

valorização do corpo técnico de compras. 

Nesta perspectiva, para elevar a governança nas compras a fim de que o IFS alcance 

índice maior ou igual a 0,70 é preciso que o planejamento das aquisições melhore e aumente o 

seu nível de capacidade (atingiu índice de 0,10), tendo como ponto de partida a elaboração do 
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Plano Anual de Compras, integrado entre as unidades. É necessário que haja investimento em 

capacitação - dos demandantes, dos gestores de compras, dos atores envolvidos nas atividades 

operacionais, de modo que um Plano de Capacitação mostra-se fundamental para a instituição, 

a fim de que haja um aumento no número de servidores capacitados e qualificados, para fins de 

instituição de uma política de retenção de talentos. 

Com relação à governança agregada do ciclo de gestão das compras (planejamento, 

execução, controle e ações de melhoria), o IFS foi classificado como básico devido ao índice 

atingido (0,47). Verifica-se que além da fase do planejamento, a fase do ciclo de compras 

relacionada às ações corretivas também merece atenção especial, visto que o índice alcançado 

foi 0,11. Constatou-se na pesquisa, (com base nas respostas às questões 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10) que 

por vezes essa fase é esquecida, de modo que  a instituição não realiza atualização na 

padronização e classificação das famílias de materiais e serviços periodicamente; em menor 

parte realiza a eliminação de etapas processuais e formalidades que atrapalham a eficiência do 

processo de compras; não realiza uma avaliação técnica ao final de cada processo de compra; 

não realiza a implementação de melhorias contínuas no processo de compras públicas; não 

realiza avaliação da contratação junto ao fornecedor ao final de cada contrato; não realiza 

avaliação da necessidade de capacitação e treinamento após conclusão dos processos de 

compra; não realiza avaliação da necessidade de melhoria da especificação do objeto após 

conclusão dos processos de compra. 

Dessa forma, o IFS ainda precisa melhorar a governança agregada do ciclo de gestão 

das compras (planejamento, execução, controle e ações de melhoria), bem como o nível de 

capacidade integrada em governança de compras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como objetivo propor um modelo de gestão de compras públicas 

centralizado para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Reitoria e do Campus 

Aracaju do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), na 

expectativa de que esse modelo, uma vez implementado, venha a aperfeiçoar os processos de 

compras e eliminar os problemas existentes nessa área. 

Com a finalidade de alcançar o objetivo geral, foram traçados três objetivos específicos: 

a) identificar os bens e serviços comuns que atendem às necessidades da Reitoria e do Campus 

Aracaju, concomitantemente, e suas especificações, com base nos pregões realizados no 

exercício 2016; b) analisar a adequação da estrutura organizacional vigente para realização das 

compras centralizadas; e c) definir etapas processuais para a implementação do modelo 

centralizado de compras. 

Com base na identificação dos bens e serviços comuns às duas unidades gestoras objeto 

de análise desse estudo, por meio de pesquisa documental com base nos dados constantes do 

Portal de Compras de Governo Federal, conforme foi demonstrado no Capítulo 6, há a 

possibilidade de padronização de itens a serem adquiridos ao longo de um exercício financeiro, 

mediante a elaboração de um Plano Anual de Compras, apontando-se como sugestão de 

melhoria a elaboração de Cadernos Técnicos de Padronização de Itens, inclusive para auxiliar 

os requisitantes no momento da oficialização da demanda, colaborando para a redução dos erros 

nas especificações dos itens. 

Verificou-se que na literatura existem muitas discussões acerca das vantagens 

decorrentes da adoção da centralização das compras, a começar pelos ganhos com economia de 

escala obtida com o volume das aquisições após a consolidação dos pedidos das unidades, e em 

face da realização da padronização dos itens, bem como o aumento do poder de negociação dos 

órgãos públicos, tendo sido apontada pela maioria dos autores como o principal motivo para 

implantação de modelos centralizados. 

A padronização dos itens também é apontada como propulsora da centralização, uma 

vez que permite sanar problemas considerados grandes entraves nas compras públicas, quais 

sejam a falta de planejamento e falhas nas especificações dos produtos. Cabendo destacar que 

o advento do Sistema de Registro de Preços (SRP), regido pelo Decreto nº 7.892/2013, e 

alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, também impulsionou a centralização de 

compras no âmbito da administração pública e a padronização. 



135 

 

Ressalta-se ainda os benefícios advindos da economia de informação e aprendizado, 

obtida mediante o compartilhamento de informações e gestão do conhecimento; e a economia 

processual obtida por meio da padronização de procedimentos, com o melhor aproveitamento 

de recursos (materiais, de tempo e humanos), além da busca pela eficiência das compras. 

No que diz respeito à estrutura organizacional, verificou-se por meio do diagnóstico do 

modelo de gestão das compras adotado na instituição, que atualmente é adotado no Instituto 

Federal de Sergipe (IFS) o modelo híbrido, de modo que a Reitoria e o Campus Aracaju, lócus 

de análise dessa intervenção, realizam suas compras de forma descentralizada a fim de atender 

suas necessidades específicas, bem como se utilizam das compras compartilhadas via sistema 

de registro de preços - compra centralizada - para atender às demandas afins. 

Para a proposição do modelo de compras centralizada foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental que trouxe subsídios teóricos e práticos para a modificação do 

arranjo do modelo de compras adotado no IFS, definindo-se a estrutura organizacional que dará 

suporte ao modelo proposto e permitirá a implantação de novas estratégias de compra. É 

importante frisar que não há um modelo de gestão de compras que possa ser considerado ideal 

e absoluto a ponto de ser generalizado para todos os órgãos públicos. 

Adotou-se a perspectiva da centralização por meio da instituição de uma unidade central 

de compras - responsável pelo planejamento e controle centralizado das aquisições, com a 

possibilidade de delegação da execução das licitações -, e a padronização dos itens. De modo 

que o novo arranjo organizacional possibilitará melhor definição das atribuições e competências 

de cada setor, com a melhor distribuição de tarefas e possibilitará o remanejamento de funções 

gratificadas para essas novas coordenadorias, como forma de incentivo e reconhecimento dos 

servidores que trabalham na área, constituindo uma possibilidade de retenção de talentos a fim 

de diminuir a rotatividade no setor de compras. 

Cabendo à governança de compras a adoção de estratégias capazes de aumentar a 

motivação dos servidores e viabilizar a gestão do conhecimento, uma vez que os recursos 

humanos são de fundamental importância para as instituições públicas, e sua qualificação para 

atuação na área de compras é imprescindível.  

E em face de ser essencial a estruturação de um setor de compras com pessoas 

capacitadas, identificou-se nesta pesquisa a necessidade de instituir um Plano de Capacitação 

continuada no IFS, o qual prescinde do mapeamento das competências individuais, por meio 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), para fins de levantamento de todos os 

servidores que possuem capacitação na área de compras, quais os tipos de treinamentos 
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realizados por cada um deles, bem como a motivação das pessoas para atuar nesta área, 

apontando-se como sugestão de melhoria a criação de um Banco de Talentos para o devido 

acompanhamento da capacitação dos servidores. 

Ressalta-se que os solicitantes também são importantes no ciclo de compras, entretanto 

não foram selecionados para participar desta pesquisa, em razão de a maioria ser professor e 

encontrar-se em férias no período de aplicação dos questionários, o que poderia ser considerada 

uma fragilidade desse estudo. Todavia, ressalta-se que isto não inviabilizou a obtenção de 

informações com relação aos problemas existentes na área de compras, atribuídos à falta de 

atenção e de capacitação dos demandantes, tais como as falas nas especificações dos itens, o 

que pode ser facilmente sanado com a inclusão destes no Plano de Capacitação.  

A literatura de gestão de pessoas aponta que a identificação dos talentos possibilitará a 

criação de oportunidades para a otimização dos fluxos de trabalho e, definição das atribuições 

das áreas e perfis dos servidores, além da divulgação das competências profissionais, por cargo 

e área, visando a mudança da cultura organizacional e o comprometimento dos servidores. 

A pesquisa teve como limitação o detalhamento superficial das fases da licitação, uma 

vez que seria necessário proceder o mapeamento dos processos de compras, o que aumentaria 

o tamanho da pesquisa e demandaria um tempo maior para a sua conclusão. Recomenda-se que 

estudos futuros realizem o mapeamento de processos de compras do IFS, a fim de estabelecer 

novos fluxos processuais capazes de resolver o problema da tramitação excessiva apontada por 

alguns dos entrevistados como um dos entraves nas compras institucionais. 

Com base no referencial teórico adotado, a centralização das compras no Instituto 

Federal de Sergipe está voltada para a padronização de itens e de procedimentos, otimização de 

processos e economia de escala, consistindo na centralização da inteligência das compras por 

meio do planejamento e controle, utilizando-se quatro dimensões de análise: a governança nas 

aquisições; estrutura e organização de um setor de compras; recursos humanos especializados; 

e processos de compras, considerando-se também a importância do ciclo de gestão das compras 

para o delineamento do modelo proposto. Por meio da análise destas dimensões e do conteúdo 

extraído das respostas aos questionários aplicados, verificou-se a necessidade de ser atribuída 

maior importância ao setor de compras do Instituto Federal de Sergipe, a fim de que as compras 

institucionais sejam consideradas estratégicas. Ao concluir essas análises, considerou-se 

atingidos os objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo geral. 
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Por fim, destaca-se que a implantação do modelo de centralização proposto irá melhorar 

o nível de governança em contratações do IFS aprimorando os processos de compras. E isso 

poderá ser concretizado quando houver integração entre o setor de compras e o corpo 

estratégico da instituição, de modo que a área de compras participe do planejamento estratégico. 

A definição de objetivos estratégicos relacionados às compras irá alinhar os processos de 

compras com a missão e a visão do Instituto Federal de Sergipe. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

  

QUESTIONÁRIO AOS ATORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DE COMPRAS 

(comum a todos os participantes) 

 

 

Perfil dos participantes da pesquisa: 

1. A formação acadêmica guarda relação com a área de compras*? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Especifique:  

(   ) Ensino Médio 

(   ) Graduação ________________________ 

(   ) Especialização _____________________ 

(   ) Mestrado _________________________ 

(   ) Doutorado ________________________ 

 

2. Desenvolve atividades na área de compras*: 

(   ) Menos de 1 ano 

(   ) De 1 a 3 anos 

(   ) De 4 a 5 anos 

(   ) De 6 a 10 anos 

(   ) Mais de 10 anos 

3. Possui cursos na área de compras*? 

(    ) Nenhum tipo de treinamento/curso     

(    ) De 1 a 2 treinamentos 

(    ) De 3 a 5 treinamentos 

(    ) Mais de 5 treinamentos 

4. Caso não tenha curso/ treinamento na área 

de compras*, qual o motivo? 

(    ) Nunca solicitei     

(    ) A chefia incentivou mas não tenho interesse 

(    ) Não foi autorizado devido à falta de recursos 

por parte da Administração 

(    ) Outros. Especifique: __________________ 

_______________________________________ 

 

5. Periodicidade de treinamentos/ 

cursos que participa na área de 

compras* 

(    ) Não participei de treinamento/curso 

(    ) Mensal 

(    ) Trimestral 

(    ) Semestral 

(    ) Anual 

(    ) Acima de 1 ano 
Fonte: Elaborado pela autora 

Nota explicativa: *Para fins deste trabalho entende-se por “compras” toda aquisição de bens e contratações de 

serviços, englobando também as denominações: “compras governamentais”, “licitações”, “aquisições públicas” e 

“contratações públicas”. Envolvendo atividades relacionadas ao ciclo de gestão de compras (planejamento, 

execução, controle, ações corretivas). 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS APLICADOS  

QUESTIONÁRIO 1 – DIRIGIDO A ALTA ADMINISTRAÇÃO 
QUESTIONÁRIO 1 - DIRIGIDO AOS ATORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DE COMPRA 

Atores entrevistados: Alta administração 
DIMENSÃO DE ANÁLISE – GOVERNANÇA 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 
O IFS possui política de governança para as contratações (diretrizes, objetivos, 

instrumentos, planos táticos das unidades gestoras)? 
      

2 

 A política de governança de compras da organização considera as políticas 

públicas, a promoção da inovação e de avanços tecnológicos e, ainda, a promoção 

da sustentabilidade? 

      

3 

A alta administração monitora se foi seguido o alinhamento entre cada uma das 

compras realizadas com os objetivos dos planos organizacionais e 

governamentais?  

      

4 
A alta administração define competências, atribuições e responsabilidades para 

governança de compras? 
      

5 

As decisões estratégicas e as que ocorrem para a formulação dos projetos, planos 

e ações são tomadas com a participação de representante que atua na gestão da 

área de compras? 

      

6 
O órgão realiza de forma sistemática a capacitação dos líderes da organização para 

exercer a função de governança das compras?  
      

7 
A alta administração define indicadores de desempenho que validem a eficiência 

da gestão descentralizada de compras no IFS? 
      

8 
A organização promove a seleção dos ocupantes das funções-chave da área de 

compras retendo “talentos”?  
      

9 
O órgão incentiva ações que procuram encontrar soluções inovadoras para 

aperfeiçoar o processo de compra? 
      

10 
Possui o intercâmbio de informações gerenciais entre a alta administração 

(governança) e os gestores de compras? 
      

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 

01 - Considerando que a centralização de compras pode ser uma iniciativa inovadora para aperfeiçoar a gestão de compras, qual a sua percepção de uma inovação nesse 

sentido para o Instituto Federal. 
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QUESTIONÁRIO 2 – DIRIGIDO AOS GESTORES ESTRATÉGICOS  
QUESTIONÁRIO 2 - DIRIGIDO AOS ATORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DE COMPRA 

Atores entrevistados: Gestores Estratégicos 
DIMENSÃO DE ANÁLISE – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE UM SETOR DE COMPRAS 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 
As unidades gestoras possuem autonomia para realizar o planejamento 

de suas compras? 
      

2 
As unidades gestoras possuem autonomia para realizar a execução de 

seus processos de compras? 
      

3 As unidades gestoras possuem estrutura de compras descentralizadas?       

4 

A unidade gestora possui estrutura adequada (recursos humanos, 

espaço físico, materiais, equipamentos, etc.) para o desenvolvimento 

das atividades de compras? 

      

5 

Possui sistemas de informações voltados para a facilitação do processo 

de compras e que integre a área de compras da instituição com os 

sistemas externos ao órgão? 

      

6 

Possui processo de trabalho formal e estruturado para a realização das 

compras, o qual inclui todas as etapas da gestão de compras 

(planejamento, execução, controle e ações corretivas)? 

      

7 
Possui instrumento normatizado que define as atribuições e delega 

competências de cada área/setor dentro do ciclo de gestão de compra? 
      

8 Possui plano de compras anual?       

9 Caso possua plano de compras, ele é participativo?       

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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DIMENSÃO DE ANÁLISE – RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 
Setor de compras possui equipe com qualificação adequada para o 

atendimento das demandas de compras da instituição? 
      

2 
Setor de compras possui equipe em quantidade adequada para o atendimento 

das demandas de compras da instituição?  
      

3 
Servidores que atuam no setor de compras são selecionados com base na 

avaliação de desempenho?  
      

4 
Servidores do setor de compras possuem capacitação em planejamento de 

compras? 
      

5 Demandantes (requisitantes) possuem capacitação em compras?       

6 
Demandantes (requisitantes) detêm as competências multidisciplinares 

necessárias à execução da atividade de especificação dos itens? 
      

7 Gestores receberam capacitação para realizar a gestão de risco das aquisições?       

8 Gestores participam de cursos de capacitação em gestão de compras públicas?       

9 
Gestores e fiscais de contratos participam de cursos de capacitação na área de 

compras públicas? 
      

10 
Chefes de setores de compras se dedicam às tarefas gerenciais, não realizando 

tarefas operacionais de compras? 
      

11 
Servidores do setor de compras possuem acúmulo de atividades (tarefas, 

responsabilidades) além daquelas desempenhadas no processo de compras? 
      

12 No setor de compras existe divisão de tarefas de forma igualitária?       

13 
Os servidores que atuam no setor de compras possuem motivação para 

desenvolver suas atividades? 
      

14 
Existe rotatividade de servidores e descontinuidade das ações desenvolvidas 

no setor de compras? 
      

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 

01 - Considerando que a centralização de compras pode ser uma iniciativa inovadora para aperfeiçoar a gestão de compras, qual a sua percepção de uma inovação nesse 

sentido para o Instituto Federal de Sergipe. 
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QUESTIONÁRIO 3 – DIRIGIDO AOS CHEFES E PESSOAL SETOR DE COMPRAS 
QUESTIONÁRIO 3 - DIRIGIDO AOS ATORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DE COMPRA 

Atores entrevistados: Chefes de setores de licitações e servidores do setor de compras 
DIMENSÃO DE ANÁLISE – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE UM SETOR DE COMPRAS 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 
As unidades gestoras possuem autonomia para realizar o planejamento 

de suas compras? 
      

2 
As unidades gestoras possuem autonomia para realizar a execução de 

seus processos de compras? 
      

3 As unidades gestoras possuem estrutura de compras descentralizadas?       

4 

A unidade gestora possui estrutura adequada (recursos humanos, 

espaço físico, materiais, equipamentos, etc.) para o desenvolvimento 

das atividades de compras? 

      

5 

Possui sistemas de informações voltados para a facilitação do processo 

de compras e que integre a área de compras da instituição com os 

sistemas externos ao órgão? 

      

6 

Possui processo de trabalho formal e estruturado para a realização das 

compras, o qual inclui todas as etapas da gestão de compras 

(planejamento, execução, controle e ações corretivas)? 

      

7 
Possui instrumento normatizado que define as atribuições e delega 

competências de cada área/setor dentro do ciclo de gestão de compra? 
      

8 Possui plano de compras anual?       

9 Caso possua plano de compras, ele é participativo?       

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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DIMENSÃO DE ANÁLISE – RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 
Setor de compras possui equipe com qualificação adequada para o atendimento 

das demandas de compras da instituição? 
      

2 
Setor de compras possui equipe em quantidade adequada para o atendimento das 

demandas de compras da instituição?  
      

3 
Servidores que atuam no setor de compras são selecionados com base na avaliação 

de desempenho?  
      

4 
Servidores do setor de compras possuem capacitação em planejamento de 

compras? 
      

5 Demandantes (requisitantes) possuem capacitação em compras?       

6 
Demandantes (requisitantes) detêm as competências multidisciplinares 

necessárias à execução da atividade de especificação dos itens? 
      

7 Gestores receberam capacitação para realizar a gestão de risco das aquisições?       

8 Gestores participam de cursos de capacitação em gestão de compras públicas?       

9 
Fiscais e gestores de contratos participam de cursos de capacitação para o bom 

desempenho das atividades na área de compras públicas? 
      

10 
Chefes de setores de compras se dedicam às tarefas gerenciais, não realizando 

tarefas operacionais de compras? 
      

11 
Servidores do setor de compras possuem acúmulo de atividades (tarefas, 

responsabilidades) além daquelas desempenhadas no processo de compras? 
      

12 No setor de compras existe divisão de tarefas de forma igualitária?       

13 
Os servidores que atuam no setor de compras possuem motivação (pessoal e 

institucional) para desenvolver suas atividades? 
      

14 
Existe rotatividade de servidores e descontinuidade das ações desenvolvidas no 

setor de compras? 
      

15 
O planejamento de capacitação para os servidores que atuam no setor de compras 

promove o constante aperfeiçoamento visando formar uma equipe especializada?  
      

16 

Para atuar no setor de compras os servidores realizam capacitações básicas para 

desenvolver as atividades (por exemplo: formação de pregoeiro, elaboração de 

edital, gestão e fiscalização de contratos, etc.), e executam tarefas específicas logo 

após o treinamento. 

      

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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DIMENSÃO DE ANÁLISE – PROCESSOS DE COMPRAS 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 Adota indicadores de desempenho na área de compras?       

2 

Possui instrumento normatizado que estabeleça fluxos e rotinas 

padronizados para os processos de compras (procedimento operacional 

padrão), com vistas à obtenção de eficiência e continuidade das boas 

práticas? 

      

3 

Adota padronização de documentos (formulários de solicitação de 

compras, editais, contratos, check list, extratos de contratos, etc) para os 

processos de compras?  

      

4 

Adota o compartilhamento interno de informações propiciando a 

integração e boa comunicação entre os setores da instituição (por 

exemplo: requisitantes, setor de compras, gestão de materiais)? 

      

5 Realiza as compras por meio de processos céleres?       

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 

01- Com base na sua percepção, quais os maiores entraves na gestão das compras realizadas no Instituto Federal de Sergipe? 

02 - Considerando que a centralização de compras pode ser uma iniciativa inovadora para aperfeiçoar a gestão de compras, qual a sua percepção de uma inovação 

nesse sentido para o Instituto Federal de Sergipe? 
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QUESTIONÁRIO 4 – DIAGNÓSTICO DO CICLO DE GESTÃO DE COMPRAS  

Atores entrevistados: Chefes de setores de licitações e servidores do setor de compras 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DAS COMPRAS NO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE 

CICLO DE GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  

Adota 

parcial 

Adota em maior 

parte ou 

totalmente 

1 
O IFS possui política de governança para as contratações (diretrizes, objetivos, 

instrumentos, planos táticos das unidades gestoras)? 
      

2 Possui mapeamento dos processos de compra?       

3 Possui indicadores de desempenho na área de compras?       

4 
Possui plano de compras, o qual contém o conjunto de aquisições que pretende 

realizar ao longo do ano?  
      

5 
Possui matriz ou outro modelo metodológico que discrimine as prioridades de 

compra? 
      

6 Possui metas e objetivos traçados para o setor de compras?       

7 
Antes da escolha da solução (objeto) que se pretende comprar/ contratar, é 

realizada uma avaliação das adequações que deverão ser realizadas na 

organização (infraestrutura, por exemplo)? 

      

8 
Dimensionamento da demanda é realizado de modo técnico, incluindo a 

metodologia e memória de cálculo?  
      

9 
Instituição esquematiza suas compras, impedindo a realização de uma 

multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes? 
      

10 

Realiza o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes 

(contratações públicas similares, consulta a sítios na internet, visita a feiras, 

consulta a publicações especializadas, pesquisa junto a fornecedores) antes de 

decidir qual solução irá adotar? 

      

11 
Equipe de planejamento da contratação avalia se a solução é divisível ou não, 

elaborando descrição técnica da modalidade adotada? 
      

12 
Possui cronograma que determina o prazo máximo que cada etapa do processo 

de compra deve ser realizada, desde a formulação da demanda até sua conclusão?  
      

13 Possui manual de gestão contratual personalizado?       

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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CICLO DE GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS - EXECUÇÃO 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em 

maior parte ou 

totalmente 

1 
Executa a padronização das especificações dos itens de compra, formulando 

catálogos de materiais e serviços, próprios da instituição para fins de realização 

de compras padronizadas? 

      

2 
Licita itens específicos da organização e participa de licitações compartilhadas 

junto com outros órgãos para os itens comuns? 
      

3 
Realiza pregões eletrônicos (bens e serviços comuns) para minimizar os custos e 

o tempo do procedimento de licitação? 
      

4 
Prioriza a realização de Atas de SRP ou participação em Ata de SRP para o 

atendimento das demandas? 
      

5 Realiza compras compartilhadas para o atendimento das demandas?       

6 
Possui normatização interna regulamentando fluxos processuais para os processos de 

compras em todas as unidades? 
      

7 
Possui padronização (modelos publicados) nos processos de compras (procedimento 

operacional padrão)? 
      

8 Oficialização da demanda é feita pelo demandante (requisitante)?       

9 
A avaliação de desempenho subsidia a tomada de decisão quanto aos servidores que 

trabalham na área de compras? 
      

10 
Estabelece Acordo de Nível de Serviço - ANS nas contratações de prestação de 

serviços? 
      

11 
Realiza os reajustes contratuais dispondo de cláusula contratual que reduz ou elimina 

os custos não renováveis da contratação?  
      

12 Realiza capacitação a cada atualização relevante da legislação de compras?       

13 
Assessor jurídico emite parecer com parágrafo conclusivo, registrando a 

aprovação ou a rejeição das minutas avaliadas, informando, no último caso, as 

alterações que devem ser realizadas? 

      

14 
Parecer jurídico aponta as adequações que devem ser feitas, sem necessidade do 

processo ser novamente remetido para emissão de novo parecer? 
      

15 
Área jurídica e o setor de compras firmam entendimentos de forma colaborativa, 

conciliando a interpretação legal com o ganho de eficiência do processo? 
      

16 
Processos instruídos com minuta padrão de contrato e/ou edital não necessitam 

de análise jurídica desses instrumentos? 
      

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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CICLO DE GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS - CONTROLE 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte 
Adota parcial 

Adota em 

maior parte ou 

totalmente 

1 
Realiza o monitoramento do tempo gasto para execução dos processos de 

compras? 
      

2 
Realiza revisão periódica nos fluxos de trabalho e formas de aquisição, buscando 

ganhos de eficiência? 
      

3 
Realiza avaliação detalhada de Termo de Referência e Projeto Básico, por meio 

de check list ou instrumento similar, pelo setor de compras antes de ser aprovado 

pela autoridade competente? 

      

4 
Realiza atualização constante (a cada mudança legal ou processual) nos 

documentos de instrução processual (editais, minutas, extratos, check list)? 
      

5 
Realiza avaliação técnica para definir se o agrupamento do objeto será por item 

ou lote, registrando este procedimento? 
      

6 
Realiza avaliação técnica para definir a necessidade de amostras, registrando este 

procedimento? 
      

7 Realiza o acompanhamento dos indicadores de desempenho e dos resultados?       

8 
Realiza a apuração da responsabilidade de gestores e fiscais quanto aos contratos 

que são responsáveis? 
      

9 Realiza capacitação constante dos gestores e fiscais de contratos?       

10 
Realiza glosa nas faturas quando os serviços não são prestados ou o são de 

maneira incompleta? 
      

11 Realiza a gestão regular das Atas de SRP?       

12 Define os gestores e fiscais de contratos de maneira objetiva e técnica?       

13 
Realiza o acompanhamento dos Acordos de Nível de Serviço - ANS caso sejam 

estabelecidos? 
      

14 
Possui modelo de gestão do contrato contendo método objetivo para avaliação da 

conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que 

serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados? 

      

15 
Possui transparência ativa quanto a todos os documentos de seus processos 

administrativos de compra? 
      

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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CICLO DE GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS – AÇÕES CORRETIVAS 

Nº QUESTÕES 

RESPOSTAS 

Não sabe 

responder 

(desconhece 

sobre o tema) 

Não se aplica/ 

não adota/ não 

possui/ e não 

deliberou a 

respeito 

Há decisão 

formal ou plano 

aprovado para 

adotá-lo 

Adota em 

menor parte  
Adota parcial 

Adota em 

maior parte ou 

totalmente 

1 
Realiza atualização na padronização e classificação das famílias de 

materiais e serviços periodicamente? 
      

2 
Realiza sistematicamente a eliminação de etapas processuais e 

formalidades que atrapalham a eficiência do processo de compras?  
      

3 
Realiza uma avaliação técnica, documentada, ao final de cada processo 

de compra? 
      

4 
Possui inventário dos bens e serviços contratados ao longo dos últimos 

anos, o qual é atualizado periodicamente? 
      

5 

Realiza a implementação de melhorias contínuas no processo de compras 

públicas (possui uma dinâmica estabelecida para esta implementação, 

como um relatório e discussão de ideias e propostas)?  

      

6 

Realiza revisão nas cláusulas de penalidades específicas (não genéricas), 

possibilitando assim a aplicação de penalidades de forma mais adequada 

para cada contratação? 

      

7 
Realiza avaliação do Acordo de Nível de Serviço estabelecido com o 

fornecedor ao final de cada contratação? 
      

8 
Realiza avaliação da contratação junto ao fornecedor ao final de cada 

contrato? 
      

9 
Realiza avaliação da necessidade de capacitação e treinamento a partir da 

conclusão dos processos de compra? 
      

10 
Realiza avaliação da necessidade de melhoria da especificação do objeto 

a partir da conclusão dos processos de compra? 
      

Fonte: Elaborado pela autora com base em TCU (2013); ALMEIDA (2016); TERRA (2016); TCU (2017). 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a responder o questionário que constitui 

instrumento de coleta de dados para o projeto de intervenção intitulado “Gestão das compras 

do Instituto Federal de Sergipe: uma proposta de centralização”, apresentando as intenções 

da pesquisadora responsável quanto à propositura de um modelo de gestão de compras 

centralizado para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Reitoria e Campus Aracaju 

do IFS. 

Essa pesquisa está sendo desenvolvida no Mestrado Profissional em Gestão Pública da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, pela mestranda Adriana Sodré Dória 

(adrisodredoria10@gmail.com), servidora do IFS, e acompanhada pela Dra. Maria Arlete 

Duarte de Araújo (mariaarlete1956@gmail.com), professora da UFRN. 

Com a pretensão de contribuir com melhorias na gestão da área de compras do Instituto 

Federal de Sergipe, o motivo que nos leva a realizar este estudo é auxiliar na reestruturação 

desta área no sentido de reorganizar o modelo de contratação que vem sendo adotado, 

conduzindo-o para a centralização, a fim de padronizar procedimentos e otimizar processos, 

tornando as aquisições mais céleres e eficientes quanto à diminuição de gastos e melhor 

aplicabilidade dos recursos públicos, bem como no melhor aproveitamento da mão de obra 

qualificada e capacitada existente na instituição. 

Após receber os esclarecimentos e informações a seguir, caso você aceite participar, 

responda ao questionário sob a sua perspectiva, com base no conhecimento que possui acerca 

da instituição lócus da pesquisa, não sendo aconselhável fazer nenhum tipo de pesquisa para 

fornecimento das informações solicitadas nas questões, visto que a sua fidedignidade nas 

respostas é essencial para o levantamento do cenário atual das compras realizadas no IFS 

relacionado com o objetivo geral do projeto, razão pela qual contamos com sua colaboração no 

preenchimento dos questionamentos. 

Caso você aceite participar, rubrique as folhas e assine este documento nos campos 

indicados, o qual foi impresso em duas vias, de modo que uma ficará com você e outra com a 

pesquisadora responsável. 

Esclareço que você foi selecionado(a) pelo fato de ser considerado um ator importante 

no ciclo de gestão das compras institucionais. Mas a sua participação não é obrigatória e, a 

qualquer momento, poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Ficando garantida 

também a sua liberdade de se recusar a responder qualquer questão que lhe cause 

mailto:adrisodredoria10@gmail.com
mailto:mariaarlete1956@gmail.com
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constrangimento. Mas contamos com seu empenho em responder todas as questões desse 

questionário para o bom desempenho da pesquisa. 

Caso você opte pela retirada do consentimento, ou se recuse a participar, isto não causará 

nenhum prejuízo e você não sofrerá nenhum tipo de penalidade. A sua participação não é 

remunerada nem implicará em gastos, não havendo previsão de riscos. Informo também sobre 

o direito de pleitear indenização (em virtude de reparação a danos imediatos ou futuros), 

garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa são confidenciais, podendo ser divulgados 

apenas nos meios acadêmicos e científicos, e suas respostas serão tratadas de forma conjunta 

às demais informações obtidas, estando garantido o sigilo da sua participação visando assegurar 

a sua privacidade e o anonimato, exceto com autorização expressa. 

Se você aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas com a 

mestranda Adriana Sodré Dória, via e-mail: adrisodredoria10@gmail.com, ou ainda por meio 

do telefone: (79)99808-5650, sob a forma de ligação a cobrar. 

O tempo necessário para responder este questionário está estimado em 25 (vinte e cinco) 

minutos. 

 

Consentimento de Participação na Pesquisa: 

Declaro que tenho mais de 18 anos de idade e após ter sido devidamente informado(a) 

e esclarecido(a) sobre a pesquisa, os objetivos, importância, procedimentos e métodos nela 

envolvidos, além de ter ficado ciente de que não há a previsão de riscos e ciente de todos os 

meus direitos e, de forma voluntária, CONCORDO em participar do estudo intitulado “Gestão 

das compras do Instituto Federal de Sergipe: uma proposta de centralização” e autorizo a 

divulgação nos meios acadêmicos e científicos das informações por mim fornecidas, desde que 

nenhum dado possibilite a minha identificação, exceto com minha autorização expressa. 

Aracaju, _____ de _________________ de 2018. 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

____________________________________ 

Adriana Sodré Dória 

 

mailto:adrisodredoria10@gmail.com
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Gestão das compras do Instituto Federal de Sergipe: uma proposta de centralização 

(pesquisa de mestrado) 

 

Agradeço por ter aceitado participar da minha pesquisa sobre a propositura de um 

modelo de gestão de compras centralizado para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito 

da Reitoria e Campus Aracaju do IFS. A sua participação é muito importante para que se possa 

realizar o diagnóstico da situação atual das compras e desenvolver este projeto de intervenção. 

Este questionário tem o objetivo de identificar o modelo de compras utilizado pela 

instituição e propor melhorias de modo a conduzi-lo para a centralização, a partir da percepção 

dos servidores que atuam de alguma forma com a prática de compras. 

As informações obtidas por meio deste instrumento de pesquisa não serão utilizadas de 

forma individualizada, de modo que não será possível identificar os participantes. 

 

Orientações para preenchimento do questionário aplicado   

1) A pesquisa contém 05 questionários: 

 01 questionário para análise do Perfil dos participantes da pesquisa enquanto atores 

envolvidos no processo de gestão de compras (comum a todos os respondentes); 

 01 questionário (Questionário 1 – Governança), dirigido a alta administração; 

 01 questionário (Questionário 2 – Estrutura e Organização de um setor de compras / 

Recursos Humanos Especializados), dirigido aos gestores estratégicos; 

 01 questionário (Questionário 3 – Estrutura e Organização de um setor de compras / 

Recursos Humanos Especializados / Processo de Compras), dirigido aos chefes de 

setores de licitações e servidores que atuam no setor de compras; 

 01 questionário (Questionário 4 – Diagnóstico Situacional das Compras – Ciclo de 

Gestão de Compras Públicas: Planejamento, Execução, Controle, Ações Corretivas), 

dirigido aos chefes de setores de licitações e servidores que atuam no setor de compras; 

2) A Para fins deste trabalho entende-se por “compras” toda aquisição de bens e 

contratações de serviços, englobando também as denominações: “compras governamentais”, 

“licitações”, “aquisições públicas” e “contratações públicas”. 

3) Você deve marcar apenas uma resposta para cada questão. E responder de forma 

discursiva o questionamento subjetivo contido no questionário. 

4) Não faça nenhuma identificação no questionário. 
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ANEXO A – APÊNDICE DA PORTARIA/IFS 1.063, DE 13 DE ABRIL DE 2015 

 

Fonte: IFS (2015) 



167 

 

 

Fonte: IFS (2015)                                                                                                                                    continua... 
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Fonte: IFS (2015)                                                                                                                                   continua... 
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Fonte: IFS (2015)               


