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RESUMO 

 
O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a transparência pública nas aquisições e 

contratações por Sistema de Registro de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande. A metodologia fez uso do modelo de 

Cappelli (2009) para transparência em processos organizacionais e as categorias de análise 

foram acessibilidade, usabilidade, informativo, entendimento e auditabilidade. A pesquisa 

adotou uma abordagem qualitativa e se caracterizou como um estudo de caso. Quanto à 

natureza, o estudo foi uma pesquisa aplicada e, quanto aos objetivos, descritiva e exploratória. 

A coleta de dados utilizou entrevistas de roteiros semiestruturadas, com servidores envolvidos 

nas compras institucionais do IFPB – Campus Campina Grande, cujo tratamento dos dados 

empregou estatísticas descritivas e análise de conteúdo. Por fim, o estudo revelou que as 

aquisições e contratações por SRP no IFPB – Campus Campina Grande podem ser 

aperfeiçoadas, quanto à sua transparência, e apontou dificuldades institucionais a serem 

superadas como: a falta de capacitação dos servidores no uso dos sistemas tecnológicos, 

impasses administrativos e a inércia da direção institucional na priorização da implementação 

da Lei de Acesso à Informação. A pretensão é que o estudo possa contribuir com a área de 

compras públicas, principalmente, com a produção científica acerca da Transparência Pública 

no Sistema de Registro de Preço e com a Gestão Pública haja vista a necessidade de posições 

cada vez mais diligentes no trato dos recursos públicos. 

 

Palavras-chave: Administração Pública; Compras Públicas; Sistema de Registro de Preço e 

Transparência Pública. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research was to evaluate the public transparency in the acquisition 

and contracting by Price Registration System at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Paraíba - Campina Grande Campus. The methodology used the Cappelli model 

(2009) for transparency in organizational processes and the categories of analysis were 

accessibility, usability, information, understanding and auditing. The research adopted a 

qualitative approach and was characterized as a case study. As for nature, the study was an 

applied research and, in terms of objectives, descriptive and exploratory. The data collection 

used interviews of semi - structured scripts, with servers involved in the institutional purchases 

of IFPB - Campina Grande Campus, whose data treatment employed descriptive statistics and 

content analysis. Finally, the study revealed that the acquisitions and contracting by SRP at 

Campus Campina Grande IFPB can be improved in terms of transparency and pointed to 

institutional difficulties to be overcome such as: the lack of capacity of the servers in the use of 

technological systems, impasses and the inertia of the institutional direction in prioritizing the 

implementation of the Law on Access to Information. The intention is that the study can 

contribute to the area of public procurement, but mainly to the scientific production about 

Public Transparency in the Price Registration System and Public Management, given the need 

for increasingly diligent positions in the treatment of public resources. 

 

 

Keywords: Public Administration; Public Procurement; System of Price Registration and 

Public Transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A Nova Gestão Pública surgiu como uma corrente de pensamento, propondo um novo 

paradigma para a gestão pública, carregando em si argumentos e filosofias administrativas para 

redesenhar o setor público (BARZELAY, 2001) e evidenciando a necessidade de um modelo 

de gestão baseado em valores de eficiência, eficácia, qualidade e desempenho (OLIVEIRA, 

2008), como também em resposta às grandes transformações que ocorriam no mundo como a 

globalização, a expansão e o fortalecimento do capitalismo, a abertura de mercados e a 

democracia (BRESSER-PEREIRA, 2002). 

Esse novo entendimento de como gerir a coisa pública aportava um conjunto importante 

de tendências e ideias para melhorar a administração pública, focada na busca de instrumentos 

e na mudança significativa da perspectiva de como atingir os resultados, seja por orientações, 

métodos, técnicas e, principalmente, pela transição do modo lógico, racional e legal do 

planejamento que prevalecia, para um cenário em que a flexibilidade necessária ao 

planejamento público pudesse existir (SILVA, 2013). Ou seja, uma nova compreensão de 

gestão pública que buscava tornar o Estado mais moderno e ágil; utilizando paradigmas de 

gestão gerencial para estabelecer um novo patamar de bem-estar social, administrando de 

maneira mais eficiente e eficaz, com crescimento econômico, controle orçamentário e 

financeiro, utilizando avanços tecnológicos nas operações cotidianas e gerando efetividade 

social com transparência (CAMPELO, 2013). 

O fato é que para atingir esses novos ideais de desenvolvimento, inclusão social, 

controle, etc., e combater os casos de corrupção, de superfaturamento e do mau uso de recursos 

públicos, os governos passaram a dedicar atenção especial à transparência das informações 

públicas cujos ideais surgem quando o liberalismo “introduz a ideia de que não existem 

verdades de Estado, muito menos segredos que devam ser protegidos da visualização e interesse 

dos cidadãos comuns, por sujeitos privilegiados responsáveis pelo manuseio das informações 

públicas” (GAMA, 2015). O entendimento do autor é de que as informações públicas não 

devem ser apenas de conhecimento de seus agentes públicos. Seja a informação que for é do 

interesse do cidadão comum que capaz de pensar por si mesmo, sem a interferência de outrem, 

formula seu pensamento, seu entendimento e racionaliza argumentos para serem discutidos pela 

sociedade e pelo próprio governo (KANT,1985). Os autores buscam evidenciar que além da 
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capacidade de análise crítica de cada indivíduo, a transparência das informações é uma condição 

primordial à participação ativa do cidadão nas relações existentes entre o Estado e a sociedade.  

Nesse sentido, a Controladoria Geral da União acrescenta que: 

 

Em um Estado Democrático de Direito, a transparência e o acesso à 

informação constituem-se direitos do cidadão e deveres da Administração 

Pública. Cabe ao Estado o dever de informar os cidadãos sobre seus direitos e 

estabelecer que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo, a exceção. 

Com a promoção de uma cultura de abertura de informações em âmbito 

governamental, o cidadão pode participar mais ativamente do processo 

democrático ao acompanhar e avaliar a implementação de políticas públicas e 

ao fiscalizar a aplicação do dinheiro público BRASIL (2013, p.9). 

 

Ademais, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece que o 

direito de acesso às informações é um direito fundamental do indivíduo: 

 

Art. 5º. “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...]  

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

[...] 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 1988, p. 2 e 

3). 
 

Numa outra direção, os governos também passaram a direcionar seus esforços à área de 

Compras Públicas1, inovando e modernizando a gestão, os processos e os procedimentos 

licitatórios, inserindo maneiras mais eficientes e flexíveis de aquisições de bens, insumos e de 

contratações de obras e serviços para a Administração Pública (ASSIS, 2015). E no Brasil, não 

foi diferente. Ao longo dos anos, as demandas sociais foram canalizadas pelo fortalecimento da 

democracia e pela pressão que os governos sofriam para universalizar, ampliar e melhorar a 

prestação dos serviços públicos (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS 

ECONÔMICAS, 2005), levando-os a investir cada vez mais nas compras públicas para suprir 

as necessidades que a cada dia se apresentavam. 

                                                           
1 Neste trabalho, se entende como “Compras Públicas” toda aquisição de bens, insumos e contratações de obras 

ou serviços, englobando as denominações de “Compras Governamentais”, “Licitações” e “Contratações Públicas”. 
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Em paralelo, toda essa nova demanda passou a requerer da Administração Pública a 

modernização dos seus procedimentos e, consequentemente, a área de compras passou a ser 

cobrada cada vez mais, transformando um sistema estruturalmente burocrático em algo ainda 

mais rigoroso e procedimental (MOTTA, 2010) haja vista o montante de recursos empregados, 

a edição de diversos dispositivos normativos2 direcionados aos procedimentos licitatórios, 

como também a Lei de Acesso à Informação (LAI) que trata dos procedimentos que visam 

garantir o acesso às informações do setor público (BRASIL, 2011). 

O fato é que até então não existia um dispositivo normativo que obrigasse a divulgação 

dos atos, documentos e decisões dos entes públicos e após a edição da LAI (BRASIL, 2011), 

se pode constatar que as áreas de compras do Governo Federal operam com recursos vultuosos 

e que suas ações ganham importância fundamental para o Estado; tanto que nos últimos cinco 

anos (2012 a 2016), a participação das aquisições e contratações públicas na distribuição de 

toda a arrecadação de tributos federais3 oscilou entre 3,29% a 5,98% (BRASIL, 2017; 

IMPOSTÔMETRO, 2017).  

Corroborando com esse entendimento, o Painel de Compras do Governo Federal4 aponta 

que no período de 2012 a 20165 mais de R$ 287 bilhões foram investidos em aquisições de bens 

e contratações de serviços, utilizando as mais diversas modalidades licitatórias para suprir as 

necessidades institucionais de todas as áreas governamentais. 

Para o Ministério da Educação foram destinados 44,32% de todos esses investimentos, 

inclusive para o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica6, com os Institutos Federais (IFs) e para onde foram direcionados 36,11% dos seus 

recursos orçamentários. Nesse cenário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba (IFPB) se insere respondendo por 0,75% dos investimentos nos IFs, volume 

financeiro equivalente ao repasse acumulado do Fundo de Participação dos Municípios (FPM7) 

                                                           
2 Apêndice A. 
3 Apêndice B. 
4 Aplicativo do Governo Federal disponível na rede mundial de computadores e desenvolvido para apresentar os 

principais números acerca das aquisições e contratações públicas (Apêndice C). 
5 Período posterior à edição da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e espaço temporal estudado nesta 

pesquisa. É importante frisar que o ano de 2017 não foi contemplado no estudo porque os dados referentes as 

aquisições e contratações não se encontram consolidados. 
6 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, os Centro Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II. Disponível em: 

<http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 27 jul. 2017. 
7 O FPM é um fundo composto de 22,5% de toda a arrecadação do IR e do IPI, constituindo-se como uma das 

modalidades constitucionais de transferência de recursos aos municípios (CF, Art. 159, I, b). Segundo o Tesouro 

Nacional, entre 2012 a 2016, a cidade de Campina Grande/PB recebeu R$ 347.396.307,13 como repasse 

acumulado do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Disponível em: <http://sisweb.tesouro.gov.br/ 

apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP::>. Acesso em: 02 mai. 2017. 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
http://sisweb.tesouro.gov.br/%20apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP
http://sisweb.tesouro.gov.br/%20apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP
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da segunda maior cidade do Estado, Campina Grande, no mesmo período; e, mais 

particularmente, o IFPB – Campus Campina Grande para onde foram destinados 8,46% dos 

recursos do IFPB (Apêndice D).  

Esses números, além de refletir a dimensão do poder de compra e contratação no setor 

público, mostram uma quantidade volumosa de processos administrativos que são gerados 

(Apêndice D) e que resultam em muitos outros procedimentos até a homologação dos seus 

respectivos objetos, o que ressalta o papel fundamental que a gestão de compras exerce dentro 

das instituições. 

Contudo, na percepção da sociedade brasileira, a gestão de compras não tem se mostrado 

eficiente, tanto que, no período de 2012-2016, o Brasil perdeu dez posições no ranking 

internacional de transparência8 e, atualmente, se posiciona em 79º, figurando entre as nações 

corruptas ou bastante corruptas do mundo (TRANSPARENCY INTERNACIONAL, 2017). 

São nesses países em que a corrupção encontra as oportunidades ideais, seja atuando 

diretamente na área de compras públicas, comprando bens e serviços para projetos públicos, 

como também em contratos aos fornecedores concedidos em concorrências desleais, nas 

conexões políticas que algumas empresas estabelecem para triunfar sobre seus rivais, etc.; o 

que inevitavelmente eleva o custo dos serviços para o público, reduz a qualidade do trabalho 

ou dos serviços, entre outros (TRANSPARENCY INTERNACIONAL, 2016). 

Essa constatação, além de mostrar a relevância da área de compras na Administração 

Pública, mostra o quanto a sociedade pode avançar, combatendo a corrupção e o desvio de 

recursos públicas, como também aponta que a gestão pública ainda tem muito a fazer nesse 

caminho. E, nessa direção, o governo federal vem desenvolvendo inúmeros procedimentos, 

ferramentas e sistemas de informação com o objetivo de tornar as aquisições de bens e as 

contratações de serviços mais transparentes, orientando-as de forma mais planejada, rápida, 

utilizando recursos informatizados e cuja implementação e controle aconteçam de forma 

eletrônica, via internet (BRASIL, 2011).  

Uma dessas ferramentas é o Comprasnet (Apêndice E), Portal Eletrônico de Compras 

do Governo Federal, instituído em 1998 pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

                                                           
8 O ranking internacional de transparência é realizado pela Organização Não Governamental Transparency 

Internacional e busca aferir a percepção de corrupção nos países do mundo. O Índice de Percepção da Corrupção é 

sua ferramenta mais conhecida e utilizada em pesquisas científicas, fazendo a medição não objetiva da corrupção 

por meio da percepção subjetiva do conjunto da sociedade entre 176 nações. O 1º colocado do ranking de 2016 é 

a Dinamarca (considerada o país menos corrupto e mais transparente) e o 176º é a Somália (considerada o país 

mais corrupto e menos transparente). Os resultados mostram que, em 2012, o Brasil estava em 69º em 2013, em 

72º; em 2014, em 69º em 2015, em 76º e em 2016, 79º. Disponível em: <http://www. transparency.org>. Acesso 

em: 19 mai. 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Percep%C3%A7%C3%A3o_da_Corrup%C3%A7%C3%A3o
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(MPOG) para ser utilizado nas compras e contratações governamentais da Administração 

Pública Federal, disponibilizando informações sobre as licitações e contratações executadas; 

oferecendo serviços para a sociedade, para o governo e para os fornecedores; permitindo a 

realização eletrônica de processos de aquisição, pregões e outras modalidades (BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2005a). 

O portal eletrônico ainda é o responsável pelo gerenciamento do Sistema de Registro de 

Preços9 (SRP), ferramenta tecnológica que surgiu para auxiliar as licitações da Administração 

Pública e promover maior transparência, planejamento organizacional, desburocratização, 

flexibilidade, eficiência, agilidade e economia de recursos processuais, e assegurando 

condições iguais para todos os interessados em participar e ofertar proposta mais vantajosa na 

formação de registro de ata para eventuais e futuras contratações com um ou mais órgãos ou 

entidades da Administração (PAIVA, 2007; BRASIL, 2013). 

Conceitualmente, o Sistema de Registro de Preços é definido como: 

 

Um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e 

fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas 

de bens e serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no 

edital (JUSTEN FILHO, 2005, p.144). 

 

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, 2008, p. 31). 

 

O conjunto de procedimentos para registro e assinatura em Ata de Preços que 

os interessados se comprometem a manter por um determinado período de 

tempo, para contratações futuras de compras ou de serviços frequentes, a 

serem realizadas nas quantidades solicitadas pela Administração e de 

conformidade com o instrumento convocatório da licitação. (MEIRELLES, 

2011, p. 357). 

 

O fato é que o Sistema de Registro de Preços envolve um conjunto de procedimentos 

aliado a ferramentas tecnológicas e sistemas de informação que são impossíveis de dissociar 

um do outro, haja vista o SRP utilizar recursos informatizados, de forma eletrônica e via 

internet, nas comunicações interinstitucionais, na implementação, operação, gerenciamento e 

no controle de suas fases. 

                                                           
9 Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013 

/decreto/d7892.htm>. Acesso em: 19 mai. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013%20/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013%20/decreto/d7892.htm
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Entretanto, apesar desse conjunto de procedimentos constar nos textos normativos, nas 

obras de teóricos e dos estudos tratarem de sua prática, adoção e vantagens, limitações foram 

identificadas no tocante as necessidades setoriais, celeridade, majoração de preços, volume de 

compras (OLIVEIRA, 2015), questões operacionais e de recursos humanos, problemas de 

dimensionamento de quantidades, a falta de padrão orçamentário, como também no excesso de 

ações vinculadas ao sistema do Comprasnet (RESENDE, 2012). São limitações que o Sistema 

de Registro de Preços deveria ter suprimido, mas que persistem, restando identificar se há 

problemas também no tocante à transparência. Assim, cabe questionar: o conjunto de 

procedimentos que envolve o Sistema de Registro de Preços promove a transparência dos 

processos de aquisições e contratações no IFPB – Campus Campina Grande ? 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

 

O IFPB - Campus Campina Grande está situado no agreste paraibano, na cidade de 

Campina Grande, cujas atividades econômicas têm como base a agricultura, pecuária, e 

extração mineral, além de indústrias de transformação, beneficiamento e desenvolvimento de 

software, aliados a um comércio varejista e atacadista cujo ponto forte é a indústria têxtil e de 

calçados (IFPB, 2017). Por todas estas características e levando em consideração esse potencial, 

no final de 2006, a instituição iniciou suas atividades ainda com a denominação de Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET/PB), Unidade Descentralizada de Ensino 

(UNED) de Campina Grande, com os primeiros cursos ofertados em 2007, passando a se 

chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina 

Grande, ao final de 2008, com a Lei nº 11.89210 (BRASIL, 2009). 

 A instituição oferta educação de cunho profissional, tecnológico e humanístico para 

4.380 alunos (SUAP, 2018), distribuídos em 19 cursos11 presenciais ou à distância nos polos, 

desde mestrado (Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação), 

licenciaturas (Letras e Matemática), bacharelados (Engenharia de Computação e Física), cursos 

                                                           
10 Em março de 2009, a Lei nº 11.892 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Profissional, 

criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, composto por 75 Unidades Descentralizadas de 

Ensino (UNED’s), 39 Escolas Agrotécnicas Federais (EAF’s), 31 Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET’s), 7 Escolas Técnicas Federais e 8 escolas vinculadas a universidades que deixaram de existir para formar 

os institutos federais, além de 214 escolas que numa primeira fase foram construídas, totalizando um investimento 

de R$ 1,1 bilhão e mais 38 mil novas matrículas. Disponível em: <http://portal.mec.gov. br/component/tags/tag/ 

33958> e <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/ 2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 19 mai. 

2017. 
11 Disponível em: < https://estudante.ifpb.edu.br/cursos/?cidade=8&modalidade=&nome=&formacao=&nivel_ 

formacao=&turno=&forma_acesso=>. Acesso em: 27 jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/%202008/lei/l11892.htm
https://estudante.ifpb.edu.br/cursos/?cidade=8&modalidade=&nome=&formacao=&nivel_%20formacao=&turno=&forma_acesso
https://estudante.ifpb.edu.br/cursos/?cidade=8&modalidade=&nome=&formacao=&nivel_%20formacao=&turno=&forma_acesso
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tecnológicos (Construção de Edifícios e Telemática) e técnicos integrados ao ensino médio 

(Administração, Edificações, Informática, Mineração, Petróleo e Gás e Química) ou 

subsequentes ao ensino médio (Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Mineração, 

Secretaria Escolar e Segurança do Trabalho), integrando o ensino, a pesquisa e a extensão, para 

que o cidadão ao atuar no mundo do trabalho possa construir uma sociedade de forma sólida, 

justa, solidária e sustentável (IFPB, 2018).  

É importante ressaltar que a instituição possui autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial e nas práticas didáticas pedagógicas. Ademais, os estatutos da instituição 

estabelecem que a mesma busca contribuir com o engrandecimento, desenvolvimento e 

fortalecimento cultural, tecnológico e socioeconômico da Paraíba e do Brasil, seja fomentando, 

apoiando e acompanhando ações que possuem como objetivo a inovação tecnológica, a 

proteção das invenções e de transferência de tecnologia nos mais diversos setores em que atua, 

como também, promovendo um ambiente de cooperação entre a instituição, a sociedade, o 

governo, os setores produtivos e as organizações não governamentais (IFPB, 2017).  

A instituição ainda cumpre seu papel no Plano de Expansão Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e vivencia uma franca expansão com investimentos 

acontecendo em todas as áreas, desde obras de infraestrutura, como os blocos administrativos 

e seus anexos, blocos acadêmicos, laboratórios, bibliotecas, museus, estacionamentos, serviços 

de pavimentação, aberturas de acessos, restaurantes, campos de futebol, ginásios poliesportivo, 

etc.; como também em serviços de manutenção, capacitação de servidores, contratação de 

terceirizados e políticas estudantis que necessitam da boa e regular aplicação dos recursos 

públicos federais.  

Neste cenário de expansão, a área de compras do IFPB – Campus Campina Grande, 

representada pela Coordenação de Compras e de Licitações (CCL), passa a ter um papel 

fundamental haja vista o incremento significativo da demanda, das atividades, do fluxo de 

processos, da operacionalização dos certames e da própria gestão de compras, cujas 

competências e atribuições são descritas no Regimento Interno como: 

  

I – coordenar e executar as atividades da área de Licitação e os serviços 

desenvolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, visando atender às 

solicitações das diversas áreas da Instituição, para consecução dos objetivos 

propostos; 

II – executar, divulgar, coordenar e controlar os serviços desenvolvidos pela 

Coordenação e Comissão Permanente de Licitação e dar apoio a Comissão 

Especial de Licitações; 

III – manter atualizado o cadastro de fornecedores de produtos e serviços, 

através do SICAF; 
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IV – manter atualizado banco de dados sobre preços e especificações de 

materiais e equipamentos; 

V - realizar as licitações necessárias à aquisição de materiais e contratação de 

serviços e obras, na forma da legislação vigente; 

VI - avaliar os pedidos de solicitação de compras de materiais, contratação de 

serviços e obras; 

VII – encaminhar o resultado do processo Licitatório à autoridade superior 

para homologação do procedimento. Orientar os órgãos solicitantes de 

materiais e equipamentos sobre a importância da padronização, das 

especificações e nomenclaturas; 

VIII - orientar, coordenar e controlar o desenvolvimento das atividades sob 

sua responsabilidade; 

IX - propor medidas que visem à racionalização dos trabalhos afetos à unidade 

que coordena; 

X - coordenar e controlar o pessoal administrativo que trabalha sob sua 

supervisão; e 

XI - zelar pela correta utilização e controle de material de consumo e 

permanente da sua Unidade (IFPB, 2010). 
 

Essa conjuntura aponta a área de compra como estratégica, visto que suas ações 

influenciam diretamente o desempenho de outros setores, a continuidade dos serviços, a 

regularidade dos suprimentos, além dos resultados institucionais; e também é proativa, haja 

vista que muitas de suas atividades precisam se antecipar as demandas setoriais; razões que por 

si só já situam a área de compras como um dos alicerces institucionais na política de expansão 

do IFPB – Campus Campina Grande.  

Ademais, aliado a essa dinâmica expansionista e a busca contínua por novas formas de 

gestão, recursos tecnológicos foram incorporados às atividades rotineiras da área de compras, 

estendendo as atribuições da CCL, e buscando o suporte necessário às áreas administrativas e 

acadêmicas.  

Atualmente, as ações da Coordenação de Compras e Licitações do IFPB – Campus 

Campina Grande se enquadram no organograma da figura 1, evidenciando em sua estrutura que 

a CCL é dirigida por um setor administrativo e financeiro superior, a Diretoria de 

Administração e Planejamento, e este, respondendo a uma instância executiva de 

administração, coordenação e supervisão de todas as atividades, a Diretoria Geral; mas o 

organograma da coordenação ressalta ainda um rol de atribuições em que se observam 

atividades que giram em torno de licitações para aquisições de bens e contratações de serviço, 

seus respectivos contratos e fiscalizações, como também os casos em que as licitações são 

dispensáveis ou inexigíveis.  

 

Figura 1 – Organograma da CCL no IFPB – Campus Campina Grande 
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Fonte: Elaboração própria, baseado no Regimento Interno do IFPB de 2010. 

Legenda: SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal); CATMAT 

(Catálogo de Materiais); CATSERV (Catálogo de Serviços); SICON (Sistema de Gestão de Contratos); SICAF 

(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores); SIDEC (Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras 

e Contratações); RDC (Regime Diferenciado de Contratações); SISPP (Sistema de Preços Praticados); IRP 

(Intenção de Registro de Preços) e SISRP (Sistema de Registro de Preços). 

 

Entretanto, a operacionalização do Comprasnet se destaca justamente por ancorar os 

diversos sistemas tecnológicos utilizados nas atividades licitatórias. Suas atividades são 

descritas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Ferramentas Tecnológicas do Comprasnet 

(continua) 
SISTEMA TECNOLÓGICO ATIVIDADES 

SIASG 

Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais 

do Governo Federal 

Plataforma eletrônica desenvolvida para apoiar à gestão dos serviços 

gerais do Governo Federal, organizando à gestão administrativa de 

edifícios públicos, transportes, contratações, licitações, imóveis 

funcionais, documentações, etc. 

CATMAT / CATSERV 

Catálogo de Material e de Serviço 

Busca padronizar os materiais e serviços adquiridos e contratados, 

possibilitando controle e comparação, além de proporcionar que as 

unidades institucionais consultem ou incluam códigos de um 

determinado material ou serviço de acordo com suas necessidades. 

SICAF 

Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores 

Sistema eletrônico informatizado utilizado para cadastrar e habilitar 

pessoas físicas e jurídicas com interesse nas licitações promovidas pelos 

órgãos integrantes do sistema. 

Gestão de Atas Sistema desenvolvido para possibilitar um melhor planejamento das  

(conclusão) 

 
compras e contratações, por meio do gerenciamento das atas de registro 

de preços; além de transparência das ações governamentais. 
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SIDEC 

Sistema de Divulgação Eletrônica 

de Compras e Contratações 

Sistema que registra o cadastramento de processos de compras, divulga 

eletronicamente os avisos de licitações na Impressa Oficial e via correio 

eletrônico para fornecedores, além de possibilitar ao usuário o download 

de seus editais. 

SISPP 

Sistema de Preços Praticados 

Banco de dados que registra e disponibiliza os preços praticados pelos 

fornecedores nas licitações realizadas pelo Governo Federal, 

possibilitando estabelecer um patamar de preços para novas licitações. 

SICON 

Sistema de Gestão de Contratos 

Registra os dados relacionados aos contratos administrativos como: 

objeto, valor, vigência, etc.; envia à Imprensa Nacional os extratos dos 

contratos; e efetua o cronograma físico-financeiro. 

RDC 

Regime Diferenciado de 

Contratações 

Executa e registra via web os processos de compra em regime 

diferenciado da Administração Pública, possibilitando ainda a consulta 

pública e consequente transparência das aquisições e contratações. 

Cotações Eletrônicas 

Módulo que operacionaliza as aquisições de bens de baixo valor, na 

modalidade de dispensa de licitação, conforme o inciso II, artº 24 da Lei 

nº 8.666/93. 

Pregões Presenciais 
Sistema que registra os atos da operação dos pregões presenciais por 

meio digital. 

Pregões Eletrônicos 
Sistema que operacionaliza todos os atos relacionados aos pregões 

eletrônicos e registro por meio digital. 

IRP 

Intenção de Registro de Preços 

Sistema que permite a Administração publicizar a intenção de registrar 

preços por meio de concorrências ou pregões eletrônicos em conjunto a 

outros governamentais que possuam interesse no mesmo objeto. 

SISRP 

Sistema de Registro de Preços 

Realiza o registro e a divulgação eletrônica de Atas dos pregões e 

concorrências realizadas pelo Governo Federal para eventual e futura 

contratação por outros órgãos da Administração Pública que possuam 

interesse no mesmo objeto. 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado no portal eletrônico de Compras do Governo Federal de 2017. 

 

Contudo, a atuação da área de compras do IFPB é limitada, suas ações são fiscalizadas 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da União (CGU). Na 

execução dos processos, existe a orientação, assessoria e consultoria da Advocacia Geral da 

União (AGU), além da regulação do Governo Federal, por meio de legislações, decretos e 

instruções normativas, como o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamentou o 

Sistema de Registro de Preços, foco do presente estudo e ferramenta mais utilizada na execução 

das atividades institucionais ligadas a compras e contratações.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O presente estudo buscou contribuir com a temática do Sistema de Registro de Preços 

fazendo análises e interpretações acerca da Transparência Pública, estabelecendo relações por 

meio do objetivo geral e dos específicos que permitirão ao cidadão um olhar diferenciado sobre 

as compras públicas no Brasil. 

1.3.1 Geral 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3931htm.htm
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Avaliar a transparência pública nas aquisições e contratações por Sistema de Registro 

de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus 

Campina Grande. 

 

1.3.2 Específicos 

• Verificar o Grau de Acessibilidade nas aquisições e contratações por Sistema de 

Registro de Preços no IFPB – Campus Campina Grande; 

• Verificar o Grau de Usabilidade nas aquisições e contratações por Sistema de Registro 

de Preços no IFPB – Campus Campina Grande; 

• Verificar o Grau Informativo nas aquisições e contratações por Sistema de Registro de 

Preços no IFPB – Campus Campina Grande; 

• Verificar o Grau de Entendimento nas aquisições e contratações por Sistema de Registro 

de Preços no IFPB – Campus Campina Grande; 

• Verificar o Grau de Auditabilidade nas aquisições e contratações por Sistema de 

Registro de Preços no IFPB – Campus Campina Grande; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Em primeiro lugar, estudar a adoção do Sistema de Registro de Preços se mostra 

importante academicamente porque contribuirá com a literatura escassa visto que a produção 

científica acerca do tema tem se mostrado exígua12. Os estudos realizados com o Sistema de 

Registro de Preços, positivamente ou negativamente, tratam da eficiência e eficácia 

(OLIVEIRA, 2005), da racionalização dos procedimentos (ASSIS, 2015), do federalismo 

cooperativo, da continuidade nos suprimentos (FREITAS, 2015), de desempenho mais eficiente 

(SILVA, 2016), de progresso administrativo da máquina pública (RESENDE, 2012), de 

economicidade (TOMÉ, 2010) e de planejamento organizacional (OLIVEIRA, 2015); mas não 

                                                           
12A constatação se deve a uma revisão da literatura realizada no período de 2016 e 2017, nos portais de pesquisas 

científicas e que de maneira sistemática buscou aprofundar a temática investigada, sintetizando informações em 

estudos anteriores. Esse processo percorreu três etapas distintas, a seleção do tema da pesquisa, depois, a definição 

dos critérios de inclusão para seleção de amostra e, por fim, a análise dos estudos encontrados. 

Definido o tema da pesquisa, o Sistema de Registro de Preços, pesquisas foram realizadas nas bases de dados da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e do Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL) selecionando estudos que tivessem como critério de inclusão o descritor “transparência pública”. 

Na sequência, uma leitura dos resumos dos estudos foi realizada, buscando verificar a possibilidade de alinhamento 

com a temática do projeto de qualificação e, infelizmente, apenas três trabalhos chegaram a essa fase e nenhum 

deles tratava de Transparência Pública no Sistema de Registro de Preços. 
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há estudos que aprofundem a discussão e averiguem se o conjunto de procedimentos que 

envolvem o SRP promovem transparência das compras e contratações públicas. 

Em segundo lugar, o trabalho se mostra relevante para a Gestão Pública porque estuda 

uma ferramenta de aglutinação de demandas interinstitucionais, de desprendimento de recursos, 

aliado ao instituto das licitações, e que se apresenta ao gestor como um instrumento que 

possibilitaria maior transparência, planejamento, flexibilidade, otimização de recursos, 

desempenho e controle, ainda mais num cenário em que se exige do Estado posições cada vez 

mais diligentes no tocante à recursos públicos haja vista os casos de superfaturamento e 

corrupção que caminham na contramão dos anseios da sociedade. 

Terceiro, o estudo de caso na área de compras do IFPB é importante porque possibilitará 

identificar os aspectos positivos e os negativos da gestão de compras e contratações 

institucionais e, desta forma, disseminar e tratar os resultados para que a adoção do Sistema de 

Registro de Preços seja mais transparente e eficaz, produzindo mais resultados para a instituição 

e controle social, principalmente, diante de uma demanda surgida nos últimos anos13 com a 

expansão da Rede Federal de Educação, Profissional e Tecnológica. 

Por fim, o estudo se justifica porque aprofundará os meus conhecimentos nas aquisições 

e contratações públicas já que sou servidor efetivo da instituição e exerço atividades ligadas a 

área de compras governamentais há mais de 06 anos nas funções de coordenador de 

administração de materiais e recursos patrimoniais, de pregoeiro e de participante de equipes 

de apoio, atuando em pregões presenciais, eletrônicos e, de forma mais intensa, no Sistema de 

Registro de Preços.  

Neste sentido, o presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1 

fazendo a introdução do estudo, contextualizando o problema da pesquisa, caracterizando o 

campo empírico e os objetivos da pesquisa. 

O capítulo 2, referente ao referencial teórico, foi subdividido em duas seções. A 

primeira seção abordou as compras pública, a inovação nos sistemas de compras públicas e o 

Sistema de Registro de Preços. A segunda seção abordou a transparência pública e a Lei de 

Acesso à Informação, apresentando os critérios que foram avaliados na pesquisa (grau de 

acessibilidade, de usabilidade, informativo, de entendimento e de auditabilidade), e a 

diferenciação da transparência ativa e passiva. 

Na sequência, o capítulo 3 abordou a metodologia adotada na pesquisa, o tipo de estudo, 

o campo de pesquisa, os sujeitos da pesquisa e ainda tratou da coleta e análise dos dados.  

                                                           
13 Período entre 2003 e 2016 em que mais de 500 unidades da Rede Federal de Educação Profissional foram 

construídas. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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O capítulo 4 apresentou os resultados do estudo e a discussão envolvendo o perfil dos 

entrevistados, os aspectos gerais do processo de compras institucional por SRP e os critérios 

relacionados à transparência pública e abordados na pesquisa. 

Por fim, o capítulo 5 tratou das considerações finais da pesquisa e as limitações 

encontradas na realização do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo, o estudo aborda as compras públicas, historicizando a origem da 

licitação, traçando um caminhar evolutivo do patrimonialismo até o modelo atual, a nova gestão 

pública. De forma sucinta, é apresentando o contexto em que as compras públicas surgiram e 

suas principais características, concentrando-se no modelo gerencial e na busca pela excelência 

na gestão administrativa como também na orientação das ações do Estado para com o cidadão 

e no uso das tecnologias de comunicação e informação.  

Nesse contexto, a discussão sobre a transparência pública é inserida, inicialmente, como 

normativa constitucional e depois regulamentada pela Lei de Acesso à Informação, mas 

principalmente, como a maneira proativa que o Estado divulga suas ações, possibilitando o 

controle social. 

 

2.1 COMPRAS PÚBLICAS 

 

Quando se trata de utilizar recursos públicos, o dever do Estado se pauta pela 

observância dos princípios primários da administração federal, a legalidade, a impessoalidade, 

a moralidade, a publicidade e a eficiência, o que por senso comum já nos faz associar compras 

públicas com o dever de agir fundamentado em lei - no que é licito. Entretanto, a expressão 

“licitação”, etimologicamente, não é proveniente da expressão “lícito” e sim da expressão em 

latim “licitatione” que significa venda por lances (BATISTA E PRESTES, 2004).  

Conceitualmente, a licitação e o ideal de se obter os melhores resultados nas 

contratações remonta ao Código de Hamurabi14 (1694 anos a.C.), ao Código de Manu15 (200 

anos a.C.) e ao Código de Justiniano (533 anos d.C.), servindo de base para a origem do direito 

(BATISTA E PRESTES, 2004). Contudo, historicamente, os primeiros registros de negócios 

públicos datam do Império Romano e da Idade Média quando os espólios de guerra eram 

expostos pelas ruas ou fincados em lanças para que a população ofertasse seus lances pelos 

                                                           
14 Foi a primeira compilação de um código de leis e normas escrita numa época em que a tradição se passava 

oralmente, de geração em geração, ou conforme os costumes e foram utilizados como modelos para as mais 

diversas situações do dia a dia, as ações, medidas e controles a se seguir. 
15 É considerada a primeira organização da sociedade e compilada das mais antigas civilizações, as leis de Manu 

introduzem o rigor moral e valores como a verdade, a justiça e o respeito sob influência religiosa e política. No 

art. 163 do Livro Oitavo (Parte Especial – Das Dívidas) já fazia menção a licitação: “Quando o juiz descobre 

fraude em um penhor ou em uma venda, em uma doação ou na licitação de uma coisa, em qualquer parte, enfim, 

que ele reconheça velhacaria, deve anular o negócio”. 
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produtos (BATISTA E PRESTES, 2004). E o que começou com a venda pública dos espólios 

de guerra se estendeu para as contratações de obras públicas com características bem 

semelhantes às licitações atuais, ou seja, já no Império Romano, uma pessoa era responsável 

pelos atos preparatórios na contratação da obra, adjudicar vencedores e, inclusive, vetar 

fornecedores inidôneos ou mal cumpridores de contratos anteriores (BATISTA E PRESTES, 

2004). Ribeiro (2007) ainda complementa citando que “[...] a licitação surgiu na Europa 

Medieval, em razão da necessidade de aquisição de um determinado bem, ou execução de obra 

e/ou serviço, no qual a administração pública não dispunha de condições para sua obtenção”. 

O entendimento é de que mesmo num período em que a administração pública era 

patrimonialista e voltada à expansão territorial, já existia o interesse do Estado na participação 

privada nos negócios públicos, inicialmente, auferindo lucros com os despojos das batalhas 

(BATISTA E PRESTES, 2004) e, posteriormente, na concessão das obras de interesse da 

sociedade (RIBEIRO, 2007). O fato é que o Império, frequentemente envolvido em campanhas 

militares ou no treinamento constante de seus exércitos ficava impossibilitado de executar obras 

num vasto império, sem contar as especificidades envolvidas como técnica diferenciada, custos 

elevados e a necessidade de se conseguir os menores preços para os objetivos almejados. 

Contudo, era preciso desenvolver um sistema que conduzisse as atividades e, segundo 

Truran (2007), o método utilizado ficou conhecido como o sistema da “vela e do prego” que 

envolvia, basicamente, a distribuição e o apregoamento de avisos (instrumento convocatório) 

informando o local, a data e o horário em que a administração pública, por meio de um 

representante, se faria presente e os interessados (licitantes) nas obras ou serviços compareciam 

para apresentar suas propostas até que o último menor lance determinasse o vencedor. Motta 

(2002) acrescenta os procedimentos que já naquela época eram adotados: 

 

[...] abrem-se a sessão de verbalização das propostas ao se acenderem três 

velas. Se todas as três se extinguem sem se formularem propostas, a licitação 

declara-se deserta. Caso contrário, ouvem-se as propostas e acende-se uma 

quarta vela; enquanto essa queima, aceitam-se novos lances. Não os havendo, 

e apagando-se por sua vez a vela, o ato está encerrado. Entretanto, pode 

acender-se ainda uma quinta vela, e uma sexta, enquanto se registrarem lances 

de melhoria das ofertas anteriores (MOTTA, 2002, p.75) 

 

Percebe-se que as licitações percorreram um caminhar evolutivo, desde um princípio de 

ordenamento jurídico representado pelos antigos códigos de Hamurabi, Manu e Justiniano até 

uma lógica procedimental que disciplinasse as ações e atingisse os melhores resultados, 

introduzindo algumas características que permanecem até os dias atuais, como a vinculação ao 
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instrumento convocatório, a inabilitação e a adjudicação de fornecedores, além de um sistema 

de tempo aleatório em que se pode ofertar lances, o pregão eletrônico, que em muito se 

assemelha ao antigo sistema da vela e do preço (BATISTA E PRESTES, 2004).  

No Brasil, a origem da licitação, ou seja, as aquisições de bens e contratações de serviços 

no Brasil por instituições públicas teve início com as Ordenações Filipinas16 e percorreu uma 

trajetória que acompanhou a história da administração pública brasileira, desde a administração 

patrimonialista, na época do Brasil Colônia de Portugal. Inicialmente, com o antigo “sistema 

da vela e prego” e, depois, com a concorrência que foram as denominações dada ao instrumento 

da licitação que antecedia toda e qualquer obra, estabelecendo lugar, preço, condições de 

contrato, como também determinando que o menor preço e a melhor execução seriam os 

critérios de escolha do vencedor (ALMEIDA, 1871). O entendimento era de que o Império do 

Brasil não tendo recursos para executar obras de infraestrutura poderia repassar à iniciativa 

privada e, assim sendo, esses instrumentos licitatórios ainda eram utilizados para concessões de 

serviços (RENGER, 2007) e parcerias público privada (SILVA, 2012; BRASIL, 1828). 

No modelo de administração burocrática, a denominação dada aos processos de 

contratações era concorrência até que o termo “licitação” introduzido em 1964 torna-se 

princípio constitucional na promulgação da Carta Magna de 1988. A preocupação na época era 

normatizar os processos para que houvesse uma correta aplicação de recursos públicos, além 

de estender a concorrência para o fornecimento de serviços e aquisições de materiais. Assim, 

foi introduzido um aparato normativo de leis, decretos, códigos e instruções normativas que 

moldam a estrutura atual concedida (BATISTA E PRESTES, 2004; SILVA, 2012; ARAÚJO 

E DE JESUS, 2013; OLIVEIRA, 2015; BRASIL, 1909; BRASIL, 1964a; BRASIL, 1964b; 

BRASIL, 1988; BRASIL, 1993).  

No modelo da Nova Gestão Pública, as modalidades licitatórias já eram a concorrência, 

a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Contudo, a sociedade percebeu que apenas 

as normatizações não eram suficientes para uma prestação de serviço adequada e passou a exigir 

valores maiores de eficiência, eficácia, qualidade, desempenho, controle e transparência. Desta 

maneira, foram introduzidos outros instrumentos utilizando avanços tecnológicos que 

buscavam modernizar as licitações, tornando-as mais ágeis, flexíveis e acessíveis ao cidadão, 

como o Pregão Presencial, o Pregão Eletrônico e o Sistema de Registro de Preços (ARAÚJO E 

DE JESUS, 2013, BRASIL, 2000; BRASIL, 2001) 

                                                           
16 Legislação portuguesa que constituiu toda a base legislativa do Brasil Colônia e que passou a ser aplicada por 

meio da Carta de Lei de 11 de janeiro de 1603. Sua vigência foi de 1603 a 1867 e só foi substituída pelos Códigos 

Civil e Penal da República em 1916. 



31 

 

Portanto, o presente estudo evidencia que independentemente do modelo de 

administração, patrimonialista, burocrática ou gerencial, as compras públicas sempre estiveram 

presentes nas intervenções que os governos faziam para transformar o setor público e 

modernizar o Estado. Notadamente, essa constatação se confirma quando se observa as 

pesquisas na área de compras públicas que, desde 1828, já aponta que havia uma preocupação 

com a transparência dos atos que envolviam as aquisições e contratações públicas, tanto que as 

edições das normas legislativas tratavam de criar mecanismos que aproximassem a sociedade 

dos atos governamentais como: a divulgação, o convite e o prazo para que os cidadãos fizessem 

observações ou reclamações referentes ao objeto a ser licitado (BRASIL, 1828). A publicação 

de anúncios, a apresentação de orçamentos, projetos, detalhes técnicos e ritos procedimentos 

(BRASIL, 1862; BRASIL, 1909; BRASIL, 1967; BRASIL, 2002) eram outras preocupações 

que demonstravam a intenção de transparecer as ações do Estado. 

O fato é que reformas administrativas aconteceram ao longo dos anos, em épocas 

distintas e de recursos tecnológicos escassos, definindo e redefinindo ações governamentais, 

mas problemas persistiam, como: o desvio de verbas públicas, a corrupção, o superfaturamento 

de preços, as lacunas de informação, o desempenho organizacional, a racionalidade do sistema, 

a modernização dos processos de trabalho, a participação coletiva (OLIVEIRA, 2015), o 

engessamento, a ineficiência nas contratações públicas (MOTTA, 2011), a cartelização 

(KLEMPERER, 2004), dentre tantos problemas na área de compras públicas que evidenciavam 

e destacavam a necessidade de inovações associadas à transparência já que a forma como 

aconteciam oportunizam a fraude processual, a impossibilidade da sociedade fazer 

comparativos ou exercer um controle social. Evoluir os procedimentos licitatórios era 

necessário e, segundo Schwella (2005), para fazer frente aos desafios que se apresentavam, os 

governos perceberam que medidas precisavam ser adotadas, implantando políticas e processos 

inovadores. 

 

2.1.1 A inovação nos sistemas de compras públicas 

 

Segundo Soares (2009) a inovação é a chave para solucionar os problemas enfrentados 

pela Administração Pública. Então, o que seria inovação ? Schumpeter em 1942, foi o primeiro 

a fazer uma ligação do termo com a expressão “destruição criativa” para referenciar o modo 

como os produtos e métodos capitalistas permanentemente tomam o lugar dos antigos (COSTA, 

2012) e, na sequência, o termo “inovação” começou a ser estudado por autores e organizações 

que se revezavam nos conceitos e definições. Para Tidd, Bessant e Pavitt (2005) inovação é 
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uma tecnologia nova incorporada a produtos, tornando-os diferentes daqueles já produzidos; 

Monteiro (2005) ainda acrescenta que a ênfase se apresenta no “novo”, estendendo o conceito 

para incluir as experiências de sucesso encontradas nas organizações; Haines e Shariff (2006) 

já entendem a inovação como a melhoria da gestão organizacional e de suas relações tanto no 

ambiente externo e interno, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE17), por meio do Manual de Oslo, utiliza um conceito de inovação que engloba diversas 

variantes: 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo [...] ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005, p.55).  

  

Contudo, historicizando o conceito de inovação se observa que constantemente o 

conceito foi sendo ampliado para que a lógica inovativa contemplasse a dinâmica de inovação 

e as fortes especificidades encontradas no setor público (HALVORSEN, 2005), ultrapassando 

os estudos em inovação tecnológica que até então era o foco específico, ampliando o 

entendimento do conceito e destacando novas perspectivas, principalmente, no ambiente 

público (KLERING E ANDRADE, 2006). O entendimento é de que inovar no setor público é 

ultrapassar as barreiras do clássico Estado Representativo e, dessa maneira, constituir uma nova 

esfera pública (SALGADO, 2005), promovendo relações mais eficazes com os cidadãos, 

beneficiando a sociedade através de formas inovadoras de gestão e organização que otimizam 

os recursos disponíveis, oferecendo produtos e serviços de boa qualidade, oportunidades, 

facilidade de uso e condições de acesso (BRANDÃO, 2012).   

Nesse sentido, a administração pública buscando atingir esse novo patamar de gestão 

com o uso eficiente dos recursos públicos vem inovando nas suas formas de aquisição de bens 

e contratações públicas até como forma de combater práticas arraigadas na sociedade como a 

corrupção e o superfaturamento nas licitações públicas (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2011). O fato é que a área de compras públicas vem percorrendo 

uma trajetória inovativa, no tocante aos seus procedimentos e suas normativas, evoluindo para 

um foco tecnológico que possibilita a aproximação, o acesso e o controle da sociedade sobre as 

licitações públicas, como apontam as experiências internacionais (figura 2). 

                                                           
17 Organização internacional presente em 34 países e que tem como princípios a democracia representativa e 

a economia de livre mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas económicas, 

solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_livre_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
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Figura 2 – Linha do tempo dos sistemas eletrônicos de compras públicas no mundo 

  

 

  

Fonte: e-Government Procurement Handbook (2013) 

  

No México, a Secretaria da Controladoria e Desenvolvimento Administrativo criou em 

1997 um sistema eletrônico de informação pública governamental, o “Compranet”, 

administrado pela Secretaria da Função Pública (SFP) e desenvolvido para simplificar, 

modernizar, tornar transparente e estabelecer um adequado processo de aquisição de bens, 

contratação de serviços, arrendamentos e obras públicas dos órgãos da Administração Pública 

Federal (ORTIZ, 2016). O sistema tem como fins: 

 

[...] contribuir a la generación de una política general en la Administración 

Pública Federal en materia de contrataciones; propiciar la transparencia y 

seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

público, así como de las contrataciones de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, y generar la información necesaria que permita 

la adecuada planeación, programación y presupuestación de las 

contrataciones públicas, así como su evaluación integral [...] (MEXICO, 

2011, p.01). 

  

Segundo Ontiveiros, Orozco e Toledo (2010), ficou evidenciado que o sistema buscava 

estabelecer mecanismos mais flexíveis nas agências para os diferentes processos relativos aos 

contratos públicos; reduzir os custos administrativos e de pessoal, bem como eliminar a 

intervenção direta de funcionários públicos; facilitar a participação das empresas nas compras 

governamentais; ter um mecanismo transparente para a sociedade das informações relativas aos 

processos de compras governamentais; reduzir a corrupção, mudando a cultura dos mexicanos; 
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ser capaz de participar no processo de contratação do governo a partir de um computador ligado 

à internet; criar um banco de dados de todos os fornecedores e prestadores de serviços; 

estabelecer uma lista de indivíduos e entidades sancionadas por qualquer órgão de controlo 

interno; além de criptografar as informações. 

No Chile, em 2003, começou a operar formalmente o “Chilecompra”, um serviço 

público descentralizado e subordinado ao Ministério da Fazenda que administra as compras 

públicas federais e que funciona com um marco regulatório único, baseado na transparência, na 

eficiência, na universalidade, na acessibilidade e não discriminação (CHILE, 2004). A 

plataforma eletrônica negocia a compra de produtos e serviços que permitem o bom 

funcionamento dos ministérios, autarquias, universidades, hospitais, departamentos, órgãos 

estaduais e outros serviços públicos, possibilitando que a gestão beneficie diretamente a 

população. 

   

[...] crear valor en el mercado de las compras püblicas, desarrollando 

politicas e iniciativas con el objeto de dar confianza, transparencia y 

eficiencia al mercado püblico, através de la introducción de instrumentos 

tecnologicos y de gestion de excelencia e innovaciones para la sustentabilidad 

del mismo (CHILE, 2004, p.07). 

   

 Segundo Jiménez (2016), a implementação pelo Chile de medidas para melhorar a 

eficiência e transparência na gestão dos fundos públicos tem como motivação a 

responsabilidade para o progresso e desenvolvimento do país. Segundo o autor, o Chile iniciou 

um firme compromisso com a implementação do e-procurement em seus contratos públicos e, 

como resultado, a plataforma do ChileCompra se tornou uma verdadeira referência 

internacional para grandes avanços na eficiência e transparência na gestão das licitações e, desta 

forma, se traduzindo em importante economia de recursos para o setor público chileno. 

Já o sistema eletrônico de compras pública da Coreia do Sul é o Korea ON-line E-

Procurement System (KONEPS) se destaca como um modelo singular, apresentando um 

sistema em que as empresas com um único registro podem participar das aquisições de bens e 

serviços de qualquer órgão público, inclusive nos níveis subnacionais, o que caracteriza o 

sistema coreano como o maior portal do mundo de compras públicas (BRASIL, 2005b). O 

Koneps ainda possui todo o processo automatizado, sem contato físico com os fornecedores e 

sempre apresentando evoluções, como com intercâmbio eletrônico de dados com mais de 120 

sistemas externos, permitindo o compartilhamento de informações e removendo a 

administração baseada em papel; evoluindo para distribuição eletrônica de documentos entre 

órgãos públicos e fornecedores; além de licitação, garantia e pagamentos eletrônicos num 
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serviço nacional de compras digitais. Na sequência, quando disseminado em todo setor público 

do país, evoluiu para o governo eletrônico, incorporando serviços de informações 

personalizado, busca inteligente de produtos, licitação eletrônica via celular, lance eletrônico 

via autenticação de impressão digital, aquisição digital habilitada via smartphone e sistema 

governamental integrado as compras eletrônicas de última geração (KOREA, 2017). 

 

2.1.2 O Sistema de Registro de Preços 

 

O Brasil buscando atingir um novo patamar de gestão com o uso eficiente dos recursos 

públicos também vem inovando nas suas formas de aquisição de bens e contratações públicas 

seja nas normativas ou nos procedimentos, aproximando as ações governamentais dos cidadãos, 

possibilitando acesso e controle sobre as licitações públicas (ARAÚJO E DE JESUS, 2013, 

BRASIL, 2000; BRASIL, 2001).  

Essa busca por uma administração pública mais ágil, flexível e eficiente, focada em 

atingir os melhores resultados e um maior planejamento público com novas orientações, 

métodos, técnicas e utilizando ferramentas tecnológicas, tendência da Nova Gestão Pública, fez 

surgir o Sistema de Registro de Preços (SRP), um instrumento idealizado para otimizar a 

utilização de recursos, ser mais célere, menos rígido e mais transparente na efetivação das 

aquisições de bens e contratações de serviços no setor público (ARAÚJO E DE JESUS, 2013, 

BRASIL, 2000; BRASIL, 2001).  

Conceitualmente, Carlos Motta define o Sistema de Registro de Preços como: 

   

Um instrumento auxiliar das licitações e contratações, para aquisição de 

bens e contratação de serviços mediante procedimento concorrencial ou 

pregão [...] Em outras palavras: é um processo diferenciado para contratação 

de serviços e compras, consistindo em um conjunto de procedimentos 

visando, mediante a licitação sob as modalidades concorrência ou 

pregão, definir o fornecedor para as futuras contratações (MOTTA, 2011, p. 

226). 
 

Segundo Jacoby Fernandes, o SRP é: 

 

[...] um procedimento peculiar de licitação, porém, não é uma modalidade de 

licitação, nem um tipo de processo licitatório, mas sim um conjunto de 

procedimentos para o registro de preços de prestação de serviços ou aquisição 

de bens, para futura contratação. Esse registro é realizado a partir dos preços 

obtidos nas licitações realizadas nas modalidades de concorrência ou pregão. 

Após o processo licitatório, por meio de uma Ata de Registro de Preços, se 
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firma o compromisso entre o licitante e a Administração, com vistas às futuras 

contratações (FERNANDES, 2013, p. 326) 

 

Contudo, neste estudo, os conceitos utilizados serão aqueles adotados pelo art. 2º do 

decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que estabelece: 

 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras; 

II - Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, 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; 

III - Órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 

preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

IV - Órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que 

participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e 

integra a ata de registro de preços;  

V - Órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, 

não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 

requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços (BRASIL, 

2013).  

 

O decreto deixa claro que o Sistema de Registro de Preços não se limita a ferramenta 

tecnológica ancorada no SIASG, o SISRP, instrumento em que se pode verificar preços 

registrados pela Administração Pública em pregões ou concorrências. O SRP vai além e envolve 

diversos procedimentos, órgãos, fornecedores, documentos e a utilização de diversas 

ferramentas tecnológicas até o seu resultado (quadro 2). 

 

Quadro 2 – Atores, documentos e ferramentas tecnológicas utilizadas na dinâmica do SRP 

  

ATORES DOCUMENTOS SISTEMAS UTILIZADOS 

- Órgão gerenciador; 

- Órgão participante; 

- Órgão não participante; 

- Fornecedores. 

 

- Termo de referência; 

- Manifestação de interesse na Intenção 

de Registro de Preços; 

- Edital; 

- Ata de Registro de Preços (ARP); 

- Solicitação de adesão à ARP; 

- Autorização do órgão gerenciador; 

- Autorização do fornecedor. 

- Comprasnet/SIASG; 

- Intenção de Registro de Preços (IRP); 

- Sistema de Registro de Preços (SISRP); 

- Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF); 

- Pregão Eletrônico; 

- Sistema de Divulgação Eletrônica de 

Compras e Contratações (SIDEC). 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado no portal eletrônico de Compras do Governo Federal de 2017. 

Definidos os conceitos que serão trabalhados, surge um outro elemento importante no 

estudo, a Intenção de Registro de Preços (IRP), um sistema tecnológico criado em 2008 e 
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ancorado no portal de compras governamentais do governo federal.  Fundamentado no Decreto 

nº 3.931/01, o sistema divulga para todas as instituições públicas que fazem uso do 

Comprasnte/SIASG as futuras licitações dos órgãos da Administração Pública cujo objetivo 

seja registrar preços. Basicamente, o órgão gerenciador divulga num sistema e com 

antecedência sua intenção de futuramente adquirir bens ou contratar serviços. Os dados ficam 

visíveis por um determinado tempo no sistema e aqueles que identificam necessidades 

semelhantes em suas instituições poderão aderir à intenção na condição de órgão participante. 

Insta salientar que caberá ao órgão gerenciador aceitar ou não a adesão do(s) órgão(s) 

participante(s), mas sendo aceita(s), a(s) demanda(s) do(s) participante(s) será(ao) 

incorporada(s) à demanda inicial do gerenciador que executará a licitação para todos (figura 3).  

 

Figura 3 – Funcionamento do sistema tecnológico de Intenção de Registro de Preços 

 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado no portal eletrônico de Compras do Governo Federal de 2017. 

 

Contudo, a Intenção de Registro de Preço também perpassa a ferramenta tecnológica e 

envolve uma série de procedimentos como: a abertura da IRP pelo órgão gerenciador com a 

descrição dos itens, suas quantidades, preços estimados e local de entrega ou da execução dos 

serviços; a(s) manifestação(ões) de interesse na IRP pelos órgão(s) da Administração Pública 

que identificam em suas instituições necessidades semelhantes àqueles itens a serem licitados 

pelo órgão gerenciador, indicando quantidades, preços de sua região e local de entrega ou de 

execução dos serviços; a(s) aceitação(ões) ou não da(s) manifestação(ões) pelo órgão 

gerenciador; e a(s) confirmação(ões) da(s) manifestação(ões) pela instituição interessada, 
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elevando seu status à órgão participante. O resultado de cada procedimento desses é um 

documento gerado que integrará o processo administrativo de uma licitação por SRP, ou seja, 

a IRP é uma das etapas três etapas que envolvem a dinâmica do Sistema de Registro de Preços: 

a Intenção de Registro de Preços, a Execução da Licitação e a Gestão da(s) Ata(s) de Registro 

de Preços (figura 4). 

 

Figura 4 – Descrição simplificada das etapas de um Sistema de Registro de Preços 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado no portal eletrônico de Compras do Governo Federal de 2017. 

 

É importante ressaltar que citações ao SRP já apareciam em outros textos legais como: 

o art. 52 do Decreto nº 4.536/22 que já possibilitava a inscrição de fornecedores em Ministérios 

e repartições para o fornecimento de material habitual com preços pré-determinados (PAIVA, 

2007); o inciso II do art. 14 do Decreto nº 2.300/86 que regulamentava as licitações e os 

contratos federais em 1986, também previa o registro de preços (GUIMARÃES E NIEBUHR, 

2013); além do art. 3 do Decreto nº 449/92 que criou a sistemática e introduziu a sigla “SIREP 

– Sistema de Registro de Preços” utilizada pelos órgãos da Administração, mas não tinha caráter 

obrigatório. Entretanto, normativamente, o SRP surgiu no ordenamento jurídico brasileiro em 

1993, com a edição da Lei nº 8.666, conforme o art. 15, in verbis: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...] 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; [...] 

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação 

da Administração, na imprensa oficial. 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas 

as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

Etapa 1: Intenção de Registro de Preços;

Atores: Órgaos gerenciadores e participante(s);

Documentos:  Manifestação, Aceite e Confirmação.

Etapa 2: Execução da licitação na modalidade pregão ou concorrência;

Ator: Órgão gerenciador;

Documento: Ata de Registro de Preços.

Etapa 3: Gestão das Atas;

Atores: Órgão gerenciador, órgão(s) não participante e fornecedores;

Documento: Ofício de adesão à Ata de Registro de Preços, Autorização do órgão 
gerenciador e do fornecedor.
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I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 

registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 

§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 

ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando 

possível, deverá ser informatizado. 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 

quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no 

mercado (BRASIL, 1993). 

 

Fica evidenciado que a legislação já previa a utilização do SRP sempre que houvesse a 

possibilidade, mas para que a Administração Pública pudesse fazer uso ainda carecia de uma 

regulamentação que ocorreu com o decreto nº 2.743/98 e suas alterações, os decretos nº 

3.931/01, 7.892/13 e 8.250/14, que incluiu a modalidade pregão e limitou as adesões18 (figura 

5) como forma de combater as disfunções encontradas pelo Tribunal de Contas da União 

(Acórdão TCU nº 1.487/2007) visto que adesões indiscriminadas as atas de registro de preços 

fragilizavam o sistema, configuravam vantagem para alguns fornecedores e afrontavam o 

princípio da igualdade de condições e de competição entre os licitantes. 

 

Figura 5 – Regulamentações do Sistema de Registro de Preço 

 

Fonte: Elaboração própria 

Em termos gerais, o Sistema de Registro de Preços (SRP) surgiu para consolidar 

demandas iguais de aproximadamente 4.500 órgãos da administração pública federal, reduzir 

custos operacionais com a quantidade de licitações, aumentar a competitividade entre os 

fornecedores, economizar recursos públicos na efetivação das contratações e ampliar a 

                                                           
18 As adesões às Atas de Registro de Preços foram limitadas pelo art. 22, § 4º do Decreto nº 7.892/13 ao quíntuplo 

do somatório dos quantitativos previstos pelos órgãos gerenciador e participante para cada item. 

•Inicialmente, só 
contempava a 
modalidade 

concorrência.

Decreto nº 
2.743/98

•Inclui o pregão como modalidade 
licitatória e, excepcional, adota o 
tipo técnica e preço como critério 

de escolha.

Decreto nº 
3.931/01

•Limitou as adesões às 
atas de registro de 

preços ao quíntuplo.

Decreto nº 7892/13 
com as alterações 

incorporadas  com o 
Decreto nº 8.250/14



40 

 

possibilidade de fiscalização e transparência. Parte-se da premissa que a aquisição de 

determinados bens e a contratação de alguns serviços são frequentes, difíceis de mensurar a 

quantidade necessária, de entregas parceladas e comuns a diversos órgãos (SANTANA, 2014).  

Ainda há que se ressaltar que o resultado de uma licitação por SRP materializa o resultado numa 

listagem, as Atas de Registro de Preços (ARP’s), em que constam produtos ou serviços com 

seus respectivos preços e fornecedores (MARQUES, 2012) para futuras e eventuais aquisições 

ou contratações na vigência das atas e sem necessidade de uma nova licitação. Tudo isso é 

possível porque as licitações por Sistema de Registro de Preços não exigem dotação 

orçamentária (figura 6), conforme o art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892/13, ou seja, os recursos 

financeiros não são necessários para a realização do processo licitatório, apenas para a 

efetivação da aquisição ou contratação, conforme demonstrado na figura 7. 

 

 

Figura 6 – Fluxograma de um processo de aquisição ou contratação sem o SRP 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 7 – Fluxograma de um processo de aquisição ou contratação com o SRP 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Os fluxogramas apresentados nas figuras 6 e 7 mostram que a implementação do 

Sistema do Registro de Preços possibilitou que processos pudessem ter andamento mesmo sem 

a dotação e a reserva orçamentária, um avanço já que a rotina na liberação de recursos sempre 

se mostrou tardia e, muitas vezes, próxima ao final do exercício financeiro, assim, as licitações 

sem o Sistema de Registro de Preços ficavam paralisadas e até mesmo sem tempo hábil para 

execução de todas suas etapas (JUSTEN FILHO, 2005).  

Entretanto, é perceptível que outros procedimentos foram incorporados a dinâmica dos 

processos licitatórios com Sistema de Registro de Preços e novos atores surgiram: o órgão 

gerenciador, o(s) órgão(s) participante(s) e o(s) órgão(s) não participante(s). No entendimento 

de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, os conceitos de órgão gerenciador, participante e não 

participantes são os seguintes: 

 

a) Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da Administração Pública 

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 

de Preços dele decorrente; 

b) Órgãos participantes: são aqueles que, no momento da convocação 

do Órgão Gerenciador, comparecem e participam da implantação 

do SRP, informando os objetos pretendidos, qualidade e 
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quantidade. Sua atuação é prevista no art. 1º, inc. IV, do Decreto nº 

3.931/01; e 

c) Órgãos não participantes (caronas): são aqueles que, não tendo 

participado na época oportuna, informando suas estimativas de 

consumo, requererem, posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso 

da Ata de Registro de Preços (FERNANDES, 2011, p.464). 

 

 Na prática, o Sistema de Registro de Preços é iniciado pela necessidade material ou de 

serviços de um órgão público que manifesta sua intenção de registra preços para uma futura e 

eventual aquisição ou contratação. Esse órgão que inicia todo o processo de compras, lança no 

portal de compras governamentais do Governo Federal (Comprasnet) é o responsável por todos 

os procedimentos administrativos, passando a gerenciar o processo, consolidando as demandas 

dos órgãos participantes, executando a licitação e, por fim, disponibilizando as ARP’s para 

aquisições ou contratações por órgãos não participantes. Todos esses procedimentos que 

envolvendo três etapas, a Intenção de Registro de Preços, a Execução da Licitação e Gestão das 

Atas de Registro de Preços são descritas nos fluxogramas 8 e 9. 

 

Figura 8 – Fluxograma de um processo de aquisição ou contratação por SRP envolvendo órgão 

gerenciador e órgão participante 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 9 – Fluxograma de um processo de aquisição ou contratação por SRP envolvendo órgão não 

participante 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Os fluxogramas 8 e 9 mostram que o Sistema de Registro de Preços incorpora novos 

procedimentos para o órgão gerenciador, o que de algum modo torna o processo de aquisição 

ou contratação mais lento para quem o executa. Entretanto, há uma significativa redução para 

os órgãos participantes e não participantes visto que esses participam apenas uma etapa: a 

Intenção de Registro de Preços para os Órgãos Participantes e a Adesão à Ata de Registro de 

Preços para os Órgãos Não Participantes. 

Contudo, outras vantagens são discutidas pelos teóricos. Carvalho Filho (2012) 

menciona que o Sistema de Registro de Preços facilita a uniformidade e promove a regularidade 

na aquisição e fornecimento dos bens. Por esta razão, a atualização periódica no sistema de 

registro de preços é necessária quando se pretende contratar, em determinado prazo, não 

superior a um ano, o objeto licitado conforme as necessidades da Administração.  Corroborando 

com esse entendimento, Bittencourt (2003) argumenta que a utilização do “Registro de Preços” 

não se dá para compras imediatas, mas para contratações futuras dentro do prazo de validade 

do certame; agilizando, simplificando e afastando os travamentos burocráticos que atrapalham 

as licitações comuns. 

Para Meirelles (2003), os processos de aquisições de bens e contratações de serviços se 

tornam mais eficientes devido a utilização desta ferramenta que promove a racionalização e 

simplificação dos procedimentos. Já Bittencourt (2003) menciona que o Sistema de Registro de 

Preços se apresenta como uma ferramenta de auxílio na Administração Pública, determinando 

uma flagrante economia, agilidade e segurança, além de atender plenamente ao princípio da 

eficiência. Corroborado com o este pensamento, Guimarães e Niebuhr (2013) relatam que a 
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sistemática do SRP é uma ferramenta vantajosa que contribui para uma maior eficiência 

administrativa. 

Paiva (2007) ainda cita que para o sucesso do Sistema de Registro de Preços, um 

planejamento organizacional se faz necessário, além do envolvimento de todos os setores 

envolvidos na implementação. O autor ainda cita que a operacionalização do SRP altera rotinas, 

reduz a burocracia dos procedimentos organizacionais, reduz custos, busca a manutenção de 

controles, tornam mais transparentes e competitivas as licitações, auxiliam na melhoria da 

gestão dos recursos públicos e permitem o controle social. Oliveira (2005) ainda corrobora com 

esse entendimento quando menciona que preços registrados no sistema, divergindo daqueles 

praticados no mercado, podem ser impugnados por qualquer pessoa, o que só faz ressaltar o 

controle social dos cidadãos sobre o procedimento e a transparência. 

Rodrigues e Oliveira (2002) citam que a grande vantagem na adoção do Sistema de 

Registro de Preços é a flexibilidade de adquirir ou não o objeto da licitação e ainda mencionam 

outras, como: contratações ágeis e eficazes; uma melhor programação das contratações da 

Administração; a ausência de dotação orçamentária na assinatura da ata; a redução de custos e 

volume de estoque; o não fracionamento de despesas, aumentando a eficiência e economicidade 

de processos licitatórios; a redução do número de licitações; o estabelecimento de uma rotina 

com periodicidade predefinida, evitando a urgência de atendimentos; a possibilidade de uso da 

ata por outros órgãos ou entes públicos; entre outros. Como desvantagens, os autores ressaltam 

a possibilidade de se perder oportunidades no mercado, visto que a utilização de atas se torna 

mais cômodo; e os riscos envolvidos durante a vigência da ata (greves, aumento da taxa de juros 

real, colapso na oferta de matérias-primas, etc.). Outras desvantagens são citadas como: a 

resistência dos setores à implantação do SRP, visto que implica uma mudança de cultura 

organizacional (PAIVA, 2007) e o aumento necessário no quadro funcional para atualização de 

tabelas e realização de pesquisas de preços (FERNANDES, 2006). 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ainda ressalta uma questão importante no tocante aos 

orçamentos institucionais: 

  

O governo vem provocando verdadeiro contingenciamento do orçamento, 

liberando cotas trimestrais, e sempre no final do exercício as maiores cifras, 

de modo que o gestor acaba devolvendo ao erário cifras que eram efetivamente 

necessárias ao bom andamento do serviço, apenas por impossibilidade de 

concretizar em curto espaço de tempo, o longo percurso burocrático da 

licitação. Com a adoção do Sistema de Registro de Preços, a Administração 

deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo 

da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros (FERNANDES, 2011, 

p.93-94) 
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Nesse sentido, o Sistema de Registro de Preços atua de forma a preparar e executar as 

licitações necessárias ao bom funcionamento das instituições enquanto aguarda os recursos 

governamentais chegarem, o que não acontecia anteriormente visto que as licitações 

necessitavam de dotação orçamentária. 

Contudo Stapenhurst e Kpudeh (1999) já alertavam que o conluio de servidores e 

fornecedores, aliados a procedimentos opacos e discricionários são os responsáveis pelos níveis 

de corrupção nas compras públicas e recomendam a adoção de mecanismos mais transparentes 

como forma de restaurar a eficiência nas aquisições de bens e contratações de serviços como 

também de reduzir de modo eficaz a corrupção. No entanto, o entendimento dos autores é de 

que a introdução de procedimentos transparentes na área de compras públicas tem sido limitada 

como também as investigações empíricas sobre transparência nas práticas licitatórias. 

 

2.2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

O Sistema de Registro de Preços, por se tratar de uma ferramenta utilizada na aquisição 

e contratação de bens e serviços, busca aproveitar o potencial das tecnologias de informação e 

comunicação para conseguir ganhos de eficiência e de economia de recursos. Contudo, quando 

se opera com recursos públicos é preciso promover a transparência, dando condição de acesso 

a todas as informações sejam os atos oficiais, os documentos e as decisões do governo.  

Nesse contexto, os mesmos recursos tecnológicos que buscam beneficiar os 

procedimentos licitatórios podem facilitar o acesso do cidadão às informações públicas. 

Entendimento corroborado por Meijer (2009) que já relacionava transparência e tecnologia de 

informação como uma sendo característica fundamental da outra; e Hood (2006) que já tratava 

a transparência, na forma atual, de maneira difere da transparência de antigamente, justamente, 

pelo envolvimento de novas mídias, sistemas informatizados e, principalmente, pela internet na 

mediação do desempenho da transparência governamental. 

O fato é que o direito à informação e a necessidade da transparência nas ações 

governamentais encontra fundamentação no art. 37º da Constituição Federal de 1988 quando 

determina que: 

Art. 37º A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: [...] § 3º A lei disciplinará as formas de participação 

do usuário na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente; [...] II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
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informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 

XXXIII (BRASIL, 1988). 

 

Esses incisos especificam que: 

  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988). 

   

Entretanto, somente em 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI19) surgiu para 

fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública como uma 

diretriz que visa assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Entretanto, há de se 

observar que os procedimentos previstos na lei avançam além desse norte, tratando da 

publicização como preceito geral; do sigilo como exceção; do desenvolvimento do controle 

social; e da divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações 

(BRASIL, 2011). 

A LAI deixa claro que todas aquelas informações custodiadas ou produzidas por entes 

públicos são passíveis de ser ofertadas ao cidadão, desde que, legalmente, não sejam 

classificadas como: 

 

(i) informações classificadas nos graus de sigilo reservado, secreto ou 

ultrassecreto, nos termos da própria LAI; (ii) informações pessoais, afetas à 

intimidade e à vida privada das pessoas naturais; ou (iii) informações 

protegidas por outras legislações vigentes no País, como é o caso do sigilo 

fiscal e do sigilo bancário. (BRASIL, 2013. p. 7) 

 

O inciso 1º do art. 8º da referida lei ainda estabelece um rol mínimo de informações que 

devem ser publicizadas pelos órgãos e entidades da administração pública: 

 

I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 

das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III – registros das despesas; 

IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

                                                           
19 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que regula o acesso às informações, de acordo com o que dispõe a 

Constituição Federal nos incisos XXXIII do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216. 
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V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 

obras de órgãos e entidades e;  

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade (BRASIL, 2011). 

  

A LAI ainda trata dos canais obrigatórios para a publicização das informações, 

normatizando o uso da internet e de portais eletrônicos na disponibilização dos atos, decisões e 

documentos relativos à Transparência Ativa (§2º, art. 8º) e dos requisitos que os mesmos devem 

cumprir para atingir esse objetivo (§3º, art. 8º):  

 

§ 2°. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet).  

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, 

entre outros, aos seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por 

via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e  

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011). 

 

Os artigos 9º e 10º da LAI ainda determinam respectivamente o estabelecimento Serviço 

de Informações ao Cidadão (SIC) e a obrigatoriedade imposta aos órgãos governamentais de 

prestarem informações quando solicitadas pelo cidadão, estabelecendo:  

 

Art. 9°. O acesso a informações públicas será assegurado mediante: 

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do 

poder público, em local com condições apropriadas para: 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1° desta Lei, por qualquer 

meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a 
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especificação da informação requerida (BRASIL, 2011). 

 
A Lei de Acesso à Informação também determina que cada ente público designará 

autoridade, no âmbito de sua unidade administrativa para: 

 

I - Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de 

forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei; 

II - Monitorar a implementação do disposto na LAI e apresentar relatórios 

periódicos sobre o seu cumprimento; 

III - Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao 

aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto 

cumprimento do disposto na Lei; e 

IV - Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento da LAI 

e de seus regulamentos. (BRASIL, 2012) 

 

Ademais, é importante ressaltar que qualquer órgão público da administração direta dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário está subordinado a LAI e, que esta lei, ainda 

determina prazos para que o poder público apresente as informações ao demandante (20 dias 

corridos e não conseguindo reunir os dados em tempo hábil mais 10 dias corridos) (BRASIL, 

2011). 

Contudo, ainda é preciso entender o que é transparência pública. Nesse sentido, o 

Manual de Integridade da CGU (BRASIL, 2010, p.41) estabelece que “transparência é, 

portanto, o que permite a qualquer cidadão saber onde, como e por que o dinheiro público está 

sendo gasto. É quando a gestão pública é feita às claras, sem mistérios“. O entendimento é de 

que a Administração Pública deve agir de maneira proativa, publicizando as ações de gestão e 

de aplicação de recursos públicos amplamente, sem que seja preciso requisitar ou transpor 

barreiras para obtê-los. Todavia, é imperativo compreender que apesar da Lei de Acesso à 

Informação citar transparência e publicidade, essas nomenclaturas possuem conceitos 

diferentes. Enquanto publicidade guarda relação com tornar pública as informações, mesmo 

que de maneira simples, sejam os dados que forem, inclusive os orçamentários ou financeiros, 

na internet ou em quadros de aviso dos próprios órgãos; a transparência se efetiva quando os 

cidadãos têm acesso as informações e, também, as compreendem, podendo fazer o uso delas da 

forma que quiserem. 

Essa sinonímia é diferenciada pelos teóricos. Ribeiro (2008) ressalta que embora o 

conceito de transparência se estenda para além do conceito de publicidade, esse se destaca como 

componente central da transparência. Ele já tratava a publicidade das compras governamentais 

como ato de divulgar informações de procedimentos licitatórios, condição normativa 

obrigatória exigida por lei, mas não propriamente transparente; e Santos (2002) corrobora 
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argumentando que a transparência não se efetiva com a simples publicização de informações 

para a sociedade, se estas não forem compreensíveis, possíveis de tabulação dos dados ou de 

estruturação dos resultados.  

Para Speck (2005) a transparência só ocorrerá coletando, organizando, produzindo, 

armazenando e garantindo ao cidadão o acesso livre às informações, sem arbitrariedades ou 

intromissões indevidas por parte dos governos, possibilitando e promovendo a participação do 

cidadão e da sociedade organizada, na gestão pública, nos processos políticos e numa 

democracia mais efetiva. Desta forma, a transparência das atividades nas organizações públicas 

além de permitir que o cidadão acesse os dados e os atos de seus agentes públicos, possibilita a 

fiscalização da Administração Pública e auxilia no combate a corrupção, inclusive quando se 

trata do Sistema de Registro de Preços. Fernandes (2002) contribui argumentando que: 

 

A grande vantagem em termos de transparência é sem dúvida a possibilidade 

oferecida à sociedade como um todo de acompanhar o processo de compra do 

governo, em todas as suas etapas e, inclusive, poder verificar a sua legalidade 

a posteriori, já que tudo é registrado em atas virtuais. As compras eletrônicas 

instituem uma comunidade de trocas e um local de encontro acessível não só 

aos funcionários encarregados das compras (ou das vendas) e aos fornecedores 

(ou compradores, no caso de leilões de venda), mas também ao público em 

geral, que pode, assim, acompanhar as transações e assegurar-se de sua 

legalidade e exatidão (FERNANDES, 2002, p.5). 

 

Contudo, a literatura apresenta diversas definições para o termo transparência que 

dependendo do contexto possui os mais variados graus de especificidades. Michener e Bersch 

(2011) argumentam que visibilidade (grau que determina se a informação é completa e 

facilmente localizável) e inferabilidade (quando a informação é útil e deduzível) são as 

dimensões que circundam a qualidade da transparência. O entendimento é de que limitações na 

quantidade, na capacidade de localização ou na dedução do que é informado comprometem a 

transparência. Para esses autores, os conceitos de visibilidade e inferabilidade são contínuos e 

complementares, mas exigem qualidade, acurácia e clareza, ou seja, credibilidade para que haja 

transparência já que informações não compreensíveis são inverificáveis e, com certeza, inúteis 

(MICHENER; BERSCH, 2011).  

Para Scholtes (2012), o conceito de transparência se mostra ambíguo e de conotação 

positiva, esclarecendo, explicando, tornando acessível, fornecendo orientando, mas também 

sendo seletiva e exclusiva, podendo ser utilizada para enfatizar algo em detrimento de outro. A 

autora entende que essa característica perpassa diferentes contextos, como o acesso público, 

participação, confiança, legitimidade, comunicação, audibilidade, boa governança, 
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accountability, privacidade, poder, reputação, etc., o que torna o conceito popular no ambiente 

político e utilizável como ferramenta de convencimento da sociedade quando se trata de 

interesses, proteção e economia (SCHOLTES, 2012). 

Já a Transparency International (2009, p. 44) entende que “[...] transparência é a 

qualidade de um governo, empresa, organização ou pessoa de ser aberta na divulgação de 

informação, normas, planos, processos e ações”, tornando obrigatória uma atuação mais visível, 

compreensível e previsível dos agentes envolvidos. 

Schnackenberg e Tomlinson também contribuíram com a temática ao realizarem 

pesquisas entre 1990 e 2009. Os autores buscaram sintetizar os conceitos diversos de 

transparência, analisando as sobreposições e os entendimentos similares. Assim, identificaram 

que três dimensões específicas são as mais encontradas em anais de resumos dos trabalhos 

científicos e técnicos: disclosure, clareza e acurácia da informação. Ou seja, para os cidadãos, 

a percepção de transparência se mostra mais relevante e oportuna (disclosure elevado), mais 

compreensível (clareza elevada) ou mais confiável (acurácia elevada) (SCHNACKENBERG E 

TOMLINSON, 2014). 

No tocante à transparência organizacional aliado ao uso de ferramentas tecnológicas, 

Cappelli (2009) estudou o autoconhecimento produzido, a execução de processos, os dados que 

trafegam entre sistemas, a visibilidade, a rastreabilidade, o controle e outras variáveis que 

buscavam institucionalizar a transparência nas organizações, construindo uma definição no 

contexto social, sistematizada no domínio de processos organizacionais e fazendo uso de um 

catálogo de transparência. No entendimento de Cappelli (2009), não bastava apenas as 

organizações conhecerem a definição de transparência para efetivamente institucionalizá-la. A 

autora ainda acrescenta que: 

 

É necessário que as organizações saibam como inserir práticas em suas 

políticas, padrões e procedimentos que venham a permitir o 

estabelecimento das características de transparência durante a execução 

de seus processos e geração de informações (CAPPELLI, 2009, p. 46) 

 

Assim, a abordagem utilizada na pesquisa realizada por Cappelli (2009) foi orientada a 

aspectos pois entendia que a transparência pode ser espelhada e entrelaçada nos processos 

organizacionais sem necessariamente fazer parte de sua finalidade (KICZALES et al., 1997). 

Cappelli (2009) ainda identificou que a transparência por ser uma característica de 

qualidade pode ser representada por seus relacionamentos, suas características, níveis de 

satisfação, além das contribuições negativas e positivas. A ideia estabelecida pela autora é de 
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que numa sequência gradativa, práticas poderiam ser institucionalizadas na organização e, deste 

modo, o mais alto grau de maturidade na transparência poderia ser atingido. Braga (2011) 

acrescenta que no campo normativo, o avanço da transparência “demanda modelos que 

permitam a verificação desse grau de transparência, indicando características que devem estar 

presentes em uma organização para que esta seja considerada transparente, em um determinado 

nível” (BRAGA, 2011, p.8). 

Contudo, a diferença dessa estrutura composta por níveis para outros modelos de 

maturidade é de que não existe a necessidade de completar todas as características inerentes de 

um nível para se passar adiante (CAPPELLI, 2009). Embora, a autora argumente que há uma 

grande dependência entre os níveis e, essa relação, pode afetar o desenvolvimento de outros 

níveis caso critérios de níveis subjacentes não sejam atingidos. 

Neste sentido, foram estabelecidos cinco degraus característicos e escalonadas da 

transparência: acessibilidade, usabilidade, informatividade, entendimento e auditabilidade 

(Figura 10), e suas respectivas relações (Quadro 3). 

  

Figura 10 – Degraus da transparência

 

 
Quadro 3 – Relações e definições nos degraus da transparência 

 
DEGRAUS RELAÇÕES DEFINIÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS 

Acessibilidade 

Portabilidade Capacidade de ser usado em diferentes ambientes 

Publicidade Capacidade de se tornar público 

Disponibilidade Capacidade de ser utilizado no momento em que se fizer necessário 

Usabilidade 

Operabilidade Capacidade de ser executado 

Desempenho Capacidade de operar adequadamente 

Uniformidade Capacidade de manter uma única forma 

Intuitividade Capacidade de ser utilizado sem aprendizado prévio 

Simplicidade Capacidade de não apresentar dificuldades ou obstáculos 

Amigabilidade Capacidade de uso sem esforço 

Adaptabilidade Capacidade de mudar de acordo com as circunstâncias e necessidades 

Acessibilidade

Usabilidade

Informativo

Entendimento

Auditabilidade

 Fonte: Elaboração própria, adaptado de Cappelli (2009) 

 



52 

 

Informativo 

Clareza Capacidade de nitidez e compreensão 

Acurácia Capacidade de execução isenta de erros sistemáticos 

Completeza Capacidade de não faltar nada do que pode ou deve ter 

Corretude Capacidade de ser isento de erros 

Consistência 
Capacidade de resultado aproximado de várias medições de um 

mesmo item 

Integridade Capacidade de ser correto e imparcial 

Comparabilidade Capacidade de ser comparado 

Atualidade Capacidade de estar no estado atual 

Entendimento 

Compositividade Capacidade de construir ou formar a partir de diferentes partes 

Concisão Capacidade de ser resumido 

Divisibilidade Capacidade de ser particionado 

Dependência Capacidade de identificar a relação entre as partes de um todo 

Detalhamento Capacidade de descrever em minúcias 

Auditabilidade 

Explicável Capacidade de informar a razão de algo 

Rastreabilidade 
Capacidade de seguir o desenvolvimento de um processo ou a 

construção de uma informação, suas mudanças e justificativas 

Verificabilidade 
Capacidade de identificar se o que está sendo feito é o que deve ser 

feito 

Validação 
Capacidade de ser testado por experimento ou observação para 

identificar se o que está sendo feito é correto 

Controlabilidade Capacidade de ter domínio 

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Cappelli (2009). 

 

Segundo Cappelli (2009), no Degrau de Acessibilidade, a transparência é relacionada 

com a capacidade de obtenção das informações e se identifica por ações que buscam 

implementar práticas de portabilidade, publicidade e disponibilidade. 

Quanto ao Degrau da Usabilidade, a transparência é relacionada com a capacidade de 

uso, ou seja, por meio das facilidades de uso que os portais eletrônicos possibilitam aos usuários 

no acesso às informações e se identifica por ações que buscam implementar práticas de 

operabilidade, desempenho, uniformidade, intuitividade, simplicidade, amigabilidade e 

adaptabilidade (CAPPELLI, 2009). 

No tocante ao Degrau Informativo, Cappelli (2009) menciona que a transparência é 

relacionada com a capacidade de prover informações de qualidade e se identifica por ações que 

buscam implementar práticas de clareza, acurácia, completeza, corretude, consistência, 

integridade, comparabilidade e atualidade. 

O Degrau de Entendimento é conquistado quando a transparência atinge a capacidade 

de alcançar o significado e o sentido das informações disponibilizadas pelos portais eletrônicos, 

se identificando com as ações que buscam implementar práticas de compositividade, concisão, 

divisibilidade, dependência e detalhamento (CAPPELLI, 2009). 

Por fim, Cappelli (2009) aponta o Degrau da Auditabilidade como aquele em que a 

transparência é relacionada com a capacidade de exame analítico e se identifica com as ações 
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que buscam implementar práticas de explicabilidade, rastreabilidade, verificabilidade, 

validação e controlabilidade. 

Na conclusão de Cappelli (2009), se o processo for o foco, então transparência é “a 

característica que possibilita ao cidadão acesso, facilidade de uso, qualidade de conteúdo, 

entendimento e auditoria aos/dos processos que tratam de informações de seu interesse, sob a 

tutela de centros de autoridade” (CAPPELI, 2009, p. 46), mas se estabelecido o foco nas 

informações, a transparência é “a característica que possibilita ao cidadão acesso, facilidade de 

uso, qualidade de conteúdo, entendimento e auditoria às/das informações de seu interesse, sob 

a tutela de centros de autoridade” (CAPPELLI, 2009, p. 46). De maneira geral, a autora 

identificou que as organizações precisam “inserir práticas em suas políticas, padrões e 

procedimentos que venham a permitir o estabelecimento das características de 

transparência durante a execução de seus processos e geração de informações” (CAPPELLI, 

2009, p.46, grifo nosso) e que as mudanças precisam ser gradativas, permitindo acessibilidade, 

usabilidade, informatividade, compreensibilidade e auditabilidade tanto dos processos como 

das informações geradas. 

 

2.2.1. Transparência ativa e passiva 

 

Não há como falar da adoção do Sistema de Registro de Preço, na ótica da transparência 

sem mencionar o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à 

Informação, estabelecendo como os órgãos públicos devem proceder quanto à transparência 

ativa e passiva:  

  

CAPÍTULO III 
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA 
Art. 7o  É dever dos órgãos e entidades promover, independente de 

requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas [...] 

[...] 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA 

Seção I 

Do Serviço de Informação ao Cidadão 

Art. 9o  Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao 

Cidadão - SIC, com o objetivo de: 

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;  

II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e  

III - receber e registrar pedidos de acesso à informação. 

Parágrafo único.  Compete ao SIC:  
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I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento 

imediato da informação; 

II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega 

de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e 

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável 

pelo fornecimento da informação, quando couber.  (BRASIL, 2012). 

 

Para Yazigi (1999), a transparência ativa é a disseminação de informações de forma 

organizada e periódica sobre a gestão pública, garantida por força da lei ou de forma voluntária. 

Para o autor, esse instrumento aprofunda a democracia e atua de forma fundamental no 

desenvolvimento do Estado visto que os cidadãos têm acesso às informações e os compromissos 

governamentais. No tocante à transparência passiva, o entendimento de Yazigi é de que o 

cidadão pode na força da lei obrigar o Estado a divulgar informações que estejam em sua posse, 

exceto aquelas classificadas como sigilosas. Segundo o autor, o acesso à informação é a regra, 

o sigilo é exceção, entretanto, qualquer cidadão tenha a possibilidade de se questionar a 

restrição ou pedir complementação das informações. 

Fung, Graham e Weil (2007), a transparência passiva tem fundamentação no “direito de 

saber” e a transparência ativa tem como fundamento melhorar o desempenho dos órgãos e 

entidades públicas disponibilizando suas ações à sociedade. Já Meijer (2009) destaca que a 

transparência passiva é a velha transparência, aquela que para se ter acesso às informações é 

preciso manifestar interesse aos órgãos públicos já a transparência ativa chama a atenção da 

sociedade tanto para as ações intencionais dos gestores públicos como as não intencionais, é a 

nova transparência.  

Atualmente, a utilização de mídias sociais é a característica comum as formas modernas 

de transparência, ou seja, não é mais direta, face a face ou emergente de debates (HOOD, 2006). 

Contudo, embora os teóricos conceituem a transparência ainda existe órgãos governamentais 

que não possuem um entendimento claro do que e quando publicizar ao público (transparência 

ativa) como também as informações que devem ser disponibilizadas quando solicitadas pelo 

cidadão (transparência passiva) (YAZIGI, 1999). A orientação da CGU é de que os órgãos e 

entidades públicas optem pela transparência ativa, publicando na internet o máximo de 

informações possíveis e, consequentemente, evitando o acúmulo de pedidos de acesso e 

reduzindo o custo nas prestações de informações, transparência passiva. 

Segundo Mendieta (2012), a transparência ativa é fundamentada no fornecimento de 

dados reutilizáveis, bases compatíveis e todas as informações necessárias para controlar e 

compreender o funcionamento do Estado; e, na atualidade, fazendo uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação (figura 11) que permitem o acesso imediato a todos os tipos de 
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dados, a reutilização em outras plataformas e a possibilidade de gerar imenso valor agregado. 

O autor ainda ressalta que essa transparência pode ser passiva se informada sob demanda, ou 

seja, associada ao direito de acesso à informação. 

  

Figura 11 – Diferença entre transparência ativa e passiva 

 

 

 

Fonte: CGU (2010) 

 

Assim, num cenário em que a Administração Pública passa a utilizar um novo conjunto 

de procedimentos com o objetivo de romper com problemas de ineficiência e engessamento nas 

compras públicas que o presente estudo se debruçou para avaliar a transparência pública nas 

aquisições e contratações por Sistema de Registro de Preços no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo é detalhada a metodologia e os procedimentos empregados para avaliar 

a transparência pública nas aquisições e contratações por Sistema de Registro de Preços no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande. 

Inicialmente, o trabalho delineia a abordagem e a estratégia adotada na pesquisa, o tipo de 

estudo quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto à de coleta de dados. Na sequência, é 

descrito o campo de pesquisa, ou seja, os locais em que os dados foram coletados; como também 

os sujeitos da pesquisa, aqueles que participaram efetivamente do estudo. Por fim, são 

especificados os procedimentos da coleta de dados para uma posterior interpretação. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Este estudo adota uma abordagem qualitativa porque o objetivo é aprofundar o 

entendimento de determinados fatos, levando o pesquisador a participar, compreender e 

interpretar (MICHEL, 2005) estudos não estatísticos, identificando e analisando profundamente 

dados não mensuráveis. 

 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O 

conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de 

produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, 

o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações 

(DESLAURIERS, 1991, p. 58). 
  

Ademais, a estratégia adotada é de um estudo de caso, haja vista se tratar da história de 

fenômenos passados, fazendo uso de múltiplas fontes de provas para coletar dados que vão 

desde arquivos públicos, a observação direta e entrevistas sistemáticas (VOSS; TSIKRIKTSIS; 

FROHLICH, 2002). 

Quanto à natureza, adota características de uma pesquisa aplicada, uma vez que objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo verdades e interesses locais (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). O intuito é avaliar 

a transparência pública nas aquisições e contratações por Sistema de Registro de Preços no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande. 

Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva porque exige do observador uma série 

de informações sobre o que se deseja pesquisar, buscando detalhar os fatos e fenômenos de 
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determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Também será exploratória porque tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema investigado, com vistas a torná-lo 

mais explícito, envolvendo levantamentos bibliográficos, entrevistas e análises de exemplos 

que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA 

 

O campo de pesquisa do presente estudo foi o IFPB - Campus Campina Grande e os 

ambientes virtuais do Portal de Compras do Governo Federal, o Comprasnet, e do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. A razão da escolha se deu pelo fato de 

que a instituição é ambiente de trabalho do pesquisador e por apresentar o maior volume de 

compras e de investimento dentre os campi inaugurados pelo IFPB com o Plano de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Ademais, o estudo teve como foco os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB 

porque, em primeiro lugar, o Comprasnet é o portal eletrônico responsável pela 

operacionalização das manifestações de intenção de registro de preços, pela aglutinação de 

demandas interinstitucionais, pela realização das licitações e pela gestão das atas de registro de 

preço, além de gerar e deixar registradas as informações e os documentos relacionados as 

aquisições e contratações públicas; em segundo lugar, o portal do IFPB porque a LAI determina 

que todas as informações relativas as licitações realizadas e aquelas em andamento devem ser 

publicizadas no portal institucional. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram aqueles que apresentam maior relevância e lidam com 

maior frequência com os processos de aquisições de bens e contratações de serviços por Sistema 

de Registro de Preço, como o Diretor Administrativo e de Planejamento por autorizar as 

Manifestações de Intenção de Registro de Preço e conduzir as demais atividades 

administrativas; a Coordenadora de Compras e de Licitações por conduzir as ações referentes 

às IRP´s, os pregões eletrônicos e a gestão das ARP’s; os servidores responsáveis pela instrução 

dos processos, operacionalização do Sistema de Registro de Preço e toda a tramitação 

processual (desde a abertura das manifestações de interesse ao gerenciamento das fases); os 

servidores da área de tecnologia da informação por conduzirem o conjunto de atividades 

relacionadas às soluções computacionais de produção, uso, transmissão, armazenamento, 
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segurança e acesso às informações institucionais; além de docentes e técnicos de laboratórios 

que possuem conhecimento dos portais eletrônicos e demandam processos de compras por 

Sistema de Registro de Preços. 

É importante frisar que visando o sigilo da identidade dos participantes, os sujeitos da 

pesquisa foram denominados conforme o setor que atuam, recebendo as seguintes 

denominações: 

 

Quadro 4 – Sujeitos da pesquisa 

 

SETOR DENOMINAÇÕES 

Diretoria de Administração e Planejamento 
Servidor Diretoria 01 

Servidor Diretoria 02 

Coordenação de Compras e Licitações 
Servidor Compras 01 

Servidor Compras 02 

Coordenação de Tecnologia da Informação 
Servidor Tecnologia da Informação 01 

Servidor Tecnologia da Informação 02 

Diretoria de Ensino 
Servidor Diretoria 03 

Servidor Diretoria 04 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outrossim, a pesquisa foi autorizada pelo IFPB (Apêndice F) submetida e aprovada 

pelos Comitês de Ética e Pesquisa da UFRN e do IFPB, cuja anuência está registrada sob o 

CAAE: 79620417.4.0000.5568 (Apêndice G). Ademais, o parecer aprovou o projeto sem 

óbices éticos, conforme consta da Resolução nº 466/12 do CNS/MS, exigindo o Termo de 

Autorização para Gravação de Voz20 e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido21 

(TCLE), conforme consta da Carta Circular nº 003/2011 CONEP/CNS22. 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Quanto à coleta de dados, esse estudo empregou entrevistas semiestruturadas guiadas 

por um roteiro com questionamentos básicos relacionados à temática (Apêndice J). Segundo 

Triviños (1987, p.152), a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”, 

fazendo com que o pesquisador se mantenha presente, consciente e atuante no processo de 

                                                           
20 Apêndice H. 
21 Apêndice I. 
22 O TCLE foi obtido em 02 (duas) vias, uma com o pesquisador e a outra com o sujeito de pesquisa e rubricadas, 

obrigatoriamente, em todas as páginas tanto pelo sujeito da pesquisa como pelo pesquisador. 



59 

 

coleta de informações. Ademais, os procedimentos combinam aspectos de uma pesquisa de 

campo, pois se caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e 

documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas (FONSECA, 2002). 

Ademais, os dados secundários coletados compreendem o período de 2012 a 2016 que 

corresponde ao intervalo de tempo posterior a edição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 (Lei de Acesso à Informação) e as perguntas abertas utilizadas na entrevista foram 

distribuídas em oito seções distintas, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 5 – Seções da pesquisa 

(continua) 
SEÇÃO DA 

PESQUISA 
OBJETIVO 

1ª seção Traçar o perfil dos entrevistados 

2ª seção Captar o conhecimento dos servidores quanto ao Sistema de Registro de Preços 

3ª seção Captar o conhecimento dos servidores quanto à Transparência 

SEÇÃO DA 

PESQUISA 
OBJETIVO SUBCRITÉRIO 

4ª seção 

Avaliar o 

Grau de 

Acessibilidade 

Portabilidade Capacidade de ser usado em diferentes ambientes 

Publicidade Capacidade de se tornar público 

Disponibilidade 
Capacidade de ser utilizado no momento em que se fizer 

necessário 

5ª seção 

Avaliar o 

Grau de 

Usabilidade 

Operabilidade Capacidade de ser executado 

Desempenho Capacidade de operar adequadamente 

Uniformidade Capacidade de manter uma única forma 

Intuitividade Capacidade de ser utilizado sem aprendizado prévio 

Simplicidade 
Capacidade de não apresentar dificuldades ou 

obstáculos 

Amigabilidade Capacidade de uso sem esforço 

Adaptabilidade 
Capacidade de mudar de acordo com as circunstâncias e 

necessidades 

6ª seção 

Avaliar o 

Grau de 

Informativo 

Clareza Capacidade de nitidez e compreensão 

Acurácia Capacidade de execução isenta de erros sistemáticos 

Completeza Capacidade de não faltar nada do que pode ou deve ter 

Corretude Capacidade de ser isento de erros 

Consistência 
Capacidade de resultado aproximado de várias medições 

de um mesmo item 

Integridade Capacidade de ser correto e imparcial 

Comparabilidade Capacidade de ser comparado 

Atualidade Capacidade de estar no estado atual 

7ª seção 

Avaliar o 

Grau de 

Entendimento 

Compositividade 
Capacidade de construir ou formar a partir de diferentes 

partes 

Concisão Capacidade de ser resumido 

Divisibilidade Capacidade de ser particionado 

Dependência 
Capacidade de identificar a relação entre as partes de um 

todo 

Detalhamento Capacidade de descrever em minúcias 

 

 

(conclusão) 
8ª seção Explicável Capacidade de informar a razão de algo 
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Avaliar o 

Grau de 

Auditabilidade 

Rastreabilidade 

Capacidade de seguir o desenvolvimento de um processo 

ou a construção de uma informação, suas mudanças e 

justificativas 

Verificabilidade 
Capacidade de identificar se o que está sendo feito é o 

que deve ser feito 

8ª seção 

Avaliar o 

Grau de 

Auditabilidade 

Validação 

Capacidade de ser testado por experimento ou 

observação para identificar se o que está sendo feito é 

correto 

Controlabilidade Capacidade de ter domínio 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na primeira seção, a entrevista buscou traçar o perfil dos entrevistados em sete 

questionamentos básicos: nome, sexo, idade, escolaridade, cargo, tempo de serviço e se o 

servidor exercia função gratificada. Já na segunda e terceira seções, a intenção da entrevista foi 

captar o conhecimento dos servidores quanto ao Sistema de Registro de Preços e a transparência 

pública respectivamente, fazendo uso de quatro perguntas simples e básicas. 

Seguindo o roteiro estabelecido, da quarta a oitava seção, a entrevista23 utilizou vinte e 

nove questionamentos, extraídos das categorias de análise do modelo de Cappelli (2009), para 

captar a percepção dos entrevistados quanto aos graus de acessibilidade, de usabilidade, 

informativo, de entendimento e de auditabilidade que o portal eletrônico de compras 

governamentais do Governo Federal, o Comprasnet, e o site do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba possibilitam ao cidadão acerca das aquisições e contratações 

por Sistema de Registro de Preços no IFPB – Campus Campina Grande. 

Quanto ao norteamento da pesquisa, o estudo seguiu os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

 

Quadro 6 - Norteamento da pesquisa 

(continua) 
Problema: A adoção do Sistema de Registro de Preços promove a transparência dos processos de aquisições e 

contratações no IFPB – Campus Campina Grande ? 

Objetivo Geral: Avaliar a transparência pública nas aquisições e contratações por Sistema de Registro de 

Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande. 

Objetivos Específicos Fonte de dados 
Instrumento de 

coleta de dados 

Técnica 

de análise  

Analisar o Grau de Acessibilidade que o portal 

eletrônico de compras governamentais do 

Governo Federal, o Comprasnet, e o site do IFPB 

possibilitam ao cidadão acerca das aquisições e 

contratações por Sistema de  

Entrevista com os 

servidores envolvidos 

com processos de 

aquisições e contratações 

por Sistema de Registro  

Entrevista 

semiestruturada  

Análise de 

Conteúdo 

(continua) 

                                                           
23 A adaptação do modelo de Cappelli (2009) para esse estudo preservou as categorias e os critérios originais. 
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Registro de Preços no IFPB – Campus Campina 

Grande. 

de Preços. 
  

Analisar o Grau de Usabilidade que o portal 

eletrônico de compras governamentais do 

Governo Federal, o Comprasnet, e o site do IFPB 

possibilitam ao cidadão acerca das aquisições e 

contratações por Sistema de Registro de Preços 

no IFPB – Campus Campina Grande. 

Entrevista com os 

servidores envolvidos 

com processos de 

aquisições e contratações 

por Sistema de Registro 

de Preços. 

Entrevista 

semiestruturada  

Análise de 

Conteúdo 

Analisar o Grau Informativo que o portal 

eletrônico de compras governamentais do 

Governo Federal, o Comprasnet, e o site do IFPB 

possibilitam ao cidadão acerca das aquisições e 

contratações por Sistema de Registro de Preços 

no IFPB – Campus Campina Grande. 

Entrevista com os 

servidores envolvidos 

com processos de 

aquisições e contratações 

por Sistema de Registro 

de Preços. 

Entrevista 

semiestruturada  

Análise de 

Conteúdo 

Analisar o Grau de Entendimento que o portal 

eletrônico de compras governamentais do 

Governo Federal, o Comprasnet, e o site do IFPB 

possibilitam ao cidadão acerca das aquisições e 

contratações por Sistema de Registro de Preços 

no IFPB – Campus Campina Grande. 

Entrevista com os 

servidores envolvidos 

com processos de 

aquisições e contratações 

por Sistema de Registro 

de Preços. 

Entrevista 

semiestruturada  

Análise de 

Conteúdo 

Analisar o Grau de Auditabilidade que o portal 

eletrônico de compras governamentais do 

Governo Federal, o Comprasnet, e o site do IFPB 

possibilitam ao cidadão acerca das aquisições e 

contratações por Sistema de Registro de Preços 

no IFPB – Campus Campina Grande. 

Entrevista com os 

servidores envolvidos 

com processos de 

aquisições e contratações 

por Sistema de Registro 

de Preços. 

Entrevista 

semiestruturada  

Análise de 

Conteúdo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, nos discursos das entrevistas foi realizada análise de conteúdo preconizada 

segundo Bardin (2011) haja vista se tratar de uma pesquisa qualitativa. Para a autora, essa 

técnica envolve 03 etapas: a pré-análise, a descrição analítica e a categorização das 

informações. Ou seja, uma fase em que o material coletado foi organizado, passando para uma 

fase seguinte em que a análise propriamente dita foi realizada, codificando, classificando e 

categorizando as informações para que na última fase fosse interpretada pelo pesquisador. 

Insta salientar que números foram apresentados na análise realizada porque segundo 

Bardin (2011) a combinação da contribuição estatística com a compreensão clínica é uma das 

iniciativas utilizadas para desbloquear a análise de conteúdo. A autora ainda acrescenta que a 

análise de conteúdo é: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p.42). 

O fato é que os dados reunidos não permitem a extração de informações de maneira 

rápida e fácil, necessitando o tratamento dos dados, transformando-os em informações que 
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serão comparadas com outros resultados ou adequadas a alguma teoria (BUSSAB E 

MORETTIN, 2010). 

Ademais, a análise dos dados empregou estatística descritiva e buscou evidenciar 

aspectos positivos e negativos dos critérios e subcritérios investigados. Para Freund e Simon 

(2000), a estatística descritiva engloba o manejo dos dados, resumindo-os e descrevendo-os, 

sem ir além, ou seja, não inferindo qualquer entendimento que perpasse os próprios dados 

coletados, e utilizando tabelas ou gráficos como as formas mais comuns de se resumir os dados. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, desde o perfil dos 

entrevistados, os aspectos gerais do processo de compras institucional por SRP até a discussão 

dos graus de acessibilidade, usabilidade, informativo, entendimento e auditabilidade que os 

portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possibilitam nas aquisições e contratações por 

Sistema de Registro de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba – Campus Campina Grande, segundo a percepção dos entrevistados. 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A primeira seção da pesquisa buscou traçar o perfil dos entrevistados e, nesse sentido, 

verificou que as pessoas entrevistadas compõem um conjunto de servidores que possuem uma 

ligação direta ou indireta com os processos de compras por Sistema de Registro de Preços no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande. 

São servidores que na sua maioria são do sexo masculino (87,5%), idade média superior 

aos 39 anos e tempo de serviço na instituição acima dos cinco anos. Ademais, 62,5% dos 

entrevistados possuem nível superior completo, 37,5% são pós graduados, 62,5% não exercem 

função gratificada no IFPB – Campus Campina Grande, 37,5% fazem parte da gestão 

institucional e, no tocante aos cargos, os servidores exercem cargos que vão de assistente 

administrativo (1), técnico de tecnologia da informação (1), técnico de mecânica (1), vigilante 

(1) até administrador (1), contador (1), analista de sistemas (1) e docente (1). 

A análise do perfil dos entrevistados aponta que os servidores envolvidos nas aquisições 

e contratações por SRP são pessoas que permeiam diversos setores da instituição e experientes 

já que possuem tempo de serviço considerável no IFPB – Campus Campina Grande. A 

inferência é de os servidores entrevistados conhecem a rotina de trabalho e os procedimentos 

necessários às aquisições e contratações por Sistema de Registro de Preço, o que justifica a 

escolha dos entrevistados para a pesquisa. 

Ademais, os dados coletados mostram que os servidores possuem nível de escolaridade 

avançada e mais do que adequada para lidar com procedimentos administrativos que envolvem 

os processos de compras institucionais. Esses dados ainda apontam que os entrevistados são 

capazes de compreender, resolver situações e interpretar o que os portais eletrônicos 

possibilitam em termos de funcionalidades e relacioná-las com os procedimentos necessários 

do Sistema de Registro de Preços. 
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Esse entendimento é corroborado por Darrow et.al. (1992), Ross e WU (995) quando 

mencionam que os estudos propõem que as habilidades analíticas aumentam na medida que a 

escolaridade aumenta. Kelly-Irving et al. (2011), Lang e Lombrail (2014) e Lutfey e Freese 

(2011) também acrescentam que o grau de compreensão depende do acesso à informação e a 

escolaridade. Portanto, os servidores entrevistados possuem escolaridade condizente com as 

atividades que desempenham, sendo suficientemente capazes de compreenderem e interagirem 

com os dispositivos dos portais eletrônicos nas aquisições e contratações por Sistema de 

Registro de Preço 

 

4.2 ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRAS INSTITUCIONAL POR SRP  

 

A proposta da segunda e terceira seções da pesquisa foi de coletar a percepção que os 

entrevistados possuem sobre o Sistema de Registro de Preços e sua respectiva transparência, 

com questionamentos que envolviam desde a dinâmica dos processos de aquisições e 

contratações por Sistema de Registro de Preços que acontecem no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande a possíveis mudanças 

ou não nos procedimentos dos processos de compras da instituição com a adoção do SRP, como 

também perguntas que tratavam das possíveis contribuições ou não para a transparência pública 

e, mais especificamente, nos processos de compras por SRP realizados na instituição. 

No transcorrer da avaliação dos questionários ficou claro que os servidores possuem um 

bom conhecimento sobre os processos de compras e aquisições, mas quando se trata de Sistema 

de Registro de Preços apenas 8,33% das respostas conseguiram relatar fases inerentes a sua 

dinâmica, conforme relata o servidor Diretoria 01: 

 

Os processos são gerenciados por um campus, como se diz na lei “órgão 

gerenciador”, permitindo que outros entes públicos entrem como órgãos 

participantes, indicando quais são os itens, as quantidades e o valor de 

mercado daqueles objetos que serão licitados. 

 

Outros 25% entendem que o processo é bem intuitivo, que não há muita dificuldade na 

sua operacionalização que o Sistema de Registro de Preços funciona como um almoxarifado 

virtual. Já outros 8,33% das citações apontam problemas relativos à capacitação ou de caráter 

técnico como a burocracia do sistema, a nomenclatura dos itens, o excesso de links e de etapas 

a serem vencidas para se conseguir o Registro de Preços (33,33%).  

Já o servidor Diretoria 01 aponta o SRP como:  
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Um processo em que a área demandante apresenta uma planilha com todos os 

materiais necessários para determinada coordenação. Este é encaminhado para 

o ordenador de despesa, o Diretor Geral que depois de anuindo, encaminha o 

processo de compra ou serviço para fazer pesquisa de preço na Diretoria de 

Administração. Feito isso, vai para coordenação de licitação onde são 

checados os códigos, a descrição, as quantidades e o preço também. O edital 

é feito e enviado à Procuradoria Federal que depois de seu aval, volta à 

instituição onde é lançado no sistema, marcando a data para realização do 

sistema de registro de preço. 

 

No entanto, as etapas mencionados pelo servidor se referem a um processo tradicional 

de aquisição ou contratação e como este relato, outras 25% das citações seguem o mesmo 

entendimento, o que por si só já demonstra um desconhecimento do assunto tratado.  

Os dados apontados permitem inferir que, apesar dos servidores possuírem capacidade 

e habilidades analíticas suficientes para interagirem com os sistemas computacionais, existe 

uma lacuna institucional a ser preenchida no tocante à capacitação, o que minimizaria os 

problemas de adequação aos instrumentos eletrônicos, otimizando os procedimentos relativos 

ao SRP. Ademais, a falta de capacitação dos entrevistados, comprovado nos discursos dos 

servidores haja vista não conseguirem relatar as fases inerentes ao SRP, produz a sensação de 

um sistema burocrático, de excessivas etapas, links e de nomenclatura diferenciada. 

Na sequência, buscou-se avaliar a percepção dos respondentes quanto as mudanças 

ocorridas ou não nos procedimentos de compras da instituição após a adoção do SRP e, em 

81,81% das citações, o entendimento dos servidores apontou um viés positivo. Esse 

entendimento é corroborado pelo servidor Compras 01 quando o mesmo menciona que o 

Sistema de Registro de Preços agilizou muito os processos de compras, facilitando a compra 

no sentido de permitir que a instituição adquira bens ou contrate serviços de forma mais rápida, 

e possibilitando mais alternativas na realização dos pregões eletrônicos.  

O servidor Compras 02 acrescenta que as Atas de Registro de Preços possuem uma 

vigência de até um ano e essa particularidade contribui com o planejamento institucional, ainda 

mais quando os recursos orçamentários e financeiros oriundos do MEC não são 

disponibilizados de acordo com as aspirações da gestão do IFPB – Campus Campina Grande. 

Ainda é citado pelo servidor Diretoria 02 que o SRP contribui na aglutinação das demandas dos 

campi que compõem o IFPB, otimizando recursos processuais e evitando a abertura de 

processos de compras ou contratações para itens que outros campi já licitaram. 

De acordo a pesquisa, mesmo que os entrevistados não dominem as fases do SRP, fica 

evidenciado que as mudanças nos procedimentos de compras com a adoção do Sistema de 
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Registro de Preço são positivas, principalmente, por possibilitarem a realização de licitações 

sem a previsão orçamentária. Ou seja, mesmo que não haja dinheiro ou que o governo atrase a 

repartição dos recursos orçamentários, as instituições governamentais podem dar seguimento 

ao planejamento de suas compras e contratações, sem a necessidade de pararem suas atividades 

por falta de recursos, deixando para empenhar24 apenas quando finalizar o processo licitatório 

e for necessária a aquisição ou contratação de determinado objeto ou serviço. 

Adentrando na temática, foi perguntando aos servidores se o Sistema de Registro de 

Preços contribui para a transparência pública e 72,22% das citações apontaram um viés 

positivo. Para o servidor Compras 01, há contribuição porque são geradas atas online que ficam 

disponíveis para todo o público, permitindo um acesso bem simples e sem muita dificuldade. 

Para o servidor Diretoria 01:  

 

O Sistema de Registro de Preços contribui para a transparência pública porque 

tudo aquilo que é realizado nos processos é colocado no Comprasnet, inclusive 

as comunicações entre a equipe de pregoeiro e os fornecedores. Tudo fica 

registrado nesse sistema. Então, qualquer um pode fazer a análise de como o 

processo foi realizado, visualizando as atas, lances, fornecedores, ganhadores 

e arquivos anexados. É um sistema altamente transparente através do 

Comprasnet. 

 

Contudo, o servidor Tecnologia da Informação 02 diverge do viés positivo apontado nas 

citações dos entrevistados e argumenta que o SRP não necessariamente contribui para a 

transparência pública porque, embora existam informações no portal eletrônico do Comprasnet, 

o acesso é difícil até mesmo para quem tem um certo domínio na área de TI. 

O fato é que buscando coletar a percepção inicial dos respondentes quanto à 

contribuição do Sistema de Registro de Preços para a transparência pública, o estudo mostra 

que os relatos dos entrevistados convergem positivamente para a disponibilização das 

informações em portais eletrônicos sem questionamentos quanto à qualidade das informações 

ou se os sistemas permitem que o usuário alcance o significado e possibilitem um exame 

analítico do que é publicizado. No entendimento desses servidores, disponibilizar informações 

em sistemas eletrônicos, via internet, já seria suficiente. Entretanto, respostas divergentes do 

viés detectado na pesquisa foram relatadas. 27,8% das citações dos servidores apontam a 

dificuldade que o usuário teria ao utilizar os sistemas e foram mencionadas justamente por 

                                                           
24 Valor em dinheiro que de modo prévio é reservado ao pagamento de uma despesa estabelecida pelo orçamento 

de um ente público. 
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servidores de Tecnologia da Informação, profissionais que lidam rotineiramente com soluções 

computacionais para adequação  

É preciso entender que a transparência pública perpassa a publicização e, quando se trata 

de fazer uso de portais eletrônicos na busca por informações, a usabilidade se torna 

determinante porque permite que usuários específicos alcancem com eficiência e efetividade 

resultados específicos, relacionando ainda a satisfação do usuário, o aprendizado, a realização 

das tarefas e a minimização de erros. 

No entanto, quando perguntados se há transparência pública nos processos de compras 

por SRP na instituição, o viés embora positivo mostra que o percentual anterior de 72,22% cai 

para 57,14% mesmo sendo apontados a facilidade do acesso para qualquer pessoa que tenha o 

número da Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG) e do pregão eletrônico (servidor 

Diretoria 01), o lançamento das informações no Comprasnet e a geração de atas online para 

todas as ações operacionalizadas (servidor Compras 01) e a disponibilização das informações 

em diversos meios, principalmente, na internet e no portal institucional (servidor Diretoria 03). 

Contudo, os relatos desses servidores se mostram conflitantes porque mencionam a 

necessidade de dados institucionais que não são de conhecimento público e divergem dos 

apontamentos realizados pelos servidores de Tecnologia da Informação, no questionamento 

anterior, sobre a a dificuldade de acesso até mesmo para profissionais da área de TI. 

Para o servidor Compras 02, o Comprasnet é difícil de ser utilizado por uma pessoa 

leiga, dificultando a transparência dos processos de compras por SRP, e falta a publicização 

dos certames licitatórios no portal do IFPB devido e impasses administrativos como a não 

determinação da pessoa ou setor responsável pelas publicações no portal institucional. 

O servidor Diretoria 01 menciona que: 

 

A transparência pública nos processos de compras por SRP na 

instituição não é como deveria ser. Ainda não se alcançou esse objetivo 

porque nem tudo está no portal institucional. Hoje, as publicizações 

estão no Comprasnet e este sistema eletrônico não é uma ferramenta tão 

fácil de um leigo ter acesso. 

 

O entendimento dos servidores é de que mesmo não dominando o acesso e as 

funcionalidades das ferramentas eletrônicas, a adoção do SRP atua positivamente para a 

transparência pública porque disponibiliza à população documentos relativos aos certames 

licitatórios no Portal de Compras Governamentais, o Comprasnet. Porém, alguns entrevistados 

entendem que não há transparência porque são conhecedores do portal institucional do IFPB e 
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sabem que o mesmo não é alimentado com as informações dos pregões e das concorrências 

públicas. 

É importante entender que qualquer cidadão interessado nas informações dos certames 

licitatórios da instituição recorrerá ao portal institucional do IFPB porque esse é o caminho 

natural a ser seguido. Nem todos possuem a informação de que as operações são realizadas num 

portal específico do governo federal e, por mais que esteja disponibilizado no Comprasnet, aos 

olhos do público não são transparentes. 

O fato é que numa percepção inicial, as entrevistas apontam que 91,67% dos servidores 

desconhecem a dinâmica do Sistema de Registro de Preços; 81,81% dos entrevistados entendem 

que a adoção do SRP trouxe mudanças positivas nos procedimentos dos processos de compras 

da instituição; 72,2% entendem que há uma contribuição positiva para a transparência pública 

mesmo que esse percentual cai para 57,14% quando se trata dos processos de aquisições e 

contratações no IFPB – Campus Campina Grande. 

 

4.2.1 Critérios relacionados à transparência pública 

 

Verificado o conhecimento dos entrevistados sobre à dinâmica dos processos de 

compras por Sistema do Registro de Preços e a compreensão o entendimento quanto as 

possíveis mudanças nos procedimentos dos processos após a adoção do SRP, à contribuição 

para a transparência pública e mais especificamente no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande, as entrevistas adentraram com mais 

profundidade nos Graus de Acessibilidade, Usabilidade, Informativo, de Entendimento e de 

Auditabilidade.  

 

4.2.1.1 Acessibilidade 

No estudo realizado por Cappelli (2009), a Acessibilidade é tratada como degrau inicial 

na transparência das informações e é efetivada por meio da capacidade de acesso 

disponibilizada ao usuário, aferindo práticas que implementam características de portabilidade, 

publicidade e disponibilidade. 

Assim, a quarta seção da presente pesquisa buscou coletar a percepção dos entrevistados 

quanto ao critério da acessibilidade, mas antes de se aprofundar nos subcritérios que o compõe, 

arguiu os servidores se as informações acerca dos processos de compras por SRP no IFPB – 

Campus Campina Grande são acessíveis ao cidadão. 
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Os entrevistados apontaram um viés positivo para o portal de compras governamentais 

do Governo Federal, o Comprasnet, e um viés negativo para o portal institucional do IFPB. 

Segundo o servidor Compras 01: 

 

No Comprasnet, eu acredito que a acessibilidade seja mais ampla porque o 

usuário tem tanto acesso aos editais como também as atas do processo 

licitatório. Já no site institucional do IFPB, o cidadão tem algumas restrições 

porque não há todos os editais. 

 

Já para o servidor Compras 02, no Comprasnet, os processos de compras por SRP são 

acessíveis, mas no site do IFPB não são. O servidor ainda cita que as coordenações de compras 

e licitações, juntamente com o pessoal de comunicação, deveriam se reunir para estabelecer a 

melhor forma de se publicizar no portal institucional, já que no passado se tentou realizar essa 

atividade, mas por problemas administrativos e técnicos não se conseguiu anexar as 

informações sobre os certames licitatórios. 

Para 75% das respostas fornecidas pelos entrevistados, as informações não são 

acessíveis e apontam o portal institucional como o maior entrave na busca por informações já 

que 56,25% das respostas o citam. São problemas que envolvem desde capacitação; impasses 

administrativos na determinação do responsável pela publicização; a não implementação 

efetiva da Lei de Acesso à Informação, resultando na falta de publicações no portal; questões 

técnicas como restrições do próprio portal e links de difícil acesso. Na percepção dos servidores, 

os outros 18,75% que complementam essa visão negativa quanto à acessibilidade, dizem 

respeito à interface e a dificuldade que leigos enfrentam com códigos e nomenclaturas do 

sistema Comprasnet. 

O fato é que o Portal de Compras Governamentais, o Comprasnet, aglutina todas as 

ações relativas ao Sistema de Registro de Preços e, dessa maneira, facilita o registro dos atos, 

documentos e decisões dos entes públicos, possibilitando o acesso às informações. Contudo, a 

operacionalização das ações em sistema diverso do IFPB, não isenta a instituição da 

responsabilidade de publicizar as informações em seu portal, conforme determina a legislação. 

Os relatos dos entrevistados ainda evidenciam que a problemática avança além da falta 

de publicização e identificam as restrições operacionais do próprio portal, já que o mesmo é 

apenas um mero visualizador de informações digitalizadas, e problemas relacionados ao 

estabelecimento de procedimentos administrativos que visem a disponibilização das 

informações à sociedade. 
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Na sequência, os entrevistados passaram as suas percepções quanto aos subcritérios 

formadores do Grau de Acessibilidade (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Aspectos positivos e negativos do subcritério da Acessibilidade 

 

SUBCRITÉRIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Portabilidade 

- O portal institucional do IFPB e o 

Comprasnet abrem com facilidade no 

Interner Explorer, Chrome e no Firefox 

(04 citações);  

- Existe uma integração parcial (01 

citação). 

 

- Não há integração entre o Comprasnet e o 

portal institucional (03 citações); 

- O Comprasnet e o portal institucional 

apresentam algumas restrições relacionadas 

à alguns navegadores (03 citações); 

- Falta diálogo com a Diretoria de 

Tecnologia de Informação para abrir o 

sistema do portal do IFPB (01 citação); 

- O portal do IFPB é alimentado 

manualmente porque não transfere as 

informações automaticamente do 

Comprasnet (02 citações). 

05 citações positivas – 35,71% 09 citações negativas – 64,29% 

Publicidade 

- O portal do Comprasnet apresenta mais 

informações (02 citações); 

- No Comprasnet são publicizadas (01 

citação). 

- As informações não são totalmente 

publicizadas em nenhum dos dois portais (03 

citações); 

- O portal do IFPB não tem nada publicado 

sobre o Campus Campina Grande (03 

citações). 

03 citações positivas – 33,33% 06 citações negativas – 66,67% 

Disponibilidade 

- As funcionalidades estão sempre 

disponíveis (02 citações); 

- O portal institucional e o Comprasnet são 

de livre acesso (04 citações); 

- As informações estão sempre 

disponíveis no Comprasnet (02 citações). 

 

- Nem todas as informações se encontram 

nos portais (02 citações); 

- Não há informações sobre SRP do Campus 

Campina Grande no portal do IFPB (02 

citações); 

- Nem toda informação está disponível no 

portal institucional (01 citação); 

- Um cidadão comum não achar informações 

nem no Comprasnet nem no portal 

institucional (01 citação); 

- Nem sempre as funcionalidades estão 

disponíveis (01 citação). 

08 citações positivas – 53,33% 07 citações negativas – 46,67% 

 

Fonte: Entrevistas. 

 

No tocante à portabilidade, 64,29% das respostas mencionam a falta de integração entre 

os portais eletrônicos e as restrições relacionadas com alguns navegadores como questões mais 

preocupantes, mas ainda citam o retrabalho de alimentar manualmente o portal institucional do 

Instituto Federal da Paraíba – Campus Campina Grande já que o mesmo não puxa as 

informações automaticamente do Comprasnet e a falta de diálogo com a Diretoria de 

Tecnologia de Informação para abrir o sistema do portal do IFPB. 

O servidor Compras 01 comenta que: 
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Não existe uma conversa entre o Comprasnet e o portal institucional do IFPB 

porque ainda não se desenvolveu essa ferramenta. Já com relação a alguns 

navegadores, o Comprasnet apresenta algumas restrições e inconsistências. 

 

Segundo o servidor Compras 02, O Comprasnet apresenta restrições com relação a 

alguns navegadores e a falta diálogo do pessoal da DTI, que não abre o sistema para facilitar a 

navegação, e nem com o pessoal de Comunicação na orientação de como publicizar os 

processos de compras. 

Já para o servidor Tecnologia de Informação 01: 

  

Há retrabalho até porque eu conheço o portal da instituição e sendo da área de 

tecnologia, não vejo nenhum mecanismo que faça o acesso direto ao portal de 

compras e dispense o trabalho do técnico administrativo para alimentar o 

sistema, mas existe tecnologia que permitiria incluir no site do IFPB, mas 

carece do Comprasnet dispor essa informação numa interface de aplicação. 

 

São questões que segundo os próprios servidores entrevistados poderiam ser resolvidas 

já que há tecnologia para implementar a introdução de links que integrem os portais desde que 

o portal de compras governamentais também disponha de uma interface de aplicação (IA) que 

facilite o intercâmbio de informações. 

O fato é que a portabilidade das informações nos portais eletrônicos garantiria ao 

cidadão a capacidade de migrar informações dos sistemas para outros aplicativos, permitindo 

seu uso em editores de texto, planilhas eletrônicas, etc. ou possibilitando seu uso quando os 

sistemas estivessem desconectados da rede mundial de computadores. De modo geral, a 

portabilidade tem o propósito de auxiliar o usuário no acesso às informações, mas o 

Comprasnet, portal eletrônico que tem a guarda das informações operacionalizadas do Sistema 

de Registro de Preços, não permite a migração de suas informações nem estabelece vínculos 

com outros portais institucionais, obrigando as instituições a alimentarem seus sistemas de 

modo manual, informação por informação.  

É importante ressaltar que cada processo de aquisição ou contratação pública por 

Sistema de Registro de Preços gera diversos documentos e essa falta de integração entre os 

portais tem levado a instituição a não disponibilizá-las ou a publicizar somente as informações 

básicas das licitações (editais, resultados e contratos celerados) e isso não torna uma instituição 

transparente. Ademais, o acesso do cidadão ainda é dificultado porque o funcionamento dos 

portais apresenta inconsistências quando utilizados em determinados navegadores, limitando 

ainda mais o acesso do cidadão. 
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Quanto à publicidade, 66,67% das respostas citam como problemas principais as 

informações que não são totalmente publicizadas em nenhum dos dois portais e a ausência de 

publicações sobre os processos de aquisições e contratações por SRP no portal institucional do 

IFPB. 

Na percepção do servidor Compras 01, as informações ainda não são totalmente 

publicizadas em nenhum dos dois portais e algumas informações ainda continuam só no papel. 

O servidor acrescenta que o desenvolvimento de um sistema de digitalização de todo processo 

somando a capacitação das pessoas envolvidas produziria um efeito positivo na publicização 

das informações. 

Para o servidor Diretoria 01, no Comprasnet, as informações são publicizadas, mas no 

portal do IFPB, apenas os processos já realizados e, mesmo assim, apenas os da Reitoria. Para 

o mesmo, essa é uma questão específica da área de gestão atrelada à tecnologia de informação 

que demanda a responsabilidade do reitor,  

O servidor Tecnologia de Informação 01 argumenta que: 

 

O que vejo em qualquer cenário é que toda atividade humana é propensa a 

erros, então, em outras oportunidades, já vi que se o sistema de tecnologia é 

muito aberto, ele permite a inclusão de informações, mas não obriga a inclusão 

de informações e a pessoa do ser humano com certeza vai omitir. 

 

Para o mesmo servidor, um processo só deveria prosseguir com a obrigação do 

fornecimento das informações nos sistemas e, esta seria uma boa ferramenta para a 

conformidade da transparência. 

Entretanto, de acordo com as respostas dos entrevistados, os procedimentos que 

envolvem os processos de compras por SRP no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande podem melhorar as ações que visam 

publicizar as licitações realizadas e aquelas em andamento – conforme consta do inciso V, § 3º, 

Art. 7º, do Capítulo III que trata da Transparência Ativa no Decreto nº 7.724/2012 – para que a 

população possa ter controle de seus agentes públicos. 

Contudo, segundo dados do portal eletrônico do Comprasnet, no período de 2012-2016, 

o IFPB – Campus Campina Grande realizou cinquenta e cinco25  processos licitatórios por SRP 

(Apêndice K). No entanto, ao acessar o portal do IFPB – Campus Campina Grande, na seção 

“Portal da Transparência”, não há registrado um único processo de aquisição ou contratação 

                                                           
25 Disponível em: <https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/consultarIRPComprasNet.do?method=iniciar>. 

Acesso em: 30 jan. 2018. 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/consultarIRPComprasNet.do?method=iniciar
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por SRP nos anos de 2016, 2015 e 2014 (figuras 13 a 15) e, de modo mais agravante, não há 

nenhuma pasta de registro para os anos de 2013 e 2012, conforme consta da figura abaixo. 

  

Figura 12 – Processos licitatórios do IFPB – Campus Campina Grande entre 2012-2016 

  

 

 

 Fonte: IFPB (2018) 

 

Fica evidenciado no próprio portal institucional que a página foi criada pela Diretoria 

de Tecnologia da Informação em 09 de março de 2016, o que permite inferir que pelo menos 

no período compreendido entre os anos de 2012 a 2016 não houve publicização das informações 

acerca dos processos de aquisições e contratações, inclusive aqueles realizados por Sistema de 

Registro de Preços. As próprias pastas relacionadas aos exercícios de 2016 e 2015 mostram que 

suas criações datam de 01 de maio de 2016 e 25 de março de 2016 para a pasta referente ao 

exercício de 2014 (figuras 13 a 15), ressaltando ainda mais a falta de transparência dos 

processos de compras no IFPB – Campus Campina Grande. 

Figura 13 – Processos licitatórios do IFPB – Campus Campina Grande no ano de 2016 
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 Fonte: IFPB (2018) 

 

 

Figura 14 – Processos licitatórios do IFPB – Campus Campina Grande no ano de 2015 

 

 

 Fonte: IFPB (2018) 

 

A figura 13 ainda ressalta que a última modificação realizada na página referente ao ano 

de 2016 data de 03 de janeiro de 2018 e, mesmo após 02 anos da regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação, nenhuma informação acerca das aquisições e contratações foi 

publicizada. Do mesmo modo ocorre nas figuras 14 e 15 cujas últimas alterações nas pastas de 

2015 e 2014 datam de 27 de maio de 2016 e apresentam os mesmos resultados, nenhuma 
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publicização das informações sobre as compras e contratações realizadas. A situação ainda se 

complica quando se verifica que a pasta referente ao ano de 2014 apresenta informações sobre 

licitações do IFPB – Campus Cabedelo, por alguma falha haja vista existir própria para tal 

informação, mas não existe nenhuma informação sobre o IFPB – Campus Campina Grande. 

 

Figura 15 – Processos licitatórios do IFPB – Campus Campina Grande no ano de 2014 

 

 

 Fonte: IFPB (2018) 

 

Infelizmente, fica evidenciado no próprio portal do IFPB que ainda há muito a fazer 

para dar publicidade aos processos de aquisições e contratações por Sistema de Registro de 

Preço. O fato é que “a exigência de publicidade dos atos de governo é importante não apenas, 

como se costuma dizer, para permitir ao cidadão conhecer os atos de quem detém o poder e 

assim controlá-los, mas também porque a publicidade é por si mesma uma forma de controle” 

(BOBBIO, 2000, p. 9) e esse entendimento é corroborado por Cunha Filho e Xavier (2014) 

quando mencionam que publicidade e transparência são instrumentos importantes de um 

sistema representativo por permitir que o cidadão verifique se a atuação dos agentes estatais 

coaduna com as expectativas geradas. 

Já o subcritério Disponibilidade foi o único a apontar um viés positivo. No entendimento 

dos servidores, expresso em 53,33% das respostas, o portal institucional do IFPB e o 

Comprasnet são de livre acesso, sem a necessidade de cadastros ou senhas, e cujas 

funcionalidades estão sempre disponíveis. Ademais, ainda é citado que as informações estão 
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sempre disponíveis no Comprasnet mesmo que nem toda a informação ou nenhuma informação 

esteja disponível no portal institucional. 

Nesse sentido, o servidor Diretoria 01 menciona que qualquer um pode acessar o portal 

de compras do Governo Federal sem a necessidade de senha e suas funcionalidades sempre 

funcionam, exceto quando problemas de rede ou de manutenção ocorrem. 

O servidor Diretoria 02 acrescenta que o portal do IFPB nunca vai pedir senha já que o 

sítio eletrônico é um portal cujo acesso ocorre com um click de mouse, ou seja, ele não tem 

trabalho nenhum. O servidor comenta ainda que o Comprasnet não tem limite de acesso e nem 

restrição para a população, possibilitando que qualquer cidadão tenha acesso, embora já tenha 

se deparado com a ausência de informações no sistema. 

O servidor Tecnologia de Informação 01 comenta que: 

 

Enquanto participante do processo de compra, todas as informações que eu 

busquei tanto no portal do instituto quanto no portal de compras não pediram 

acesso por senha e estavam sempre disponíveis. Não tive barreiras de acesso, 

a informação era sem necessidade de identificação, sem senha e quanto às 

informações estarem disponíveis, o portal de compras, sim, estavam 

disponíveis. 

 

Para os entrevistados, há condições de melhorar a disponibilidade das informações e de 

suas funcionalidades e estas demandam esforços externos do MPOG e do Serviço Federal de 

Processamento de Dados (SERPRO), mas também de esforços internos ligados ao 

Departamento de Tecnologia de Informação do IFPB já que entendem que a integração de 

vários programas governamentais numa única plataforma, de certa forma, dificulta o acesso à 

informação. 

Por fim, a análise do critério da Acessibilidade, na percepção dos entrevistados, aponta 

para um viés negativo em 57,89% das respostas dos servidores e essa constatação também se 

verifica observando isoladamente seus subcritérios, principalmente, a publicidade, ponto 

central de qualquer sistema transparente já que sem informações disponíveis não há porque se 

preocupar com um sistema de boa usabilidade, não há o que se buscar, entender ou auditar. 

Para a transparência pública, essa constatação é péssima porque a acessibilidade dos 

portais eletrônicos (acessibilidade web ou e-acessibilidade) deve garantir e democratizar o 

acesso à informação, disponibilizando-as em formato digital, para qualquer cidadão, 

independentemente da plataforma e tecnologia utilizada (CUSIN, 2010), inclusive 

possibilitando a inclusão de pessoas com deficiência. Infelizmente, essa não é uma realidade 

no IFPB – Campus Campina Grande, os portais eletrônicos não permitem a migração dos dados 
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para uma melhor análise crítica do usuário, não interagem com outras plataformas, apresentam 

restrições de funcionamento com determinados navegadores de internet, sem contar a falta de 

publicização dos atos, documentos e decisões, questão principal e basilar para a transparência 

pública. Não basta um sítio eletrônico com livre acesso, sem a necessidade de cadastros ou 

senhas, e cujas funcionalidades estão sempre disponíveis, é preciso introduzir na rotina diária 

o dever de tornar públicas as ações governamentais, o dever de prestar contas aos demandantes 

das ações públicas, o povo. 

  

4.2.1.2 Usabilidade 

 

A Usabilidade no entendimento de Cappelli (2009) é um degrau da transparência que se 

relaciona com a capacidade de uso, ou seja, a relação homem-máquina26 e as facilidades que os 

sistemas eletrônicos possibilitam aos usuários no acesso às informações. 

Assim, a quinta seção da presente pesquisa, norteada pelo entendimento da adequação 

de equipamentos e/ou sistemas interativos às características cognitivas, físicas e psíquicas do 

usuário, buscou coletar a percepção dos entrevistados quanto ao critério da usabilidade nos 

procedimentos disponibilizados nos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB no acesso às 

informações acerca dos processos de compras por Sistema de Registro de Preços no IFPB – 

Campus Campina Grande. 

Neste sentido, os questionamentos realizados na pesquisa envolvem os subcritérios que 

compõe a usabilidade, de acordo com o modelo por Cappelli (2009); operabilidade, 

desempenho, uniformidade, intuitividade, simplicidade, amigabilidade e adaptabilidade; e as 

respectivas respostas se encontram no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 – Aspectos positivos e negativos do subcritério da Usabilidade 

(continua) 
SUBCRITÉRIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Operabilidade 
- O Comprasnet é mais evoluído, prático 

e fácil de acessar (01 citação); 

- Um passo a passo não existe (01 citação); 

- Um manual não existe (01 citação); 

                                                           
26 A relação homem máquina é uma preocupação que remonta a Segunda Guerra Mundial26 quando cientistas da 

Força Aérea Inglesa detectaram falhas na operação de equipamentos militares, motivadas pela má adequação dos 

equipamentos as características cognitivas, físicas e psíquicas do homem (NASCIMENTO; AMARAL, 2010 apud 

SANTOS; COSTA, 2012, p. 431). Essa apreensão teve sequência na década de 70 com o surgimento da disciplina 

Ergonomia e sua contribuição no desenvolvimento de sistemas interativos e na criação de metodologias que 

identificassem os obstáculos relacionados ao uso de sistemas. Segundo Cybis (2007), esses métodos e técnicas de 

ergonomia são conhecidos atualmente como Usabilidade e estudam como adequar produtos à atividade humana, 

proporcionando além de eficácia e eficiência, o bem-estar e saúde do usuário. Contudo, somente na década de 80 

e depois de perceberem a necessidade de se utilizar um termo com conotação mais objetiva que o termo usabilidade 

passou a ser utilizado ao perceberem (DIAS, 2003). 
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(continua) 

Operabilidade 

(continuação) 

- As abas são mais interativas (01 

citação); 
- No Comprasnet tem um passo-a-passo 

(manual) de como proceder para acessar 

as informações (01 citação); 

- No portal do IFPB, com 2 ou 3 clicks, o 

usuário encontra as informações (01 

citação); 

- O portal do IFPB é mais prático do que 

o Comprasnet (01 citação);  

- No Portal do IFPB, eu considero de fácil 

navegabilidade (01 citação). 

- O portal do IFPB apresenta dificuldades 

(01 citação); 

- Muitos cliques (01 citação); 

- O caminho é mais longo (01 citação); 

- Só sabe navegar no sistema quem já opera 

há muito tempo (01 citação); 

- Ficou difícil navegar devido às mudanças 

ocorridas no site (03 citações); 

- Quem vai iniciar com os sites, sempre vai 

ter dificuldade (01 citação); 

- Não há tutoriais, nem no Comprasnet nem 

no IFPB (03 citações); 

- O Comprasnet é muito confuso (02 

citações); 

- A acessibilidade do Comprasnet não é boa 

(01 citação); 

- Às vezes, ao clicar no Comprasnet, ele não 

responde (01 citação); 

- Uma pessoa comum não vai conseguir usar 

(01 citação); 

- Depois da mudança ocorrida meses atrás, 

o layout prejudicou mais ainda (01 citação); 

- No Comprasnet, às vezes, para ter acesso a 

uma informação, o usuário precisa abrir 

várias páginas (02 citações). 

06 citações positivas – 22,22% 21 citações negativas – 77,78% 

Desempenho 

- Sim, não trava (01 citação); 

- Para baixar um arquivo o tempo é 

razoável tanto no site institucional como 

no Comprasnet (01 citação); 

- A conexão é rápida, mesmo não sendo 

monitorado pela instituição (01 citação); 

- Geralmente, sim. Só se tiver algum 

problema na rede ou um problema de 

manutenção, o que não é recorrente (01 

citação); 

- Não há problemas porque a internet é 

por fibra ótica, tem uma velocidade muito 

boa (01 citação); 

- Dentro do portal do IFPB, o desempenho 

é satisfatório quando a informação foi 

publicizada (01 citação); 

- Com relação ao Comprasnet, sim é 

adequado. Pode ser verificado através do 

tempo de download (01 citação). 

- Já se recebeu queixas da conexão do 

Comprasnet e do site institucional (01 

citação); 

- Depende também   do computador e da 

internet (01 citação); 

- Com relação ao IFPB, não pode ser 

verificado porque não há verificação (01 

citação); 

07 citações positivas – 70% 03 citações negativas – 30% 

Uniformidade 

- O Comprasnet segue uma representação 

padronizada (02 citações); 

- O portal do IFPB segue uma 

representação padronizada (03 citações); 

- O Comprasnet tem uma representação 

mais evoluída, mais limpa, mais moderna 

e mais simples (01 citação); 

- A padronização do Comprasnet é muito 

boa (01 citação). 

- O portal do IFPB, há muitas palavras ao 

invés de imagens (01 citação); 

- O Comprasnet não segue uma 

representação padronizada (02 citações); 

- O portal do IFPB não segue uma 

representação padronizada (01 citação); 

- É uma representação padronizada 

complexa e bem complicada (01 citação); 

- Os portais deveriam utilizar os mesmos 

ícones na sua representação (01 citação); 

- Os portais utilizam representações 

totalmente diferentes (02 citações); 

- Não há padronização (01 citação). 
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(continua) 
Uniformidade 

(continuação) 
07 citações positivas – 43,75% 09 citações negativas – 56,25% 

Intuitividade 

- No Comprasnet, os procedimentos são 

bem lógicos e objetivos (02 citações); 

- No Comprasnet, o usuário consegue ter 

acesso as principais etapas (02 citações); 

- Os procedimentos no portal do IFPB não 

são difíceis (01 citação); 

- Os procedimentos no Comprasnet não 

são difíceis (01 citação); 

- O Comprasnet é mais minucioso nas 

informações (01 citação). 

- O portal do IFPB é limitado e só apresenta 

algumas atas e editais na página principal 

(01 citação); 

- No portal do IFPB, os procedimentos são 

menos lógicos e objetivos (01 citação); 

- No portal do IFPB, o usuário não tem 

acesso as principais etapas na página 

principal (01 citação); 

- O portal do IFPB é burocrático (01 

citação); 

- No portal do IFPB, o usuário tem que 

pesquisar mais para acessar uma informação 

(01 citação); 

- No Comprasnet, o usuário precisa clicar 

em várias abas para achar as informações 

(01 citação); 

- No portal do IFPB, o usuário não tem 

acesso às informações do Campus Campina 

Grande (02 citações); 

- No Comprasnet, o ícone de consulta se 

encontra na aba do gestor público, o que 

dificulta para um usuário leigo (01 citação); 

- Os procedimentos são lógicos sabendo 

usar (01 citação); 

- Os procedimentos não são objetivos (01 

citação); 

- O Comprasnet não é intuitivo para um 

leigo porque usa códigos que a população 

não conhece (01 citação); 

- Não há todas as informações no portal do 

IFPB (02 citações); 

- O Comprasnet não é intuitivo (02 

citações); 

- O portal do IFPB não é intuitivo (02 

citações). 

07 citações positivas – 28% 18 citações negativas – 72% 

 Simplicidade 

- O portal do IFPB possui aparência e 

interatividade interessantes (01 citação); 

- O Comprasnet possui aparência e 

interatividade interessantes (01 citação); 

- No portal do IFPB, o tamanho dos ícones 

é bem visível e facilita o acesso (01 

citação); 

- No Comprasnet, o visual é agradável (01 

citação); 

- No Comprasnet, o layout é bonito (01 

citação); 

-No portal do IFPB, eu considero o acesso 

simples (01 citação). 

- No portal do IFPB, o usuário precisa clicar 

muito para acessar à informação (02 

citações); 

- No Comprasnet, o usuário precisa clicar 

muito para ter acesso à informação (01 

citação); 

- É burocrático (01 citação); 

- O portal do IFPB possui linguagem 

adequada para quem conhece a lei (01 

citação); 

- O Comprasnet possui linguagem adequada 

para quem conhece a lei (01 citação); 

- Um cidadão comum terá dificuldades de 

acessar à informação porque é preciso ter 

conhecimento de informações particulares 

de cada unidade (02 citações); 

- No Comprasnet, a consulta não possui um 

ícone chamativo (01 citação); 

- No portal do IFPB, o layout não é 

agradável (01 citação); 

  (conclusão) 
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Simplicidade 

(continuação) 

 

- A simplicidade para um leigo no 

Comprasnet não é fácil (01 citação); 

- O Comprasnet fica mais complicado a cada 

atualização (01 citação); 

- O portal do IFPB não permite uma 

utilização de maneira simples (01 citação); 

- O Comprasnet não permite uma utilização 

de maneira simples (01 citação); 

- O Comprasnet possui uma linguagem que 

dificulta o acesso (01 citação). 

06 citações positivas – 28,57% 15 citações negativas – 71,43% 

Amigabilidade 

- O Comprasnet disponibiliza alguns 

instrumentos (08 citações); 

- O portal do IFPB disponibiliza alguns 

instrumentos (03 citações). 

- Os instrumentos disponibilizados no portal 

do IFPB apresentam inconsistências (01 

citação); 

- O portal institucional do IFPB 

disponibiliza instrumentos de ajuda, mas é 

difícil encontrar (01 citação); 

- O portal do IFPB disponibiliza 

instrumentos de ajudam, mas é difícil de 

encontrar (01 citação); 

- O Comprasnet disponibiliza instrumentos 

de ajudam, mas é difícil de encontrar (01 

citação); 

- O cidadão comum terá dificuldades para 

encontrar (02 citações); 

- O portal do IFPB não possui (04 citações); 

- O Comprasnet não possui (01 citação); 

- Os instrumentos disponibilizados pelo 

Comprasnet apresentam inconsistências (01 

citação) 

11 citações positivas - 47,83% 12 citações negativas – 52,17% 

Adaptabilidade 

- No Comprasnet existe algumas 

funcionalidades de incluir procedimentos 

(01 citação). 

- Desconhece a função tanto no portal do 

IFPB como no Comprasnet (04 citações); 

- Desconhece a função no portal do IFPB 

(03 citações) 

- Não há essa função em nenhum dos dois 

portais (04 citações). 

01 citação positiva – 8,33% 11 citações negativas – 91,67% 

 

Fonte: Entrevistas. 

 

A análise do critério da Usabilidade, na percepção dos entrevistados, aponta para um 

viés negativo em 66,42% das respostas dos servidores e essa constatação também se verifica 

quando se observa isoladamente seus subcritérios.  

No tocante à Operabilidade, em 77,78% das respostas, os entrevistados apontaram uma 

tendência negativa quanto aos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possuírem uma 

navegabilidade que facilitasse o acesso às informações dos processos de compras por SRP, 

como também um passo-a-passo de como proceder para acessá-las. 

Segundo o servidor Compras 01:  

O portal Comprasnet é mais evoluído, mais prático e mais fácil de acessar; as 

abas são mais interativas e o usuário acha as informações com mais facilidade, 
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mas não existe um passo a passo. Já o portal do IFPB tem algumas 

dificuldades. O cidadão precisa clicar mais vezes, o caminho é mais longo. 

 

O servidor Compras 02 cita que: 

 

No Comprasnet tem um passo-a-passo de como proceder para acessar as 

informações, mas é difícil achar devido às mudanças ocorridas no site, 

deixando-o um pouquinho mais complicado. Só sabe navegar no sistema 

quem já opera há muito tempo.  

 

Já para o servidor Diretoria 02: 

 

Não há um manual para acesso e consulta, desconheço. 

O acesso ao Comprasnet é muito complicado, sua acessibilidade não é boa. 

Às vezes, o usuário clica e a página não atende. Uma pessoa comum não vai 

conseguir usar, principalmente, depois da mudança ocorrida meses atrás, que 

veio a prejudicar ainda mais o layout.  

No Comprasnet, às vezes, para ter acesso a uma informação, o cidadão tem 

que abrir várias janelas.  
 

O servidor Tecnologia da Informação diz que no Comprasnet, depois da reformulação, 

há uma extrema dificuldade na consulta das informações porque é necessário navegar por uma 

série de links e não há nenhum tutorial que facilite o acesso em nenhum dos portais. 

A questão central é que os portais eletrônicos mudam sem que haja uma consulta prévia 

aos operadores dos sistemas e sem que haja capacitação dos servidores para as novas mudanças 

nos portais. Essas alterações passam a demandar um maior tempo navegando nos sistemas e, 

consequentemente, prolongando as atividades já que o aprendizado ocorre por tentativas e de 

forma lenta e gradual. Ademais, não são disponibilizados vídeos tampouco manuais relativos 

às mudanças, comprometendo um serviço especializado, já que não pode ser realizado por 

qualquer servidor sem conhecimento e treinamento.  

O fato é que as aquisições e contratações por SRP demandam muitos recursos 

orçamentários e deveriam prezar pela especialização dos servidores envolvidos e pela 

minimização das possibilidades de erros de seus sistemas, já que a própria gestão institucional 

reconhece as falhas existentes nos portais eletrônicos, conforme relato dos servidores da 

diretoria. E para a transparência, os efeitos seriam positivos, já que servidores especializados 

otimizariam suas atividades, executando mais em tempo menor. 

Com relação ao Desempenho, as entrevistas convergem para um cenário positivo. 70% 

das respostas mostram que a capacidade de conexão dos portais eletrônicos do Comprasnet e 



82 

 

do IFPB é compatível com a demanda, possibilitando um adequado tempo de resposta e dos 

downloads disponibilizados acerca dos processos de compras por SRP. 

Para o servidor Compras 01, a capacidade de conexão é compatível, não travando e 

baixando arquivos num tempo razoável, tanto no site institucional como no Comprasnet. 

Contudo, o servidor Compras 02 relata que queixas de conexão do Comprasnet como também 

do site institucional, conforme entendimento do servidor Compras 02. 

Para o servidor Diretoria 02, não há problemas porque a internet é por fibra ótica e tem 

uma velocidade muito boa. O carregamento de informações é rápido até por smartphone, mas 

depende também do computador e da internet. 

O servidor Tecnologia da Informação 01 cita ainda que: 

 

Dentro do portal do IFPB, não há dificuldade de acesso, o desempenho é 

satisfatório quando a informação é publicizada, mas o desempenho poderia 

ser ainda melhor. Dentro do âmbito da tecnologia, reduzir o número de links, 

reduziria o número de requisições e isso melhoraria o desempenho. Outra 

maneira seria não disponibilizar informações em arquivos “pdf” que são mais 

carregados, esses deveriam ser “html”. 

 

Ademais, os entrevistados citam que a conexão é rápida, mesmo não sendo monitorado 

pela instituição e o que pode acontecer é algum problema na rede ou um problema de 

manutenção, o que não é recorrente. Contudo, é preciso entender que o poder de desconectar e 

conectar as redes é de primordial importância para se estabelecer relações entre os diversos 

atores envolvidos, sejam eles, individuais ou coletivos, como também organizações privadas e 

instituições públicas. Para Castells (2009, p. 85), “o poder na sociedade em rede é o poder da 

comunicação” e essa capacidade de estabelecer conexões é fundamental para a transparência 

pública. 

Quanto à Uniformidade, 56,25% das informações coletadas com os entrevistados 

apontam que os procedimentos dos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB que envolvem 

o acesso às informações sobre os processos de compras por SRP não seguem uma representação 

padronizada, facilitando o uso do site. 

De acordo com o servidor Compras 01: 

 

O Comprasnet é um pouco mais evoluído, mais limpo, parece um pouco mais 

moderno e mais simples. Já no portal do IFPB, há muitas palavras ao invés de 

imagens, algo que poderia melhorar, escutando um pouco mais a comunidade 

e fazendo uma pesquisa para saber de fato como o público vê o portal. 
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Para o servidor Compras 02, “os portais eletrônicos não facilitam, não. Só vai saber usar 

o site, principalmente, o Comprasnet quem já usa há muito tempo. É um padronizado complexo 

e bem complicado”. 

Já para o servidor Tecnologia da Informação 01: 

No portal de Compras há uma dificuldade de acesso que, enquanto usuário, 

não consigo seguir a mesma sequência para acessar todos os tipos de 

informação. Não vejo uniformidade e a representação não facilita o uso. 

Deveria padronizar a forma porquê do modo que está, às vezes, utiliza o 

sistema antigo e, outras vezes, o sistema novo. 

  

Ademais, os servidores criticam os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB por 

não utilizarem os mesmos ícones nas suas representações. Para os mesmos, os portais 

eletrônicos utilizam representações totalmente diferentes que além de não empregar 

padronização alguma, dificulta a uniformidade e, consequentemente a Usabilidade dos 

sistemas. 

No entendimento dos entrevistados, o portal de compras do Governo Federal é mais 

evoluído e essa constatação se evidencia por meio das constantes alterações que o portal 

promove no seu layout e na padronização de sua representação visual, o diferenciado do portal 

institucional do IFPB que faz uso de palavras e expressões que muitas vezes não são de domínio 

público.  

De forma complementar, o confronto das  respostas dos servidores da área de Compras 

com os de Tecnologia da Informação destaca o fato de que embora o Comprasnet busque este 

aprimoramento, o portal eletrônico não é ambiente seguro para uma pessoa leiga já, que por um 

lado, o diálogo dos servidores que entendem dos procedimentos que envolvem um processo de 

compras por SRP é direcionado a complexidade dos sistemas e, do outro lado, profissionais 

especializados nas soluções computacionais criticam a incapacidade do Comprasnet em 

estabelecer uma sequência de acesso para todos os tipos de informação. 

Caba-Pérez e López-Hernandez (2009) corroboram com o pensamento mencionando 

que é a falta de uniformidade nas informações disponíveis, fazendo uso de formatos 

discrepantes da informação que prejudica a transparência pública. Santos et al (2010) ainda 

destaca que é a garantia na uniformidade das ações, determinadas por padrões e modelos de 

aplicação que possibilitam o sucesso de um governo eletrônico. 

No tocante à Intuitividade, o entendimento dos servidores, expresso em 72% das 

respostas coletadas, é de que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não possuem 

procedimentos lógicos e objetivos no tocante ao acesso as informações sobre os processos de 
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compras por SRP e nem suas principais etapas (editais, resultados, contratos celebrados e 

acompanhamento de obras) podem ser acessadas nas páginas principal dos portais. 

Para o servidor Compras 01: 

  

Com relação às compras, o portal do IFPB é bem limitado. Você só consegue 

ver algumas atas e alguns editais. Os procedimentos são menos lógicos e 

objetivos. É um pouco burocrático e o usuário tem que pesquisar mais para 

achar uma informação. 

  

Esse entendimento é corroborado pelo servidor Compras 02 quando o mesmo menciona 

que “no Comprasnet, é possível ver editais e os resultados, mas há uma demora. O usuário tem 

que clicar em várias abas para poder achar os resultados e editais. E no portal do IFPB, não há 

nada anexado em relação ao Campus Campina Grande”. 

Para o servidor Diretoria 02, “o Comprasnet não é muito prático para um leigo ter 

acesso. As informações são muito truncadas. Ele usa códigos que a população não sabe” e o 

servidor Docente ainda acrescenta que “em termos de intuitividade, acredito que é pouco 

intuitivo. A pessoa literalmente tem que entrar nos menus até achar a informação desejada”. 

Os servidores ainda citaram que os usuários não têm acesso às informações das 

principais etapas dos processos de aquisições e contratações por SRP na página principal do 

portal do IFPB e que os procedimentos são lógicos desde que o cidadão saiba usar, colocações 

que ressaltam a necessidade dedutiva que os sistemas possuem, exatamente o contrário do que 

a intuitividade busca. 

Ademais, o art. 16 da Portaria Interministerial nº 140, de 16 de março de 2006, 

determina que as informações sobre licitações devem ser apresentadas “[...] de forma simples, 

com a utilização de recursos de navegação intuitiva a qualquer cidadão, independentemente de 

senhas ou conhecimentos específicos de informática” (BRASIL, 2006, p. 7, grifo nosso). Na 

sequência, o art. 18, determina que “as informações serão divulgadas na forma extensiva e 

decodificada, com a utilização de linguagem simples e objetiva” (BRASIL, 2006, p. 7).  

Segundo Pressman (2004), a situação ideal é que o usuário não encontre situações que 

o levem a pensar quanto ao significado de alguma coisa. O autor ainda menciona que para 

melhorar a assimilação do cidadão, apenas a informação relevante deve ser mostrada, poupando 

o usuário de ter que explorar menus, interfaces ou opções de comando, além daquelas que 

necessita interagir. 

Contudo, os relatos dos entrevistados revelam que o usuário precisa pesquisar mais, 

clicar mais e localizar as informações por dedução, prejudicando o caráter intuitivo que os 
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portais eletrônicos deveriam possuir para efetivamente contribuir com a transparência do 

Sistema de Registro de Preço. Um exemplo dessa falta de intuitividade é o ícone “Consulta” do 

Comprasnet (figura 16) que se encontra na aba do gestor público, induzindo o cidadão ao erro 

já que qualquer usuário leigo interessado em informações relacionadas aos certames licitatórios 

buscaria as informações na aba “Transparência Pública”. O fato é que um sistema que conduz 

o usuário por caminhos que não deveria seguir não garante a Usabilidade do sistema tampouco 

promove a Transparência Pública. 

 

Figura 16 – Menu “consulta” no Comprasnet 

  

 

  

Fonte: Comprasnet (2018) 

 

No que tange à Simplicidade, as respostas coletadas (71,43%) apontam que as 

informações sobre os processos de compras por SRP nos portais eletrônicos do Comprasnet e 

do IFPB não são acessadas com poucos passos (procedimentos) e nem seu visual, cores, 

símbolos e organização são adequados, permitindo uma utilização se maneira simples. 
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Na percepção do servidor Compras 01, a aparência dos portais é interessante, mas a 

diferença é que no portal do IFPB, o usuário tem que clicar muito mais para ter acesso a 

informação, tornando burocrático o portal institucional.  

Já para o servidor Compras 02, os portais não são simples e as informações não são 

acessadas com poucos passos ainda mais porque tratando-se de licitações não há como ser tão 

simples já que argumentos bem jurídicos estão envolvidos. 

Para o servidor Diretoria 02: 

 

A navegação no portal do IFPB é simples, mas o layout não é agradável. Já no 

Comprasnet, o visual é agradável, o layout é bem mais bonito, mas a 

funcionalidade e a simplicidade para um leigo ainda não são fáceis. Seria 

importante que fossem disponibilizados vídeos ensinando a utilizar o portal. 

  

De modo complementar, os entrevistados citaram que um cidadão comum teria 

dificuldades de acessar à informação porque é preciso ter conhecimento de informações 

particulares de cada unidade, como a UASG; a área de consulta não vem com um ícone 

chamativo e o Comprasnet fica mais complicado a cada atualização, utilizando uma linguagem 

que dificulta o acesso e não permitindo a utilização de maneira simples. 

Para Yoshimura (2015), o objetivo de quem navega é encontrar o objeto de sua busca o 

mais rápido possível e, para tanto, é necessário evitar os exageros, conduzindo o usuário com 

paz e tranquilidade na análise das informações.  

Contudo, os relatos dos servidores mencionam que os portais eletrônicos do Comprasnet 

e do IFPB não possibilitam o uso de maneira simples, exigindo informações que um usuário 

comum não detém; exagerando na quantidade de procedimentos até que o resultado almejado 

seja obtido; utilizando termos e/ou expressões que dificultam o entendimento; burocratizando 

o acesso e a transparência das informações. 

Essa constatação se torna mais agravante porque os relatos envolvem membros da 

diretoria que, numa visão macro, poderia intervir junto aos órgãos responsáveis pela 

manutenção dos portais, mas inertes continuam diante dos problemas verificados. 

Com relação à Amigabilidade, 52,17% das respostas dos entrevistados mencionam que 

os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não disponibilizam instrumentos para ajudar o 

cidadão no acesso às informações de compras por SRP. No entendimento dos servidores, as 

funções de voltar, próximo, retorna à página inicial, continuar do ponto em que foi 

interrompido, como também sugestões ou recursos para o próximo passo, função 

autocompletar, etc., não estão disponíveis aos usuários. 
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Para o servidor Compras 01: 

 

O portal do Comprasnet possui alguns instrumentos de ajuda, mas o portal do 

IFPB tem muitas falhas. O mecanismo de “voltar” dá inconsistência e não tem 

função autocompletar, obrigando o usuário a utilizar muito mais passos até 

chegar a informação. O portal do IFPB tem muito o que evoluir nesse sentido. 

O portal é muito simples e tem muitas falhas e o pessoal de TI deveria 

desenvolver uma tecnologia para simplificar e incrementar mais funções de 

ajuda ao usuário. 
  

Já o servidor Diretoria 02: 

 

Em nenhum dos portais há essas funcionalidades. Isso é uma questão de gestão 

junto ao sistema e outra coisa é que quem coloca, coloca para que ele leia e 

entenda, esquecendo que não só ele vai ter acesso. O importante é que vídeos, 

links e/ou slides fossem disponibilizados, como já acontece com outros 

sistemas do governo, para ajudar o usuário no acesso à informação. 

 

De modo complementar, o servidor Tecnologia da Informação 01 cita que: 

 

O portal do IFPB não se faz uso desses artifícios e que no Comprasnet, em 

alguns módulos, há, mas não vejo essa tarefa cumprida com sucesso. O portal 

faz uso de vários sistemas e não consegue fazer uso dessas funcionalidades de 

modo muito amigável. O ideal seria a simplificação, mas talvez haja essa 

dificuldade pelo volume de informações e, também, porque a legislação 

brasileira é muito prolixa, mas acredito que ainda exista uma via de 

simplificação. 

 

O fato é que tanto os servidores da área de compras como os de tecnologia da informação 

relatam falhas nos mecanismos existentes no Comprasnet e ausência deles no portal 

institucional do IFPB, prejudicando a qualidade de ser amigável ao usuário que os sistemas 

deveriam possuir.  

Segundo Pressman (1995, p.71), “se um programa não for user friendly frequentemente 

estará destinado ao fracasso, mesmo que as funções que ele execute sejam valiosas”. Esse 

entendimento permite inferir de que por mais valiosas que sejam as informações e a necessidade 

de transparecer os recursos investidos pelo Governo Federal, nenhum esforço será suficiente se 

os mecanismos disponibilizados para tal objetivo forem complexos, truncados e limitados ao 

cidadão.  

Quanto à Adaptabilidade, 91,67% das respostas convergem para o entendimento de que 

não é possível personalizar os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB de acordo com as 
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funções ou procedimentos que o usuário mais utiliza, como também não é possível incluir 

procedimentos e disponibilizá-los a outros usuários. 

O servidor Compras 01 aponta que: 

 

No Comprasnet, algumas funcionalidades voltadas a adaptar o sistema 

existem, mas eu desconheço uma função nesse sentido no portal do IFPB. 

Contudo, adaptar o sistema para funções que o cidadão mais utiliza, eu 

acredito que não existe em nenhum dos dois portais, mas seria interessante 

porque conseguiria desenvolver sua atividade de forma mais rápida. 

 

O servidor Tecnologia da Informação 01 menciona que desconhece a funcionalidade 

nos dois portais, mas que traria benefício ao cidadão, obviamente, e a instituição, a partir do 

momento em que ela pudesse consultar informações de outras instituições. De forma 

complementar, o servidor Tecnologia da Informação 02 cita que desconhece se existe a 

funcionalidade, mas acrescenta que se os portais não conseguem seguir um padrão, imagine 

definir customização para o usuário, algo que ajudaria e organizaria melhor as informações 

daquilo que se deseja encontrar. 

Já o Servidor Diretoria 03 diz: 

 

Eu não lembro de ter visualizado essas funções, mas traria benefícios com 

certeza. Um simples usuário automatizar uma determinada tarefa seria 

maravilhoso. E para quem lida com isso no dia a dia, executaria as tarefas com 

mais eficiência.  

 

Contudo, é importante frisar que a norma ISO 9126 publicada em 1991 já tratava da 

usabilidade de softwares e, consequentemente, da qualidade e dos atributos que os mesmos 

deveriam possuir para que além de ser compreendido, também fossem atraentes ao usuário, 

relacionando o esforço que um cidadão precisa empregar e o julgamento que um conjunto de 

usuários faz de seu uso (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARZATION, 

1991). Nesse sentido, a norma traz a capacidade de ser modificado, abrangendo correções, 

melhorias ou adaptações como uma característica de qualidade. 

Infelizmente, quando confrontados os relatos dos servidores da área de compras, de 

tecnologia da informação e daqueles que demandam processos de aquisições ou contratações 

por SRP, resta evidenciado que os portais eletrônicos ou não possuem mecanismos que 

permitam adaptações de forma consistente, como o Comprasnet, ou primam pela total ausência 

de dispositivos que automatizem determinadas tarefas do dia a dia do usuário. 
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De acordo com Castell (2004, p. 8), “a introdução de informações e de tecnologias de 

comunicação baseadas no computador [...] permite às redes exercer sua flexibilidade e 

adaptabilidade, e afirmar assim sua natureza revolucionária” (CASTELL, 2004, p. 8), mas 

quando se trata dos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB, a constatação é de seus 

sistemas operam de modo programado, sem possibilitar adaptações que garantiriam maior 

transparência às informações visto que o usuário otimizaria as buscas do modo que fosse mais 

conveniente. 

Por fim, dos 07 subcritérios formadores do critério da Usabilidade, os portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB apontam cenários negativos em 06 deles: operabilidade, 

uniformidade, simplicidade, amigabilidade e adaptabilidade. 

É importante frisar que na pesquisa realizada, a usabilidade é um termo utilizado para 

tratar da eficiência de portais eletrônicos no tocante à busca de informações por um usuário e, 

neste sentido, se constata que os portais não realizam positivamente essa função. O 

questionamento a ser feito é para que público foi direcionado os portais eletrônicos se até 

mesmo os operadores dos sistemas se queixam de sua usabilidade. 

Krug (2008) menciona que a usabilidade é uma variável associada a um portal eletrônico 

autoexplicativo que não gera questionamentos nem dúvidas na sua navegação. Para o mesmo 

autor, entender o portal e saber fazer uso dele deve ser um atributo que o cidadão deve fazer 

sem esforço. “O fato das pessoas que criaram o site não terem se importado em deixar as coisas 

óbvias – e fáceis – pode diminuir nossa confiança no site e em seus donos”. (KRUG, 2008, 

p.15). 

Para a transparência, a consequência é a pior possível visto que, na interação humano-

computador, o uso eficiente e eficaz é um princípio básico e essas condições não são relatadas 

nos portais eletrônicos. Fica evidenciado o quanto os sistemas eletrônicos institucionais 

precisam evoluir para possibilitar uma navegação que facilite o acesso às informações, porque 

não há uma representação padronizada que facilite o uso, tampouco procedimentos lógicos e 

objetivos. Ademais, exageram na quantidade de procedimentos até um resultado final e não se 

ajustam as necessidades do usuário. São sistemas idealizados para dar transparência aos dados 

públicos, mas de tão complexos dificultam o trabalho do usuário na busca por informações e, 

mesmo disponibilizando seus conteúdos de forma online, não produzem um efeito real, a 

transparência. 

4.2.1.3 Informativo 
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O modelo de transparência de Cappelli (2009), adaptado a presente pesquisa, mostra 

que o grau informativo é a capacidade que os portais possuem de prover informações de 

qualidade e se ampara na determinação constitucional de que toda publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas publicitárias dos órgãos públicos deve possuir caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos 

(CF, art. 37, §1º, grifo nosso). 

Nesse sentido, a sexta seção da pesquisa buscou coletar a percepção dos entrevistados 

quanto ao critério informativo nos procedimentos que envolvem o acesso às informações acerca 

dos processos de compras por SRP no IFPB – Campus Campina Grande nos portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB. 

Neste sentido, os questionamentos realizados envolvem os subcritérios que compõe a 

informatividade; clareza, acurácia, completeza, corretude, consistência, integridade, 

comparabilidade e atualidade; e as respectivas respostas se encontram no quadro abaixo: 

 

Quadro 9 – Aspectos positivos e negativos do subcritério Informativo 

(continua) 
SUBCRITÉRIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Clareza 

- O Comprasnet descreve claramente os 

procedimentos e organiza as informações 

de modo lógico (01 citação); 

- O usuário percebe a clareza da 

informatividade no Comprasnet (01 

citação); 

- A informação é bem mais desenhada 

para o usuário no Comprasnet (01 

citação); 

- O portal do IFPB descreve claramente os 

procedimentos e organiza as informações 

de modo lógico (01 citação). 

 

- O portal do IFPB não descreve claramente 

os procedimentos e organiza as informações 

de modo lógico (05 citações); 

- O Comprasnet não descreve claramente os 

procedimentos e organiza as informações de 

modo lógico (06 citações); 

- O cidadão precisa saber o que quer 

especificamente (01 citação); 

- O usuário encontra as informações no 

sistema por tentativa (01 citação); 

- As informações estão todas misturadas no 

portal do IFPB (01 citação); 

- O portal do IFPB não organiza as 

informações de modo lógico porque as 

mesmas são incipientes (01 citação); 

- O Comprasnet não organiza as 

informações de modo lógico porque as 

mesmas são incipientes (01 citação). 

04 citações positivas – 20% 16 citações negativas – 80% 

Acurácia 

- É difícil o usuário se confundir no 

Comprasnet (01 citação); 

- Os procedimentos no portal do IFPB não 

confundem porque eles são bem simples 

(01 citação). 

- O portal do IFPB confunde porque as vezes 

ao clicar num link te leva para outra 

informação (01 citação); 

- Os procedimentos envolvidos no acesso às 

informações são confusos no Comprasnet 

(03 citações); 

- Os procedimentos envolvidos no acesso às 

(continua) 
Acurácia 

(continuação) 

 informações são confusos no portal do IFPB 

(03 citações); 
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- Os procedimentos envolvidos no acesso às 

informações no Comprasnet vão confundir 

porque é necessário acessar vários sistemas 

(01 citação); 

- No Comprasnet, a informação pode ser 

acessada por vários canais, confundindo o 

cidadão (01 citação). 

02 citações positivas – 18,18% 09 citações negativas –81,82% 

Completeza 

- O Comprasnet é mais completo que o 

portal do IFPB (03 citações); 

- O Comprasnet apresenta as 

funcionalidades necessárias para que o 

cidadão acesse as informações (03 

citações); 

- O portal do IFPB apresenta as 

funcionalidades necessárias para que o 

cidadão acesse as informações (01 

citação). 

 

- O Comprasnet não apresenta todos os 

documentos (03 citações); 

- O Comprasnet não apresenta todas as 

funcionalidades (02 citações); 

- O portal do IFPB é muito restrito com 

relação aos atos, decisões e documentos (02 

citações); 

- O portal do IFPB é muito restrito com 

relação as funcionalidades (03 citações); 

- O portal do IFPB não apresenta nenhum 

documento (02 citações); 

- Nem o Comprasnet tampouco o portal do 

IFPB é completo (01 citação); 

- Não é possível incluir todo o processo no 

Comprasnet (01 citação); 

- O portal do IFPB é muito básico, não 

possuindo as funcionalidades necessárias 

(01 citação). 

07 citações positivas – 31,82% 15 citações negativas – 68,18% 

Corretude 

- As informações no Comprasnet são 

corretas quando comparadas a outras 

fontes (05 citações); 

- As informações no portal do IFPB são 

corretas quando comparadas a outras 

fontes (04 citações); 

- Os links no Comprasnet direcionam para 

as páginas corretas (05 citações); 

- Os links no portal do IFPB direcionam 

para as páginas corretas (04 citações). 

- As informações no Comprasnet não são 

corretas quando comparadas a outras fontes 

(01 citação); 

- As informações no portal do IFPB não são 

corretas quando comparadas a outras fontes 

(02 citações); 

- Os links no portal do IFPB direcionam para 

as páginas corretas (01 citação). 

 

18 citações positivas – 81,82% 04 citações negativas – 18,18% 

Consistência 

- No Comprasnet, os procedimentos 

funcionam sempre do mesmo modo e 

apresentam sempre os mesmos resultados 

(06 citações); 

- O Comprasnet é mais seguro (01 

citação); 

- O Comprasnet é um site consistente (01 

citação). 

 

- No portal do IFPB, não se pode garantir 

que a informação vai estar lá (03 citações); 

- Não há consistência no portal do IFPB (01 

citação); 

- O portal do IFPB foi construído para 

padronizar os processos, mas os resultados 

são imprevisíveis (01 citação); 

- As informações no portal do IFPB 

precisam ser alimentadas manualmente, 

desse modo, um resultado pode levar muito 

tempo para ser publicizado (01 citação). 

08 citações positivas – 57,14% 06 citações negativas – 42,86% 

Integridade 

- O Comprasnet disponibiliza as 

informações quase na sua totalidade (01 

citação); 

- O Comprasnet disponibiliza as 

informações na íntegra (02 citações). 

- O Comprasnet não apresenta informações 

na sua totalidade (05 citações); 

- No portal do IFPB, as informações sobre o 

Campus Campina Grande são ausentes (04 

citações). 

03 citações positivas – 25% 09 citações negativas – 75% 

Comparabilidade - É possível fazer comparativos com  - É difícil fazer comparativos no portal do  

(conclusão) 
Comparabilidade 

(continuação) 

parâmetros padrões no Comprasnet (03 

citações); 

IFPB porque as informações no site são 

muito restritas (03 citações); 
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- O Comprasnet lançou recentemente um 

painel de preços em que o cidadão pode 

fazer esses comparativos (01 citação). 

 

- Não há como fazer comparativos com 

parâmetros padrões no Comprasnet (02 

citações); 

- Não é possível fazer comparativos com 

parâmetros padrões no portal do IFPB (04 

citações); 

- Uma pessoa leiga não consegue fazer 

comparativos no Comprasnet, só aquele que 

opera o sistema conseguiria (01 citação); 

- A multiplicidade de códigos para um 

mesmo material impede um comparativo 

(02 citações). 

04 citações positivas – 25% 12 citações negativas – 75% 

Atualidade 

- No Comprasnet é possível ver as 

atualizações (02 citações); 

- No portal do IFPB é possível ver uma 

informação atualizada (01 citação). 

 

- No portal do IFPB não é possível ver uma 

informação atualizada (04 citações); 

- Nem tudo que se altera no Comprasnet 

mostra quem alterou ou quando foi alterado 

(01 citação); 

- Desconhece essa funcionalidade nos 

sistemas (03 citações). 

03 citações positivas – 27,27% 08 citações negativas – 72,73% 

 

Fonte: Entrevistas. 

 

No tocante ao critério Informativo, a predominância das respostas aponta um cenário 

negativo em 67,5% das respostas dos servidores e essa constatação também se verifica quando 

se observa isoladamente seus subcritérios. 

No subcritério Clareza, a percepção dos servidores, expresso em 80% das respostas, é 

de que o Comprasnet e o portal do IFPB não descrevem claramente os procedimentos e nem 

organizam as informações de modo lógico. Para os entrevistados, os portais eletrônicos são 

incipientes e levam o usuário a encontrar as informações que deseja por tentativa.  

No entendimento do servidor Diretoria 01, o cidadão precisa saber especificamente que 

informação deseja obter porque não há clareza em nenhum dos portais eletrônicos. 

Complementando, o servidor Diretoria 02 cita que o Comprasnet apresenta informações num 

percentual maior do que o portal do IFPB e que este, mesmo incipiente, não mantém uma ordem 

lógica e ainda apresenta informações misturadas.  

No entanto, para o servidor Tecnologia de Informação 01, o maior problema do portal 

de compras é o excesso de navegação para acessar uma informação e sugere que a simplificação 

do acesso seria uma maneira de melhorar a clareza dos portais.  

Já o servidor Compras 01 argumenta que o portal do IFPB deveria estabelecer um link 

direto com o portal de Compras Governamentais do Governo Federal para que o cidadão 

interessado nas informações acerca dos processos de compras por SRP tivesse um acesso direto 

a fonte geradora das informações 
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Ademais, o servidor Diretoria 01 menciona que um sistema de busca e filtros de 

informações seria uma solução adequada e o Servidor Diretoria 03 complementa sugerindo que 

tutorias fossem disponibilizados já na página principal dos portais eletrônicos. 

No entendimento de Ferreira e Nunes (2008), as informações devem ser claras e 

elucidativas, não gerando dúvidas no usuário ou culpa por achar que executou algum comando 

errado. Contudo, na compreensão dos entrevistados, não há clareza nos procedimentos a serem 

tomados na busca por informações nem lógica na organização das mesmas e os relatos 

permeiam desde a área técnica à diretoria institucional. 

Na percepção dos servidores, a falta de clareza é notória nos portais eletrônicos e 

independem do volume de informações que os mesmos armazenam ou do seu excesso de 

navegação. A questão central é que procedimentos claros conduzem melhor o usuário na sua 

busca por informações e, estas precisam estar organizadas de modo lógico para que o grau 

informativo dos portais eletrônicos atinja a transparência.  

Quanto à acurácia, 81,82% das respostas convergem para o entendimento de que os 

procedimentos envolvidos no acesso às informações acerca dos processos de compras por SRP 

nos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não são bem definidos, confundindo o 

cidadão, tanto que o pelo servidor Compras 01 diz que no portal do IFPB, às vezes, o usuário 

clica num determinado link que daria a entender que levaria para uma informação e te leva para 

outra. 

Para o servidor Compras 02, “os procedimentos são muito confusos e um cidadão leigo 

não vai entender. Ele vai se confundir se não souber nada de licitação e não tem nem como 

melhorar”.  

Já o servidor Tecnologia da Informação 01 menciona que “no portal de compras do 

Governo Federal, o cidadão precisa acessar vários sistemas e isso não tem acurácia visto que a 

necessidade de acesso a uma informação e os processos necessários para acessá-los não são os 

mesmos e isso é muito ruim”. 

Os problemas relatados pelos entrevistados se confirmam quando os portais eletrônicos 

são acessados. No Comprasnet, um cidadão que busca informações sobre uma aquisição ou 

contratação qualquer é induzido a clicar na aba “Transparência”, no entanto, os atos, 

documentos e decisões relativas aos processos só podem ser verificados na aba “Gestor 

Público” que apesar de não exigir cadastros ou senhas, não foi idealizado para o acesso do 

cidadão visto que necessita de informações que não são de domínio público. 
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Já no portal institucional, os problemas se somatizam e confundem o cidadão que 

buscando informações sobre os processos de compras é direcionado ao portal de transparência 

institucional. No entanto, a página eletrônica apresenta os dados da Reitoria. 

A verdade é que os procedimentos que envolvem a busca de informações nos portais 

eletrônicos do Comprasnet e do IFPB confundem o cidadão 

No tocante à Completeza, 68,18% das respostas dos entrevistados apontam que o 

Comprasnet e o portal do IFPB não apresentam as funcionalidades necessárias para que o 

cidadão acesse as informações acerca dos processos de compras por SRP e nem todos os atos, 

decisões e documentos envolvidos em seus procedimentos. 

Segundo o servidor Compras 01, o Comprasnet é mais completo quando se trata de 

publicizar os documentos, embora não possua todos os atos, decisões e documentos envolvidos 

no processo, e o portal do IFPB é muito restrito tanto em relação a essas informações como 

também em relação as funcionalidades necessárias ao acesso. 

Para o servidor Compras 02: 

 

O site do Comprasnet ele apresenta mais documentos, embora não apresente 

todos. Já o portal do IFPB, não apresenta os documentos do Campus Campina 

Grande. E com relação às funcionalidades, os portais apresentam, mas o 

Comprasnet é mais complexo. 

 

O servidor Diretoria 02 complementa dizendo que desconhece a possibilidade de se 

incluir todo o processo no Comprasnet e não sabe por que motivos, se por força da legislação 

ou incapacidade dos servidores já que a inclusão de tantas informações demandaria uma 

capacidade de armazenamento enorme, o que poderia ser um grande problema para o Governo 

Federal. 

O fato é que com o advento do Sistema de Registro de Preços, uma série de documentos 

passaram a fazer parte do processo e não houve a preocupação do Governo Federal e do IFPB 

em dar publicidade aos mesmos; não houve preocupação em estabelecer ritos procedimentais 

nesse sentido, não houve a preocupação com a capacidade dos sistemas em comportar tanta 

informação e nem com a capacitação dos servidores. 

Certamente, a divulgação de dados incompletos pelo Comprasnet e a ausência dos 

mesmos no portal institucional comprometem a transparência dos processos de aquisições e 

contratações por SRP e impedem uma análise crítica, completa e abrangente das informações 

que, sabidamente, se tornaram numericamente superiores com o advento do Sistema de Registro 

de Preços. 
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Com relação à Corretude, 81,82% das respostas dos servidores entrevistados é de que 

os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB, quando comparadas a outras fontes de 

informações, apresentam dados corretos acerca dos processos de compras por SRP como 

também links que direcionam o usuário as páginas corretas. 

De acordo com o servidor Compras 01, as informações nos portais eletrônicos são 

exatas, embora nem toda informação esteja publicizada. Esse entendimento é corroborado pelo 

servidor Diretoria 02 que complementa dizendo que o Comprasnet é a fonte primária das 

informações e de lá são levadas para o Diário Oficial da União como também para outros portais 

institucionais que, no caso em tela, é o sítio eletrônico do Instituto Federal da Paraíba. 

No entanto, para o servidor Tecnologia da Informação: 

 

O portal institucional carece de informações, então a resposta seria não. Se eu 

sequer coloquei as informações obrigatórias como é que eu posso responder 

se as informações estão corretas. Seria preciso publicar os documentos 

corretos e obrigatórios para começar a falar de corretude. 
 

O fato é que o Comprasnet por aglutinar as demandas interinstitucionais, 

operacionalizar os certames licitatórios e gerir as Atas de Registro de Preços se torna o gerador 

primário das informações, apresentando informações originais que são replicadas no portal do 

IFPB quando publicizadas pela instituição. Para a transparência pública, a Corretude das 

informações e dos sistemas tem importância fundamental no controle social e na tomada de 

decisões porque permite que a equipe gestora faça seu planejamento de forma segura e 

assertiva, legitimando e sustentando as ações dos entes governamentais. 

 Quanto à Consistência, 57,14% das respostas dos servidores apontam um viés positivo, 

ou seja, os procedimentos que envolvem os processos de compras por SRP no Comprasnet 

funcionam sempre do mesmo modo e apresenta sempre os mesmos resultados. Já no portal do 

IFPB, o entendimento é diferente, tanto que o servidor Compras 01menciona que: 

 

O Comprasnet com certeza apresenta essa consistência, mas no portal do 

IFPB, não se pode garantir que a informação vai estar lá. Primeiro, o sistema 

não é alimentado de forma permanente e, segundo, muitas vezes os editais são 

retirados, dando uma inconsistência. 

 

O fato é que o Comprasnet por operacionalizar os processos de compras e aquisições do 

Governo Federal, disponibiliza a informação de forma instantânea e as mesmas sempre vão 

estar presentes; já o portal do IFPB, depende da alimentação manual que se realizada 

erroneamente, precisará ser modificada, gerando inconsistência nas buscas por informações.  
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Para o servidor Diretoria 02: 

 

O resultado sempre vai ser o mesmo, o que vai divergir é que no Comprasnet 

é automático. Encerrado o pregão eletrônico, ele é homologado e 

automaticamente está disponível. Já a questão no portal do IFPB é que um 

servidor tem que fazer o upload das informações no portal institucional e essa 

tarefa pode ser realizada imediatamente como pode levar até 1 ano para estar 

disponível no portal de transparência da instituição. 

O servidor Tecnologia da Informação acrescenta que: 

  

Dentro do portal de compras, eu acredito que sim até porque se eu tenho o 

resultado de uma ata de registro de preço num dia e, acessando no dia seguinte, 

encontro algo diferente, seria uma violação de um documento público. Sendo 

assim, eu acredito que existe consistência. 

Já pelo portal do IFPB, não se pode responder pela falta da informação. 

É fundamental que a informação seja consistente. Não enxergo um cenário em 

que isso não exista, porque partiríamos para uma infração legal. 

 

Segundo Nielsen (2000), a consistência se verifica na certeza da apresentação e dos 

comportamentos que os menus, comandos, informações e funções que uma interface possui. 

Nunes (2008) complementa mencionando que a consistência é a responsável pela redução da 

frustação que o usuário tem ao se deparar com comportamentos inesperados e incompressíveis 

logicamente.  

Resta evidenciado que o Comprasnet cumpre essa função de maneira mais clara do que 

o portal do IFPB e este ainda precisa percorrer um caminho longo nesse sentido. O fato é que 

um sistema que tem como bandeira a transparência não pode oscilar nas suas funcionalidades 

nem nos resultados apresentados. 

No que tange à Integridade, os entrevistados citam em 75% das respostas que os portais 

eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não apresentam informações acerca dos processos de 

compras por SRP na sua totalidade. 

Para o servidor Compras 01, as informações não são disponibilizadas na sua íntegra e, 

mesmo que o Comprasnet apresente mais informações, muitos dados estão ausentes tais como: 

ofícios, documentos de abertura de processos, pesquisas de preços e até mesmo o parecer da 

Procuradoria Federal. 

O Servidor Diretoria 01 adiciona que todas as informações não vão estar nos sistemas 

como exemplo, os ofícios de adesão as atas de registro de preço e acrescenta que somente 

informações relacionadas à reitoria são encontradas no portal do IFPB. 

Já o servidor Tecnologia de Informação 01, além de corroborar com o entendimento já 

exposto, diz que: 
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A conformidade com o processo de compras, dentro do âmbito das relações 

humanas, tem que avaliar a inclusão dessas informações. Num primeiro 

momento, eu não enxergo como a tecnologia pode auxiliar nisso porque há 

documentos que são naturalmente obrigatórios num processo licitatório, como 

o edital, e outros documentos tipo portarias, ofícios, etc., que dependem da 

natureza singular de cada processo de compra. 

 

A grande questão é que a publicidade que se dá aos processos de aquisições e 

contratações se limita aos documentos que o Comprasnet obrigatoriamente exige para dar 

continuidade aos procedimentos no sistema eletrônico, como: edital, termo de referência e 

aqueles que o próprio portal de compras gera nas operações realizadas como: Termo de 

Adjudicação, Termo de Homologação e a Ata da Licitação.  

Contudo, uma série de documentos são gerados antes da licitação: abertura do processo, 

cotação de preços, manifestação de intenção de registro de preços, adesões à IRP, Parecer da 

Procuradoria Federal; e depois da licitação, como: ofícios solicitando adesão à ARP e os ofícios 

autorizando às adesões; que não são de conhecimento da população, mas imprescindíveis para 

que o cidadão possa exercer seu papel no controle social dos atos e decisões dos seus 

representantes.  

Ademais, o Capítulo II da Lei de Acesso à Informação em seu artigo 6º determina: 

 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 

autenticidade e integridade; e III - proteção da informação sigilosa e da 

informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 

integridade e eventual restrição de acesso. (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

O fato é que a integridade das informações é condição primordial para a transparência, 

devendo a gestão institucional zelar para que não haja insuficiência de dados ou informações 

manipuladas ou alteradas indevidamente, seja na sua origem, no trânsito ou no destino que, 

no caso em tela, são os portais eletrônicos. É importante entender que a informação é um 

ativo institucional e não disponibilizá-las ou publicizá-las em parte não torna o ente público 

transparente porque inviabiliza sua análise crítica, comprometendo a aplicação dos recursos 

orçamentários e o controle social. 

No critério Comparabilidade, 75% das respostas traçam um viés negativo e apontam 

que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não possibilitam que o cidadão faça 

comparativos das informações acerca dos processos de compras por SRP com parâmetros 

padrões. 
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Na percepção do servidor Compras 01, a comparabilidade é possível no Comprasnet, 

apesar do trabalho que o cidadão terá para conseguir realizar essa tarefa, mas devido à restrição 

de informações, essa atividade no portal do IFPB será muito difícil. 

Para o servidor Diretoria 02, um cidadão não vai conseguir fazer comparativos no portal 

do IFPB porque o mesmo é apenas um depositário de informações digitalizadas e, no 

Comprasnet, um leigo não conseguiria fazer porque não entenderia os termos técnicos 

envolvidos na dinâmica processual. 

O servidor Tecnologia da Informação 01 acrescenta que: 

 

No portal do IFPB, não porque não tem as informações, e dentro do 

Comprasnet é muito difícil, até pela natureza de como se cadastra a 

informação. Então, eu vou dar um exemplo: eu preciso comprar um 

equipamento de tecnologia. Nem sempre utilizar o mesmo código de material 

vai me permitir comparar todos os processos de compras que envolver o 

material que eu preciso, porque o próprio sistema permite cadastros diferentes 

para o mesmo equipamento que eu gostaria de comprar. 

É necessário um enxugamento dessas informações, desse catálogo de 

materiais, para permitir essa comparação. 
 

A questão da comparabilidade se mostra tão relevante institucionalmente porque pode 

conduzir a gestão a avaliar suas aquisições e contratações relacionando-as as compras de outros 

entes públicos. Esse tipo de comparação pode otimizar a alocação de recursos financeiros, mas 

é preciso capacitação dos servidores envolvidos com os sistemas eletrônicos para que os 

mesmos possam usufruir de seus recursos com mais eficiência. Entretanto, os sistemas 

eletrônicos existem e os servidores são alocados nos setores sem a capacitação devida para 

opera-los. 

Por fim, o último subcritério do Grau Informativo, a Atualidade não é perceptível no 

entendimento dos servidores, expresso em 72,73% das respostas, ou seja, os portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB não possibilitam que o cidadão verifique a atualização das 

informações acerca dos processos de compras por SRP. 

Segundo o servidor Compras 01, no portal do IFPB, o cidadão não consegue ver uma 

informação atualizada porque os documentos são restritos e que mesmo com a boa intenção da 

Reitoria, as informações sobre o Campus Campina Grande não aparecem no sítio eletrônico 

porque o sistema não é alimentado. 

Já o servidor Tecnologia de Informação 01 acrescenta que “dentro do portal institucional 

seria possível se ele tivesse sido alimentado já que cada documento submetido ao portal informa 

a data em que foi submetido”. 
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No entendimento do servidor Diretoria 02 somente algumas informações seriam 

possíveis de se adentrar ao sistema e consultar as modificações ocorridas, mas que não seria 

algo muito intuitivo porque nem tudo que é realizado nos portais eletrônicos permite que o 

usuário tome conhecimento de quem alterou e do que foi alterado. 

É importante frisar que a exibição de informações atualizadas e, consequentemente, a 

capacidade que todo sistema deve possibilitar ao usuário no acompanhamento das mesmas é 

obrigação regulamentada na Lei Complementar nº 131/2009. A sua edição veio aperfeiçoar a 

Lei de Responsabilidade Fiscal no quesito transparência, prevendo o incentivo pelo poder 

público para o exercício do controle social. 

A necessidade de dados atuais se mostra tão fundamental que voltou a ser normatizada 

no inciso IV do art. 7º da edição da Lei de Acesso à Informação, determinando que o cidadão 

tenha o direito de obter informação primária, íntegra, autêntica e atualizada (BRASIL, 2011, 

grifo nosso). Contudo, os relatos dos entrevistados apontam que a gestão ainda tem muito o que 

evoluir neste sentido porque se os sistemas não são alimentados com as informações previstas 

em lei, não há como garantir que as informações são de qualidade. 

Por fim, dos 08 subcritérios formadores do critério Informativo, os portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB apontam cenários negativos em 06 deles: clareza, acurácia, 

completeza, integridade, comparabilidade e atualidade. É uma constatação preocupante porque 

para a transparência não basta que a informação esteja acessível e que os sistemas tenham 

capacidade de uso, também é preciso que as informações sejam de qualidade. 

Neste sentido, os portais eletrônicos precisam ser organizados e informar claramente 

seus passos e procedimentos para que o usuário não perca tempo ou se sinta confuso tentando 

entender o funcionamento dos mecanismos de busca por informações; necessita ainda que os 

sistemas apresentem as funcionalidades necessárias para que o cidadão tenha condições de 

realizar uma análise crítica de todos os atos, decisões e documentos que devem ser 

disponibilizados na sua íntegra; oportunizar meios para que qualquer pessoa possa realizar 

comparações com parâmetros padrões, ou seja, possibilitar comparar as aquisições e 

contratações do IFPB – Campus Campina Grande com compras realizadas por outros órgãos 

públicos; além de deixar o usuário ciente das alterações ou modificações que são realizadas no 

transcorrer dos processos. São medidas possibilitam que haja um maior controle social, razão 

maior da transparência pública. 

4.2.1.4 Entendimento 
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A adaptação do modelo de Cappelli (2009) na presente pesquisa aponta que o grau de 

entendimento é conquistado quando a transparência atinge a capacidade de alcançar o 

significado e o sentido das informações. Assim, a sétima seção da pesquisa buscou coletar a 

percepção dos entrevistados possuem quanto ao critério de entendimento nos procedimentos 

que envolvem o acesso às informações acerca dos processos de compras por SRP no IFPB – 

Campus Campina Grande nos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB. 

Neste sentido, os questionamentos realizados envolvem os subcritérios que compõe a 

entendimento; compositividade, concisão, divisibilidade, dependência e detalhamento; e as 

respectivas respostas se encontra no quadro abaixo: 

 

Quadro 10 – Aspectos positivos e negativos do subcritério Entendimento 

(continua) 
SUBCRITÉRIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Compositividade 

- No Comprasnet é possível a construção 

de novas informações utilizando o Painel 

de Preços (02 citações). 

- No portal do IFPB é praticamente 

impossível a construção de novas 

informações (03 citações); 

- Em nenhum dos portais eletrônicos é 

possível à construção de novas informações 

(04 citações); 

- Desconheço a funcionalidade no 

Comprasnet (01 citação). 

02 citações positivas – 20% 08 citações negativas – 80% 

Concisão 

- No Comprasnet, o usuário consegue 

filtrar informações de acordo com sua 

necessidade (01 citação). 

 

- No portal do IFPB, filtrar informações é 

impossível (01 citação); 

- O cidadão não consegue resumir as 

informações de acordo com sua necessidade 

(01 citação); 

- Os portais eletrônicos não disponibilizam 

essa funcionalidade (05 citações); 

- O cidadão tem que entrar em várias janelas 

para achar o que deseja (01 citação); 

- No portal do IFPB, as informações são 

apenas uma mera digitalização de um 

processo (01 citação); 

- No Comprasnet, as informações estão 

disponíveis, mas não de maneira isolada (01 

citação); 

- Os portais eletrônicos necessitam de 

customizações nesse nível (01 citação); 

- Normalmente, os sistemas são inundados de 

informações e o usuário é quem filtra 

manualmente aquela que deseja (01 citação); 

- É preciso imprimir relatórios extensos para 

acessar uma ou outra informação (01 citação). 

01 citação positiva – 7,14% 13 citações negativas – 92,86% 

Divisibilidade 
- No Comprasnet, o usuário tem como 

particionar informações (03 citações); 

- No portal do IFPB é muito complicado o 

cidadão baixar uma informação mais  

(conclusão) 
Divisibilidade 

(continuação) 

- O Comprasnet está estruturado para que a 

informação seja particionada (01 citação); 
específica (01 citação); 
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- No portal do IFPB, o usuário tem como 

particionar informações (03 citações). 

 

 

- O sistema tem um monte de informação de 

um monte de documentos que são 

incompletos (01 citação); 

- O Comprasnet precisa melhorar porque tem 

uma série de informações difíceis de 

particionar (01 citação); 

- Nenhum dos portais eletrônicos possibilitam 

o particionamento de informações (02 

citações); 

- É preciso ter conhecimento do Comprasnet 

para conseguir particionar as informações (01 

citação); 

- Desconhece a funcionalidade nos dois 

portais eletrônicos (03 citações); 

- Precisei fazer manualmente (01 citação). 

07 citações positivas – 41,18% 10 citações negativas – 58,82% 

Dependência 

- Às vezes, o operador necessita recorrer à 

portais institucionais de outros órgãos para 

conseguir validar uma documentação 

desatualizada (01 citação); 

- Dependem de informações externas (02 

citações); 

- Dependem dos fornecedores que 

alimentam o sistema com suas informações 

(02 citações). 

- No Comprasnet não há necessidade de 

informações externas (01 citação); 

- Não há necessidade, os sistemas são 

independentes (04 citações). 

 

05 citações positivas – 50% 05 citações negativas – 50% 

Detalhamento 

- O Comprasnet tem mecanismos de 

detalhamento (05 citações). 

 

- O cidadão comum não tem acesso a 

detalhamento (01 citação); 

- O detalhamento no Comprasnet é 

complicado (01 citação); 

- Não há detalhamento das informações no 

portal do IFPB (02 citações); 

- Há como detalhar no Comprasnet, mas é 

preciso de informações específicas dos órgãos 

(01 citação); 

- No portal do IFPB não há toda a informação 

para ser detalhada (01 citação); 

- O detalhamento de informações é limitado 

aos operadores dos sistemas (01 citação); 

- Não existe essa funcionalidade em nenhum 

dos portais eletrônicos (01 citação). 

05 citações positivas – 38,46% 08 citações negativas – 61,54% 

 

Fonte: Entrevistas. 

 

Quanto ao subcritério da Compositividade, a percepção dos entrevistados, em 80% das 

respostas, aponta que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não dão suporte e nem 

possibilitam a construção de novas informações, partindo de informações já existentes, sem a 

necessidade recorrer a outras fontes.  

No entendimento do servidor Compras 01, no Comprasnet, o usuário consegue entrar 

no sistema e, através do link “Painel de Preços”, pesquisar os preços praticados nas licitações 
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e, desta forma, gerar uma nova informação em arquivos de leitura ou em planilhas eletrônicas. 

Contudo, no portal do IFPB, essa compositividade é praticamente impossível. 

Já para o servidor Compras 02, o Painel de Preços é uma solução para essa 

compositividade, mas o mesmo é confuso e com poucos itens no seu sistema. No seu 

entendimento, o Painel de Preços deveria ser mais objetivo e mais fácil de trabalhar. 

O servidor Diretoria 02 menciona que: 

 

No portal do IFPB não existe compositividade porque o sítio eletrônico é 

meramente um leitor de “pdf”, ou seja, o usuário não conseguiria porque é só 

para leitura. E no portal Comprasnet, eu desconheço uma funcionalidade que 

consiga fazer esse tipo de coisa. Eu não conheço essa funcionalidade não, em 

nenhum dos dois portais. 

 

De certo, o portal do IFPB apenas disponibiliza informações digitalizadas para leitura, 

não apresentando nenhum dispositivo, ferramenta ou sistema eletrônico capaz de dar suporte à 

construção de novas informações, partindo de dados pré-existentes, sem que seja preciso 

recorrer a outras fontes. Contudo, o viés negativo apontado pelas respostas dos servidores não 

se confirma na sua totalidade já que o Comprasnet disponibiliza nas suas ferramentas de 

consulta filtros pré-estabelecidos que possibilitam a composição de novas informações. 

Ademais, o Comprasnet ainda faculta aos usuários outras ferramentas de consulta com 

informações e comportamentos de aquisições e contratações públicas, o Painel de Compras27  

(Apêndice C) e o Painel de Preços28 (Apêndice L).  Essas ferramentas focam nos dados macros 

acerca das compras públicas e nos preços praticados na aquisições e contratações públicas, 

respectivamente, aplicando filtros de consulta, gerando relatórios resumidos, detalhados ou em 

formato de planilha eletrônicas e, principalmente, possibilitando o refinamento da pesquisa e a 

reconstrução das informações para os fins que o usuário, inclusive na tomada de decisões por 

parte dos gestores públicos. 

Evidentemente que a possibilidade de construir e reconstruir informações, a 

compositividade, funciona dentro de filtros pré-estabelecidos, mas a importância fundamental 

                                                           
27 Desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Painel de 

Compras oferece um panorama dos comportamentos licitatórios e dos gastos públicos na Administração Pública 

Federal, auxiliando gestores públicos na tomada de decisões, haja vista disponibilizar informações estatísticas 

acerca das licitações, ARP’s, contratos e preços praticados na Administração Pública. 
28 Segundo a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o objetivo é 

racionalizar o gasto público, reduzindo o tempo de contratação, disponibilizando dados confiáveis e transparentes 

e apoiando os gestores públicos na aquisição de bens e contratação de serviços gerais para a Administração 

Pública, auxiliando na pesquisa de mercado, como também na análise e comparação de preços de referência do 

objeto que se pretende licitar. A iniciativa do Governo Federal conta com uma extensa base de dados de compras 

públicas dos anos 2015 a 2017 e homologadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

(SIASG). 
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é a construção de indicadores de acordo com as necessidades do usuário, sem contar que as 

referidas ferramentas ainda se apresentam como valiosos instrumentos de controle social, haja 

vista possibilitar o acesso e a comparação das informações acerca das aquisições e contratações 

realizadas por diferentes órgãos públicos. 

O fato é que o confronto dos relatos dos entrevistados versus a realidade dos portais 

eletrônicos do Comprasnet e do IFPB ressalta que os respondentes não foram capacitados para 

utilizarem os recursos disponíveis nos sistemas. Essa constatação ainda piora haja vista se tratar 

de servidores que lidam com certames licitatórios rotineiramente, mas que desconhecem os 

recursos que o sistema oferece. De certo, os portais não são idealizados para o acesso de pessoas 

sem conhecimento aprofundado de licitações, Sistema de Registro de Preço e/ou de sistemas 

computacionais e essa falta de foco no cidadão comum não contribui para a transparência 

pública. 

No tocante à Concisão, a convergência das respostas, em 92,86% das citações, aponta 

que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não possibilitam que o cidadão veja apenas 

o que deseja, resumindo informações e procedimentos de acordo com a necessidade do usuário. 

Segundo o servidor Tecnologia de Informação 01, o portal do IFPB não disponibiliza 

essa funcionalidade e, no Comprasnet, as informações estão disponíveis, mas não de forma 

isolada. O servidor ainda menciona que: 

 

Essa concisão poderia ser feita sim, traria algum valor com certeza, mas faço 

o destaque que seria preciso encontrar um equilíbrio, uma balança entre 

simplificar a informação que é exibida e simplificar a consulta porque a partir 

do momento que se consegue empregar esse grau de simplificação da 

informação, mais complicado seria a busca e isso interferiria no critério de 

usabilidade do sistema. Então, é preciso encontrar um equilíbrio. 

 

Já para o servidor Compras 01, o usuário até consegue fazer alguns filtros no 

Comprasnet e visualizar atas, editais ou uma lista de fornecedores, mas isso seria impossível no 

portal do IFPB e esse entendimento é corroborado pelo Servidor Diretoria 03 que diz não ter 

conseguido a façanha de resumir informações ou procedimentos nos portais, precisando filtrar 

manualmente os documentos num sistema inundado de informações. 

O servidor Diretoria 02 adiciona que seria impossível realizar uma pesquisa tão refinada 

no Comprasnet e ainda mais no portal do IFPB, já que no mesmo os documentos 

disponibilizados são apenas uma mera digitalização, de parte de um processo de aquisição ou 

contratação por SRP, num arquivo de leitura. 
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Na prática, a disponibilização de informações em ambiente virtual é uma das 

características que contribui para popularizar a transparência de dados públicos, mas os campos 

das informações devem ser configurados para tratar de assuntos ou procedimentos 

objetivamente, direcionando-os ao ponto central da necessidade e entendimento do usuário. 

Para os entrevistados, há um embate entre a capacidade de resumir informações de 

acordo com a necessidade do usuário com a capacidade de uso que os portais eletrônicos 

possibilitam ao cidadão. No entendimento dos mesmos, quanto mais um sistema for capaz de 

resumir informações ou procedimentos, menos simplificados esses sistemas serão e a existência 

dessa dicotomia obstaculariza o aperfeiçoamento dos sistemas quando na verdade deveria 

impulsionar seus gestores a buscar o seu avanço e sua compreensibilidade. 

O fato é que a possibilidade de visualizar apenas os documentos que se deseja ou realizar 

apenas os procedimentos necessários à obtenção de determinada informação ainda não é uma 

preocupação dos portais eletrônicos. É importante entender que inundar um sistema de 

informações sem nenhum tratamento dos seus dados ou dos seus procedimentos é dar uma falsa 

impressão de transparência, dando ares de legalidade às ações administrativas, mas sem a 

possibilidade de nenhuma compreensão. 

Quanto à Divisibilidade, 58,82% das respostas dos entrevistados entendem que o portal 

eletrônico do IFPB não possibilita que as informações acerca dos processos de compra por SRP 

possam ser particionadas (divididas). 

De acordo com o servidor Diretoria 02, no Comprasnet é possível realizar 

particionamentos de algumas informações, mas tal procedimento requer conhecimento de um 

sistema que não é intuitivo e a grande maioria da população não tem. 

Para o servidor Compras 01, alguns documentos no Comprasnet são possíveis de 

particionamento, mas no portal do IFPB, tudo está muito disperso, complicando a realização de 

tal atividade, além de que o sítio eletrônico possui uma quantidade imensa de documentos que 

são incompletos. 

O servidor Tecnologia da Informação 01 argumenta que: 

 

Eu desconheço a ferramenta nos dois portais, mas acredito que não seja 

possível. Traria benefícios, sim, mas reitero a questão do equilíbrio. A partir 

do momento que facilito a consulta, eu vou retornar mais informações e, a 

partir do momento que eu reduzo as informações que eu vou exibir, eu vou 

tornar mais complexa a sua consulta. 
 

Novamente, os relatos dos servidores apontam que os portais eletrônicos direcionam 

seus usuários as ações planejadas por seus desenvolvedores, tornando impossível o 
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particionamento de uma informação e esquecendo que o público alvo também é o cidadão 

comum.  

Convém lembrar que a base da revolução da comunicação da gestão pública com a 

sociedade são as tecnologias da informação e comunicação, utilizando a internet como meio 

massivo, interpessoal e, particularmente, maleável e susceptível de alterações no uso social, 

mas no caso em particular, os portais de compras do Governo Federal e do IFPB não cumpre 

esse papel, visto que não é permitido aos seus usuários a flexibilidade necessária ao 

entendimento de suas informações. 

É importante frisar que o particionamento das informações permite que o cidadão, de 

posse de grupos menores da informação disponibilizada, chegue a um entendimento mais 

rápido e eficaz. Essa particularidade de possuir mecanismos capazes de dividir informações ou 

separar fluxos de processos em unidades menores auxilia o entendimento, otimiza recursos 

processuais e dinamiza as atividades, possibilitando ao usuário focar no que realmente interessa 

e, dessa maneira, contribuindo invariavelmente com a transparência pública. 

Com relação à Dependência, as respostas dos entrevistados foram de 50% tanto para 

aspectos positivos como negativos, no tocante aos procedimentos que envolvem os processos 

de compras por SRP, nos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB e a necessidade de 

utilizar informações externas ao próprio sistema. 

Segundo o servidor Compras 01: 

 

O portal de compras governamentais do Governo Federal é estruturado para 

que o usuário consiga as informações de modo independente, mas que nem 

sempre isso é possível, seja porque as informações estão desatualizadas ou 

porque não possuem autenticação, levando o usuário a recorrer a portais 

institucionais de outros órgãos, instâncias ou unidades da federação para 

certificar documentos. O servidor ainda aponta que no portal do IFPB essa 

dependência é total. 

 

Para o servidor Diretoria 01: 

 

Os sistemas possuem essa dependência de informações externas, ainda mais 

porque uma resolução do Governo Federal determina que os fornecedores 

alimentarão as informações e isso nem sempre se mostrará disponível, 

obrigando os usuários a entrar em contato com alguém externo para conseguir 

a informação. 

 

Já para o servidor Compras 02, os portais dependem de informações externas, dependem 

do próprio fornecedor que atualiza as certidões no próprio sistema. Embora, o servidor Diretoria 
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02 mencione que no caso de certidões, o usuário não precisa de nada externo para ter acesso 

porque os sistemas são independentes. O que ele precisa é conhecer como obter essas 

informações que não é fácil, não há um passo a passo. 

Embora as entrevistas tenham apontado que o entendimento tenha opiniões divididas, a 

verdade é que há uma grande dependência de informações externas não relatada pelos 

servidores. De certo, a operacionalização das aquisições e contratações por Sistema de Registro 

de Preço necessita do auxílio de outros subsistemas ancorados no Comprasnet como o SICAF 

e suas certidões de regularidade fiscal que registram além da certificar a aptidão do fornecedor 

no certame licitatório, mencionam também as ocorrências e os impedimentos de licitar com os 

entes públicos. 

Ademais, ainda há extrema dependência de outros subsistemas que registram e 

controlam as manifestações de intenções de registro de preço, suas adesões e a gestão das 

respectivas atas, gerando uma série de documentos que não são disponibilizados ao público no 

Comprasnet, obrigando o usuário comum a recorrer a Lei de Acesso à informação para ter 

acesso. No caso do IFPB, a dependência é ainda maior já que não há conexão entre o 

Comprasnet – sítio eletrônico onde as licitações são realizadas – e o portal institucional, 

exigindo a alimentação manual do sistema, configurando a sua extrema dependência do portal 

governamental. 

O fato é que a dependência de outras fontes de informação apontada nos portais 

eletrônicos prejudica o entendimento do usuário porque o impede de realizar uma análise crítica 

dos atos, documentos e decisões dos seus agentes públicos, restringindo o controle social, razão 

maior da transparência pública. 

E finalizando o Grau de Entendimento, os entrevistados entendem que no subcritério do 

Detalhamento, expresso em 68,75% das respostas, que os portais eletrônicos do Comprasnet e 

do IFPB não apresentam mecanismos que possibilitem detalhar informações acerca dos 

processos de compras por SRP. 

Para o servidor Compras 01, o detalhamento de algumas informações é possível, mas 

um usuário que não seja operador do sistema, não consegue muita informação. Esse 

entendimento é corroborado pelo servidor Compras 02 ao mencionar que no Comprasnet é 

possível detalhar, mas é um pouco mais complicado e que no portal do IFPB essa 

funcionalidade não existe. 

O servidor Diretoria 01 menciona que para maiores detalhamentos é preciso de 

informações específicas tanto dos órgãos como dos certames licitatórios, o que não é de 

conhecimento da população. Esse pensamento coaduna com o servidor Diretoria 02 quando o 
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mesmo informa que nem toda informação que está no sistema é acessível ao cidadão, visto que 

a consulta é limitada. 

É importante entender que apesar do subcritério “detalhamento” ser proposto por 

Cappelli (2009), sua exigência já estava inserida no inciso IX, do art. 4º da Lei nº 12.527/2011 

e no inciso X, do art. 3º do Decreto nº 7.724/2012 que regulamenta o acesso à informação, 

tratando da qualidade e do máximo detalhamento possível sem modificações que as 

informações devem apresentar, como também das exigências impostas aos sítios eletrônicos na 

divulgação em detalhes dos formatos utilizados para estruturação da informação (BRASIL, 

2012). 

Portanto, se há a exigência de que a informação seja a mais detalhada possível, podemos 

inferir que essa exigência se estende aos mecanismos disponibilizados nos portais eletrônicos 

já que são esses dispositivos que detalham as informações conforme a necessidade do cidadão. 

Esse nível de detalhamento das informações é condição chave para um maior entendimento do 

usuário, mas os relatos dos servidores convergem no sentido oposto ainda mais se o uso dos 

sistemas exige um conhecimento prévio de determinados dados institucionais que não são de 

conhecimento do cidadão comum. 

Evidentemente que não há como possibilitar um maior entendimento das informações 

se os sistemas são desenvolvidos para um funcionamento pré-estabelecido. A verdade é que as 

tecnologias de informação e comunicação permitem ao cidadão o acesso às informações dos 

portais numa linguagem técnica e de modo programado, provocando a exaustão do usuário 

justamente pela fartura de informações. Nesse cenário, os portais eletrônicos do Comprasnet e 

do IFPB contribuem mais para a desinformação porque documentos publicizados são apenas 

dados que só se transformam em informação quando podem ser compreendidos e utilizados de 

forma qualificada. 

Por fim, dos 05 subcritérios formadores do critério Entendimento, os portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB apontam cenários negativos em 04 deles: compositividade, concisão, 

divisibilidade e detalhamento, o que só vem evidenciar o caráter de não compreensibilidade que 

os sistemas possuem. 

Contudo, para a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 

(2014), trata a informação de fácil acesso, completa, confiável, relevante, objetiva e 

compreensiva como fator fundamental para o fortalecimento das relações entre governo e 

cidadão e Manganaro (2009, p.6) acrescenta dizendo que “la trasparenza non è solo rispetto 

delle regole procedimentali, ma anche comprensibilità dell’azione amministrativa da parte del 

cittadino comune”. O entendimento do autor é de que as ações administrativas devem ser 



108 

 

compreensíveis ao cidadão comum ainda mais porque nem todos os assuntos envolvidos em 

um processo têm o mesmo grau de impacto perante o usuário, uma vez que o afeta em diferentes 

níveis, seja educação, capacidade econômica ou conhecimento técnico específico. 

É preciso que os portais eletrônicos entendam que a capacidade de compreender a 

motivação de uma ação administrativa é diferente entre os destinatários de suas medidas e que 

para a transparência pública não basta ter acesso às informações num portal eletrônico ou 

utilizar mecanismos que facilitem seu uso e qualidade se os sistemas não possibilitam uma 

efetiva compreensão das mesmas (FERREIRA, 2010). 

 

4.2.1.5 Auditabilidade 

  

O modelo de Cappelli (2009) utilizado no presente estudo aponta que o grau de 

auditabilidade da transparência é relacionado com a capacidade que um cidadão possui de 

realizar um exame analítico das informações e dos mecanismos disponibilizados pelos sistemas.  

Assim, a oitava seção da pesquisa buscou coletar a percepção dos entrevistados quanto 

ao critério de auditabilidade nos procedimentos que envolvem o acesso às informações acerca 

dos processos de compras por SRP do IFPB – Campus Campina Grande nos portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB. 

Para tanto, os questionamentos realizados envolveram os subcritérios que compõe a 

auditabilidade - explicável, rastreabilidade, verificabilidade, validação e controlabilidade - e as 

respectivas respostas se encontra no quadro abaixo: 

 

Quadro 11 – Aspectos positivos e negativos do subcritério Auditabilidade 

(continua) 
SUBCRITÉRIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Explicável 

- O Comprasnet possui muitos manuais 

(01 citação); 

- O Comprasnet possui manual e também 

as perguntas mais frequentes (02 

citações). 

 

- O portal IFPB é bem limitado, apenas 

algumas perguntas e respostas (01 citação); 

- O portal do IFPB não tem (02 citações); 

- Não é fácil encontrar os manuais no 

Comprasnet (01 citação); 

- Os sistemas não disponibilizam manuais 

sobre suas funcionalidades (01 citação); 

- Eu nunca vi em nenhum dos dois portais 

eletrônicos (04 citações). 

03 citações positivas – 25% 09 citações negativas – 75% 

Rastreabilidade 

- O Comprasnet explica a origem das 

informações ao cidadão e possibilita o 

acompanhamento de seu 

desenvolvimento (01 citação); 

- Os portais eletrônicos explicam a origem  

- Os portais eletrônicos não explicam a 

origem das informações ao cidadão e nem 

possibilitam o acompanhamento de seu 

desenvolvimento (04 citações); 

- O portal do IFPB não explica a origem das  

(conclusão) 



109 

 

Rastreabilidade 

(continuação) 

das informações ao cidadão e possibilitam 

o acompanhamento de seu 

desenvolvimento (01 citação). 

informações ao cidadão e possibilita o 

acompanhamento de seu desenvolvimento 

(02 citações). 

02 citações positivas – 25% 06 citações negativas – 75% 

Verificabilidade 

- O usuário consegue perceber que o 

Comprasnet é seguro (02 citações); 

- A conexão do site de Compras 

Governamentais é segura (01 citação); 

- Os portais eletrônicos são seguros (02 

citações). 

- A conexão do portal do IFPB não é segura 

(03 citações); 

- A conexão do site de Compras 

Governamentais não é segura (01 citação); 

- Não há uma questão de segurança (01 

citação); 

- Não se gera uma chave de segurança para 

as informações (01 citação); 

- Desconhece questões de segurança nos 

portais (01 citação); 

- Não é possível legitimar informações nos 

portais (01 citação). 

05 citações positivas – 38,46% 08 citações negativas – 61,54% 

Validação 
 

- Os portais eletrônicos não disponibilizam 

formas de autenticação das informações (05 

citações); 

- Desconhece a funcionalidade (02 

citações). 

- Não lembra se existe (01 citação). 

0 citações positivas 08 citações negativas – 100% 

Controlabilidade 
- Existe criptografia (01 citação). 

- A única informação de controlabilidade é 

quem foi o pregoeiro, quanto aos demais não 

existe (01 citação); 

- Não se tem a informação dos últimos 

acessos em nenhum dos portais eletrônicos 

(02 citações); 

- Não existe para todos os documentos (01 

citação); 

- No portal do IOFPB não existe de jeito 

nenhum (01 citação); 

- Desconhece os mecanismos nos portais 

eletrônicos (03 citações). 

01 citação positiva – 11,11% 08 citações negativas – 88,89% 

 

Fonte: Entrevistas. 

 

Quanto ao subcritério Explicável, a percepção dos entrevistados, em 75% das respostas, 

aponta que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não disponibilizam instrumentos 

que auxiliem o usuário acerca dos processos de compras por SRP, como manuais sobre as suas 

funcionalidades, nem respostas as dúvidas mais frequentes, tanto menos fóruns de discussão, 

etc. 

De acordo com o Servidor Diretoria 03: 

 

Manuais, eu não me lembro de ter visto e a capacitação de forma institucional, 

também não. Eu busquei de forma individual, junto com outros servidores, 

parando, sentando junto e perguntando. Tentando aprender na prática, mas 

sem uma ação institucionalizada. 
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O Servidor Diretoria 04 acrescenta que “se existe, não está bem visível. Não observei, 

essa questão de manual, nem no Comprasnet nem no portal institucional.” 

Já para o servidor Tecnologia da Informação: 

 

A priori, eu não vi em nenhum dos dois portais. E quanto ao apoio institucional 

para capacitação, eu desconheço. Acredito que existam iniciativas para essa 

capacitação, mas eu não tive acesso. Mas a política de capacitação, ela tem 

que existir em vários níveis, o servidor ele pensa muito na capacitação para 

progressão de carreira, mas precisa enquanto instituição entender que você 

precisa estudar para melhorar seu trabalho. 

A instituição deveria promover aperfeiçoamento regular para uso desses 

sistemas, principalmente no portal de compras do Governo Federal. Ele 

mudou e, pelo menos uma cartilha, precisaria ter sido liberada. 
 

De forma complementar, os entrevistados citam que o portal IFPB é bem limitado, 

apenas algumas perguntas e respostas quando nada existe. E quanto ao Comprasnet, apesar de 

possuir alguns, não é fácil encontrar os manuais. 

Para os entrevistados, é preciso fazer um cronograma de treinamentos de acordo com as 

necessidades laborais dos servidores, acompanhando de perto a dificuldade de cada um porque, 

atualmente, a instituição só arca com o pagamento de cursos quando solicitados pelos 

interessados, mas não há uma iniciativa institucional direcionada, ou seja, uma política de 

capacitação. 

De acordo com o servidor Tecnologia da Informação 02, “a capacitação dos servidores 

é precária e, muitas vezes, o mesmo é solto num setor, tendo que se virar. Acredito que uma 

rotina de capacitação anual seria interessante”. E esse pensamento é corroborado pelo Servidor 

Diretoria 03 quando menciona que: 

 

Capacitação de informa institucional, não existe. Eu busquei de forma 

individual, junto com outros servidores, parando, sentando junto e 

perguntando, tentando aprender na prática. Mas uma ação institucionalizada 

para todo o corpo de gestão, não recordo de ter tido essa. 

E, literalmente, ai tem que partir de cima pra baixo como se diz. Minicursos 

correlacionados, pequenos cursos rápidos, principalmente, para quem está à 

frente de gestão, atuando junto com a gestão para buscar essas informações. 

 

No tocante ao subcritério Rastreabilidade, a percepção dos entrevistados, em 75% das 

respostas, aponta que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não explicam a origem 

das informações ao cidadão e nem possibilitam que o cidadão acompanhe o seu 

desenvolvimento. 

De acordo com o servidor Diretoria 02: 



111 

 

O usuário não consegue rastrear e essa é uma questão de sistema. Adaptar-se 

a essa particularidade é complicado porque uma licitação é muito ampla, 

fornece muita informação e muitos são os agentes que produzem essa 

informação e em períodos diferentes. 

Deveria haver uma parceria maior entre a direção de compras e licitação, junto 

às coordenações e a DTI que produziu esse portal de transparência, junto à 

população interna que não opera, mas que precisa da informação. 
 

Para o servidor Compras 01, falar de rastreabilidade é bem mais difícil porque não há 

essa funcionalidade nos portais eletrônicos. Entendimento que coaduna com o servidor 

Compras 02 ao citar que em nenhum dos dois portais eletrônicos existe instrumento possível 

de explicar a origem das informações, ainda mais porque nem todas as informações são digitais. 

Segundo Paiva, Revoredo e Baião (2016), a rastreabilidade dos registros inseridos nos 

sistemas é uma atividade de extrema importância porque permite que o cidadão possa 

acompanhar o caminho percorrido por uma informação e, se esta apresentar erros, possibilita 

ainda reconhecer em que parte do processo este erro foi gerado. 

A rastreabilidade ainda se mostra de fundamental importância porque permite que o 

cidadão exerça seu papel no controle social, pesquisando, verificando e auditando os passos dos 

seus agentes públicos. Para tanto, investimentos em tecnologias de informação e comunicação 

são necessários para fazer frente ao grande volume de informações que são produzidas 

cotidianamente pela administração pública e que exigem um elevado grau de responsabilidade 

e transparência. 

Infelizmente, o relato dos servidores aponta que o Comprasnet e o portal institucional 

do IFPB não foram desenvolvidos com essa funcionalidade, apontando ainda a falta de sinergia 

entre a Direção de Compras e Licitação (DCL) e o Departamento de Tecnologia da Informação 

(DTI) como responsável. A falta de esforços simultâneos entre setores vitais nesse processo é 

resultado de questões técnicas não trabalhadas por seus desenvolvedores ou pela falta de 

habilidade no mapeamento das necessidades do cidadão comum, resultando num sistema falho 

que não preserva o bem coletivo e compromete a transparência que por lei deveria existir. 

Com relação ao subcritério Verificabilidade, a percepção dos entrevistados, em 61,54% 

das respostas, aponta que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não possibilitam que 

as informações acerca dos processos de compras por SRP sejam legitimadas. 

De acordo com o servidor Diretoria 02: 

 

Não há uma questão de segurança, os portais eletrônicos não geram uma chave 

de segurança para aquele que determinada informação possa depois consultar 

se aquela página com aquela chave de segurança é real. Isso não existe, ou 

seja, é frágil essa questão, não há segurança a esse respeito não.  
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Para o servidor Tecnologia de Informação 01, “no site do IFPB, com certeza não existe 

e acredito que no portal de compras também não, mas seria importante para dar fé a um 

documento”. Ademais, os entrevistados citam que as conexões dos portais eletrônicos não são 

seguras e/ou desconhecem qualquer iniciativa de segurança, mas entendem que é preciso 

modificar isso e melhorar esse aspecto de segurança para legitimar as informações, trazendo 

tranquilidade, segurança, confiabilidade e transparência aos documentos, atos e decisões 

institucionais. 

No que tange a Validação, a percepção dos entrevistados, em 100% das respostas, 

aponta que os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não disponibilizam formas de 

autenticação das informações. 

Para o servidor Compras 01: 

 

Não existe um serviço de autenticação em nenhum dos documentos que você 

possa imprimir lá. No IFPB muito menos, o cidadão pode imprimir qualquer 

documento, mas não existe essa função, não existe esse serviço de 

autenticação. 

 

Já o servidor Diretoria 02 diz que “não existe isso, o usuário não tem segurança 

nenhuma. É uma falha, hoje em dia, do Governo Federal”. E o Servidor Diretoria 03 acrescenta 

que esse tipo de mecanismo seria importante porque teria alguém, literalmente, validando 

aquela informação, dando respaldo sobre os atos, decisões e documentos institucionais. 

Ademais, os entrevistados citam que desconhecem nos portais a existência de 

mecanismos de validação, mas que instrumentos assim trariam mais confiabilidade e 

credibilidade aos documentos que são emitidos, mais dificuldade na sua falsificação e 

segurança para quem é gestor e para quem produz o documento. 

Contudo, a Lei nº 12.527/2011 estabelece requisitos mínimos que os sistemas utilizados 

pelos entes públicos devem observar na divulgação de informações e um deles é que os sítios 

eletrônicos devem garantir a autenticidade e a integridade das informações disponibilizadas 

para acesso (BRASIL, 2011). Porém, as respostas dos servidores apontam que não há essa 

funcionalidade nas consultas realizadas nos portais eletrônicos do IFPB e, principalmente, no 

Comprasnet, haja vista esse ser o responsável pela aglutinação das demandas interinstitucionais, 

operacionalização dos certames licitatórios e gestão das atas de registro de preços. 

O fato é que a quantidade de informação gerada num processo de aquisição ou 

contratação por SRP é bem superior à quantidade gerada num processo tradicional justamente 
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pelos procedimentos adicionais que são incorporados ao processo. Evidentemente que 

objetivando a transparência pública, toda essa gama de documentos deve ser disponibilizada ao 

cidadão, mas a publicização por si só não é suficiente, é preciso dar condições para que o 

cidadão realize uma análise crítica das mesmas e que os sistemas possibilitem que a interação 

entre cidadãos, governos e os serviços disponibilizados nos portais eletrônicos garantam a 

autenticação das suas informações. 

Por fim, o último subcritério do Grau de Auditabilidade, a Controlabilidade, na 

percepção dos entrevistados, em 88,89% das respostas, aponta que os portais eletrônicos do 

Comprasnet e do IFPB não disponibilizam mecanismos que garantam o controle das 

informações e o controle dos acessos às informações acerca dos processos de compras por SRP, 

a exemplo de criptografia, informações sobre os últimos acessos, as pessoas que alteraram ou 

incorporaram alguma informação, etc. 

De acordo com o servidor Compras 01: 

 

Com relação ao portal IFPB, eu nunca vi a informação de quem alimenta o 

sistema. E com relação ao portal Comprasnet, na Ata, o usuário consegue ver 

quem foi o pregoeiro. Acho que é a única informação de controlabilidade de 

quem realmente operacionalizou o sistema. 

 

 

Para o servidor Diretoria 01: 

  

Não há mecanismos de controlabilidade no portal do IFPB de jeito nenhum, a 

consulta ela é livre. Qualquer cidadão entra até mesmo do smartphone, não 

pede autenticação nenhuma e se o usuário consultar ou imprimir, não vai ficar 

registrado. 

 

Já para o servidor Tecnologia da Informação 01: 
 

Dentro do âmbito do instituto há mecanismo de controlabilidade sim, em 

termos de publicação, porque toda a informação é publicada por usuários 

autenticados e no Comprasnet, da mesma forma. Contudo, o controle vai ser 

anônimo, eu não tenho como saber que usuário acessou aquele documento, 

não tem como garantir. 

 

Entretanto, os entrevistados mencionam que solicitar uma chave de acesso, uma 

autorização de acesso pode dar a entender que a instituição está dificultando o acesso à 

informação (servidor Diretoria 02) e que a adoção de mecanismos de controle pode fragilizar 

outros subcritérios, como a Disponibilidade. No entendimento do servidor Tecnologia da 

Informação 01:  
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Os portais sairiam de um acesso simplificado, um acesso direto, para um 

acesso que exigiria da instituição, um usuário e senha. Haveria aí uma 

fragilização dessa disponibilidade e não vejo a necessidade de identificar 

quem acessou os documentos, atos e decisões institucionais. 

 

Contudo, há também o entendimento de que traria benefícios porque o servidor que 

lança uma informação tem mais possibilidades de executá-la de modo correto porque ele vai 

estar preocupado em estar operando onde seu nome vai aparecer e teria mais preocupação com 

isso. O fato é que a instituição tem condições de desenvolver um projeto que possibilite a 

implementação de uma ferramenta que possibilite o controle, tanto no nosso portal do IFPB 

como no portal de Compras Governamentais do Governo Federal, o Comprasnet. 

Para Koppell (2005), a controlabilidade remete ao controle que a população, detentora 

do poder, exerce sobre os atos realizados pela administração. Para o autor, todos os atos dos 

agentes públicos podem e devem ser objeto de análise da população, destinatária dos atos 

públicos. Já Da Matta (2011) menciona que há uma preocupação constante com o mau uso, a 

má interpretação e a descontextualização das informações disponibilizadas ao público, levando 

muitos órgãos a buscarem controlar suas informações. O fato é que o controle dos acessos e das 

informações não deve questionar o que está sendo informado, as razões para tal e para quem, 

haja vista a informação pública não pertencer ao Estado e sim aos cidadãos.  

Evidentemente, o receio de que o exercício das atividades públicas gere sanções 

administrativas em eventuais erros pode estimular a recorrente cultura do segredo, mas é preciso 

que a administração pública combata essa prática porque a controlabilidade deve existir para 

identificar os agentes públicos que produziram ou alteraram as informações disponibilizadas 

nos portais eletrônicos e responsabilizá-los se preciso for. 

Obviamente, nenhum sistema é infalível e nem somente a publicidade dos atos, 

documentos e decisões administrativas estimulam o acerto, impedem o erro e promovem a 

transparência. É preciso que haja a controlabilidade do poder que decorre do exercício visível, 

do engajamento da sociedade, da vigilância constante de seus agentes públicos e do 

aparelhamento do Estado, dando suporte a participação do cidadão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Essa dissertação de mestrado teve por objetivo avaliar a transparência pública nas 

aquisições e contratações por Sistema de Registro de Preços no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande, analisando os graus de 

acessibilidade, usabilidade, informatividade, entendimento e auditabilidade que o portal 

eletrônico de compras do Governo Federal, o Comprasnet, e o portal institucional do IFPB 

possibilitam ao cidadão acerca de suas informações. 

Inicialmente, o estudo revela que os servidores entrevistados possuem uma relação 

direta com o SRP e um bom conhecimento dos procedimentos necessários às aquisições ou 

contratações públicas, embora os relatos apontem que há um enorme desconhecimento quanto 

ao Sistema de Registro de Preços visto que apenas 8,33% dos relatos foram capazes de 

mencionar suas fases, ou seja, a própria dinâmica envolvida nos procedimentos administrativos. 

Essa constatação ressalta falhas institucionais. Primeiro, no tocante à capacitação dos 

servidores já que o perfil dos entrevistados revela que essas pessoas além de possuírem tempo 

de serviço na instituição superior aos cinco anos, o que ressalta a experiência laboral dos 

servidores, também apresenta um quadro funcional cujo nível de escolaridade é de graduados 

(62,5%) e que em alguns casos ainda fazem parte da gestão do IFPB – Campus Campina Grande 

(37,5%), mas desconhecem as particularidades, ritos procedimentais e os sistemas tecnológicos 

que dão suporte as atividades administrativas e acadêmicas; e, segundo, no que tange à gestão, 

pela inércia da direção institucional passados cinco anos da regulamentação da Lei de Acesso 

à Informação e pelos impasses administrativos relatados entre servidores e coordenações quanto 

à competência na publicização dos atos, decisões e documentos produzidos no IFPB – Campus 

Campina Grande e.  

O fato é que apesar da transparência nas ações governamentais estar fundamenta em 

normas constitucionais que além de exigir da administração pública a obediência a princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; garantir a todos os 

cidadãos o direito a receber dos órgãos públicos informações de cunho particular ou coletivo29 

e disciplinar as formas de participação, acesso e registros dos usuários às informações e 

registros administrativos; os servidores apontam que o IFPB – Campus Campina Grande ainda 

tem muito o que avançar na transparência pública..  

                                                           
29Ressalvadas aquelas de cunho sigiloso e imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade - Art. 37º, § 3º, 

Inciso XXXIII da Constituição Federal (BRASIL, 1998). 
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De acordo com as entrevistas realizadas e dados coletados nos portais eletrônicos do 

Comprasnet e do IFPB, a gestão do Campus Campina Grande poderia melhorar a publicização 

das licitações realizadas e aquelas em andamento, conforme conta do inciso V, § 3º, Art. 7º, 

Capítulo III, do Decreto nº 7.724/2012 que trata da Transparência Ativa, haja vista nenhuma 

informação relacionada aos processos de compras por SRP, no período de 2012-2016, ter sido 

publicada no portal institucional e se não há publicização, não há como avaliar o grau de 

acessibilidade dos sistemas, nem o nível informativo e de entendimento das informações 

tampouco exercer algum controle social, auditando as informações prestadas. 

Entretanto, o estudo que foi além da regulamentação da LAI e utilizou o modelo de 

Cappelli (2009), que adota cinco critérios para aferir a transparência: acessibilidade, 

usabilidade, informatividade, entendimento e auditabilidade, cada qual com seus subcritérios, 

para evidenciar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus 

Campina Grande não atinge nem o degrau inicial da transparência, a acessibilidade. 

A percepção dos servidores envolvidos nos processos de aquisições e contratações por 

SRP na instituição revela que embora o portal de compras do Governo Federal, o Comprasnet, 

apresente uma tendência positiva quanto ao acesso por diferentes navegadores, integração 

parcial das informações (portabilidade); publicização de maior parte dos documentos 

(publicidade) e funcionalidades sempre disponíveis (disponibilidade); é o portal institucional 

do IFPB, o grande entrave a acessibilidade, com um sistema inferior ao Comprasnet, que não 

possibilita integração entre os portais e, mesmo que houvesse, não há uma política institucional 

de publicizar as informações dos processos de compras por Sistema de Registro de Preço, 

embora exista uma legislação que determina que assim seja feito. 

É importante entender que o portal institucional é a porta de entrada para todo aquele 

cidadão que busca informações ou que deseja exercer controle social frente às instituições e 

seus gestores. Este papel não pode ser direcionado a outros portais como o Comprasnet, por 

mais que o mesmo realize esta função com mais competência que a instituição, sua função 

principal não é esta e sim a operacionalização dos procedimentos licitatórios de todo o Governo 

Federal. 

Contudo, os problemas se estendem e, apesar dos portais apresentarem um Desempenho 

compatível com a demanda, a Usabilidade dos sistemas se mostra preocupante. Há problemas 

de navegabilidade, ainda mais depois das mudanças ocorridas nos layouts dos portais 

eletrônicos; como também a ausência de mecanismos de ajuda ao usuário, principalmente, o 

cidadão comum que, segundo os relatos dos entrevistados, não conseguiria obter informação 

alguma porque os portais utilizam uma representação visual que dificulta o acesso do usuário 
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(falta de uniformidade e simplicidade); porque fazem uso de procedimentos nada lógicos e 

objetivos (como exemplo a aba de consulta na área destinada ao gestor público) além de 

utilizarem um caminho inundado por diversos cliques, códigos e nomenclaturas que não são de 

conhecimento público (falta de intuitividade). Ademais, faltam instrumentos que auxiliem o 

cidadão (falta de amigabilidade) e a possibilidade de adequar as funcionalidades dos portais 

eletrônicos de acordo com as necessidades do usuário (falta de adaptabilidade). 

O fato é que o Comprasnet é um sistema que comporta tantas funções e tantos 

subsistemas que seu uso não é fácil ainda mais porque não são disponibilizados tutoriais ou 

vídeos explicativos que assistam o cidadão na busca por informações. Já o portal do IFPB é um 

portal eletrônico que de tão simples, funciona apenas como um repositório de informações sem 

maiores instrumentos que auxiliem o usuário. 

Quanto ao nível Informativo, a compreensão dos servidores é de que apenas os critérios 

de corretude e de consistência são atendidos pelos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB, 

ou seja, apresentam procedimentos que funcionam sempre do mesmo modo e mantendo sempre 

os mesmos resultados. O problema é que se as informações não são disponibilizadas, levando 

o cidadão a questionar do que vale ter um sistema correto e consistente ? Infelizmente, de nada 

pois quando se trata de transparência pública, a variável principal da equação é a informação. 

Entretanto, todos os demais critérios que compõem o nível Informativo apresentam 

problemas, principalmente, porque não apresentam procedimentos claros nem lógicos na 

organização das informações (falta de clareza) e, ademais, confundem o usuário com 

procedimentos que não são bem definidos (falta de acurácia), com informações que não são 

disponibilizadas na íntegra (falta de integridade) e que além de não possibilitar a comparação 

com parâmetros padrões (falta de comparabilidade) não possibilitam que sejam verificadas 

quanto a sua atualização. Novamente, o grande entrave do nível informativo das aquisições e 

contratações por SRP no IFPB – Campus Campina Grande é o portal do IFPB com 60,27% das 

citações negativas apontadas pelos entrevistados.  

No que tange, o grau de Entendimento, os servidores apontaram a compositividade e a 

concisão como maiores entraves. Para os entrevistados, não há suporte dos portais eletrônicos 

na construção de novas informações, partindo daquelas pré-existentes, como também os 

mesmos não possibilitam que o usuário resuma informações ou procedimentos de acordo com 

sua necessidade. Contudo, o Comprasnet apresenta uma ferramenta que possibilita a 

composição de novas informações e essa constatação só ressaltam a falta de capacitação e de 

conhecimento dos entrevistados. 
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Além dessas razões, os participantes apontaram a impossibilidade de particionar 

informações (divisibilidade) e a falta de mecanismos que promovam o detalhamento das 

informações acerca dos processos de compras por SRP no IFPB – Campus Campina Grande 

como barreiras ao entendimento 

Para os servidores, a falta de mecanismos e instrumentos nos portais eletrônicos que 

auxiliem o usuário na análise e compreensão da informação, impendem que os atos e 

documentos e decisões publicizadas possuam um entendimento satisfatório. Outrossim, tornar 

público páginas e páginas de documentos, todos os dias, sem dispositivos de filtragem e/ou 

detalhamento não é ser transparente e justamente o contrário. É buscar sobrecarregar a 

capacidade de inferências que um cidadão pode realizar, democratizando o acesso às 

informações sem entendimento algum. 

Por fim, o estudo apurou que a percepção dos entrevistados quanto à Auditabilidade é 

de que a controlabilidade e a validação são seus maiores obstáculos já que não há garantia do 

controle das informações e dos seus acessos, nem formas de autenticar as informações por eles 

produzidas.  

Os demais critérios formadores da Auditabilidade: explicabilidade, rastreabilidade e 

verificabilidade, também foram apontados como barreiras significativas considerando-se que 

os portais não disponibilizam manuais ou qualquer dispositivo que auxiliem o usuário acerca 

dos processos de aquisições ou contratações por SRP, nem instrumentos de legitimação da 

informação sequer de verificabilidade das mesmas.  

Entretanto, é o Grau de Auditabilidade que permite ao cidadão o exercício do controle 

do poder, uma força oculta exercida por qualquer pessoa e em qualquer lugar, fiscalizando os 

atos, documentos e decisões das instituições e seus agentes públicos. Essa possibilidade de 

controlar o exercício do poder constitui um dos princípios fundamentais do estado de direito 

(BOBBIO, 2000), sem contar que uma sociedade capaz de auditar fatos obtidos do livre acesso 

às informações é mais esclarecida, detendo o poder de escolher seu curso de ação, seja ele a 

ignorância dos fatos ou o conhecimento das falhas. 

Ademais, a análise da percepção dos servidores entrevistado quanto aos cinco critérios: 

acessibilidade, usabilidade, informatividade, entendimento e auditabilidade, aponta que não há 

transparência pública nos processos de compras por SRP no IFPB – Campus Campina Grande. 

Segundo os participantes, restringir informações em arquivos digitais sem dar condições de 

acesso, uso facilitado, conteúdos de qualidade e condições de entendimento e auditabilidade 

não assegura a transparência pública e o fato de publicizar, por si só, é apenas tornar público. 

Infelizmente, segundo os dados coletados nos portais eletrônicos nem o exercício de publicizar 
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os atos, documentos e decisões acerca dos processos de aquisições e contratações por Sistema 

de Registro de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – 

Campus Campina Grande é realizado conforme determina a legislação. 

Concluindo, a pesquisa apresentou resultados claros e atingiu os objetivos propostos de 

forma satisfatória, porém o estudo apresenta limitações que em próximos estudos podem ser 

superados como a literatura escassa, haja vista uma exígua produção científica acerca do tema, 

e a análise da transparência pública nas aquisições e contratações por SRP no IFPB – Campus 

Campina Grande apenas na percepção dos servidores institucionais, faltando incluir os 

beneficiários dos atos e decisões dos agentes públicos, o cidadão comum. 
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APÊNDICE A – Dispositivos normativos direcionados aos procedimentos licitatórios. 

 

LEI Nº 12.462, DE 5 DE AGOSTO DE 2011 

Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.   Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 

de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999 

Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e também dispõe sobre o 

tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Constituição Federal. 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

DECRETO Nº 9.046, DE 5 DE MAIO DE 2017 

Dispõe sobre as condições para a contratação plurianual de obras, bens e serviços, no âmbito 

do Poder Executivo federal.   

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

DECRETO Nº 7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 

Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei 

no 12.462, de 5 de agosto de 2011. 

DECRETO Nº 5.504, DE 05 DE AGOSTO DE 2005 

Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para 

entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em em 

decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de 

convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos. 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005 

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9046.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Decreto/D7581.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm
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DECRETO Nº 3.722, DE 9 DE JANEIRO DE 2001 

Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

DECRETO Nº 3.693, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000 

Dá nova redação a dispositivos do Regulamento para a modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços, aprovado pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 

2000. 

DECRETO Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000 

Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns. 

DECRETO Nº 2.743, DE 21 DE AGOSTO DE 1998 (revogado pelo Decreto nº 3.931, de 

19 de setembro de 2001) 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 1.094, DE 23 DE MARÇO DE 1994 

Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais (SISG) dos órgãos civis da Administração Federal 

direta, das autarquias federais e fundações públicas, e dá outras providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 26 DE MARÇO DE 2014 

Altera a Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, que estabelece procedimentos 

para a operacionalização do pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, 

bem como os órgãos e entidades que firmaram Termo de Adesão para utilizar o Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 

Estabelece procedimentos para a operacionalização do pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

de Serviços Gerais - SISG, bem como os órgãos e entidades que firmaram Termo de Adesão 

para utilizar o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 

Estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais - SISG. 

PORTARIA Nº 306, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001 

Aprova a implantação do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3722.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3693.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3555.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2743.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2743.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1094.htm
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao?layout=edit&id=387
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao?layout=edit&id=403
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao?layout=edit&id=406
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao?layout=edit&id=702
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APÊNDICE B – Relação Compras Públicas Federais e Arrecadação de Tributos Federais no período entre 2012 e 2016 

  

ANO ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (1) COMPRAS E CONTRATAÇÕES (2) 
RELAÇÃO 

(2)/(1) % 

2012 R$ 1.112.100.459.767,67 R$ 66.597.684.162,43 5,98% 

2013 R$ 1.232.818.593.719,71 R$ 51.478.121.178,09 4,18% 

2014 R$ 1.292.661.092.036,31 R$ 74.334.140.093,64 5,75% 

2015 R$ 1.330.953.061.657,93 R$ 43.860.550.124,83 3,29% 

2016 R$ 1.337.025.564.971,02 R$ 51.013.231.499,72 3,81% 

 

(1) Para determinar o quantitativo da arrecadação de tributos federais foi utilizado a base de dados da Receita Federal do Brasil, da Caixa 

Econômica Federal, do Tribunal de Contas da União, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

para coletar os valores nominais da CIDE, CONFINS, CPMF, CSLL, FGTS, FUNDAF, IE, II, IOF, IPI, IR, ITR, PIS/PASEP, Previdência, 

Taxas e outros são tributos que compõem a arrecadação federal. Disponível em: <http://impostometro .com.br>. Acesso em: 27 mar 2017. 

(2) Os dados referentes às compras e contratações, no período de 2012 a 2016, foram extraídas do Painel de Compras do Governo Federal. 

Disponível em: < https://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PaineldeCompras.qvw&host=QVS 

@17-0112-b-ias04&anonymous=true>. Acesso em: 27 mar 2017. 

 

 
 

Fonte: Brasil (2017) e Impostômetro (2017) 

 

 

https://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/
mailto:opendoc.htm?document=PaineldeCompras.qvw&host=QVS@17-0112-b-ias04&anonymous=true
mailto:opendoc.htm?document=PaineldeCompras.qvw&host=QVS@17-0112-b-ias04&anonymous=true
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APÊNDICE C – Painel de Compras do Governo Federal 

 

 

 

Fonte: Brasil (2017)  
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APÊNDICE D – Painel de Compras e Contratações no Brasil, Ministério da Educação, nos Institutos Federais, Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba e no IFPB – Campus Campina Grande no período entre 2012 e 2016 

 

 

PAINEL DE COMPRAS 

E CONTRATAÇÕES 

(2012-2016) 
 

BRASIL 
MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO 

INSTITUTOS 

FEDERAIS 

INSTITUTO FEDERAL 

DA PARAÍBA 

IFPB – CAMPUS 

CAMPINA GRANDE 

Processos 

administrativos 
Qtde. 685.755 396.923 103.341 2990 255 

Recursos 

investidos 
Valor R$ 287.283.727.058,71 R$ 127.350.832.114,84 R$ 45.990.095.940,73 R$ 347.861.324,10 R$ 29.458.421,28 

Pregões 
Qtde. 129.858 75.517 22.158 535 86 

Valor R$ 147.347.255.041,90 R$ 87.274.965.425,03 R$ 37.388.975.029,18 R$ 138.629.102,08 R$ 12.579.862,43 

Concorrências 
Qtde. 3.683 2.481 933 21 4 

Valor R$ 22.313.650.731,60 R$ 7.987.510.701,81 R$ 2.401973.967,42 R$ 104.831.523,77 R$ 7.826.454,42 

Tomadas de 

preço 

Qtde. 3.770 2.328 582 30 3 

Valor R$ 1.389.486.458,90 R$ 852.734.012,35 R$ 235.810.657,20 R$ 13.406.114,29 R$ 2.921.335,57 

Convites 
Qtde. 944 581 178 6 0 

Valor R$ 48.647.013,92 R$ 28.558.146,73 R$ 7.803.171,82 R$ 358.059,42 0 

Concorrências 

Internacionais 

Qtde. 181 35 0 0 0 

Valor R$ 305.968.351,59 R$ 7.239.573,29 0 0 0 

Concursos 
Qtde. 91 56 0 0 0 

Valor R$ 30.207.763,28 R$ 6.311.808,32 0 0 0 

Dispensas de 

Licitações 

Qtde. 448.264 257.427 53.774 1.172 104 

Valor R$ 53.703.296.675,62 R$ 14.557.127.576,86 R$ 4.921.781.363,95 R$ 81.269.434,73 R$ 4.801.772,72 

Inexigibilidades 
Qtde. 98.964 58.498 25.716 1.226 58 

Valor R$ 62.144.187.995,44 R$ 16.636.384.870,46 R$ 1.033.751.751,17 R$ 9.367.089,81 R$ 1.328.996,14 

 

Fonte: BRASIL (2017) 
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APÊNDICE E – Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet). 

 

 

 

Fonte: Brasil (2017) 
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APÊNDICE F – Carta de Anuência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba – Campus Campina Grande. 
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APÊNDICE G – Parecer consubstanciado do CEP. 
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APÊNDICE H – Termo de autorização para gravação de voz. 
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APÊNDICE I – Termo de consentimento livre e esclarecido para participantes maiores de 

idade. 
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APÊNDICE J – Roteiro de entrevista semiestruturada. 

 

Prezado(a), 

 

Vossa Senhoria está sendo convidado a responder um questionário que tem como 

objetivo coletar informações que subsidiarão a pesquisa necessária à conclusão da dissertação 

do Mestrado Profissional em Gestão Pública, Área de Concentração em Gestão Pública e Linha 

de Pesquisa em Gestão e Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Ademais, as informações coletadas servirão de análise da Transparência no Sistema de Registro 

de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus 

Campina Grande e sua participação é de extrema relevância para se alcançar os objetivos dessa 

pesquisa. 

É recomendado que no transcorrer da entrevista, Vossa Senhoria esteja com acesso ao 

portal eletrônico do Comprasnet e do sítio institucional par responder os questionamentos que 

foram elaborados de forma simples e que devem ser respondidos conforme a percepção do 

entrevistado acerca dos processos de compras (aquisições e contratações) por Sistema de 

Registro de Preços no IFPB – Campus Campina Grande. 

Insta salientar que isenção e imparcialidade são necessárias devido a categorização fiel 

das respostas que se pretende alcançar e, desde já, ressalto que será mantido o sigilo da 

identidade dos participantes e coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que 

julgue necessário. 

 

Agradeço antecipadamente, 

 

Ubaldino G. Souto Maior Filho 
Coordenação de Compras e de Licitações 

IFPB – Campus Campina Grande 

Tel: (83) 2102-6219 

Email: ubaldino.filho@ifpb.edu.br 

 

Roteiro de Entrevista 

I- Perfil do entrevistado 

1. Nome do(a) servidor(a) : 

2. Sexo do(a) servidor(a) : 

3. Idade do(a) servidor(a) : 

4. Escolaridade do(a) servidor(a) : 

5. Qual o seu cargo no IFPB – Campus Campina Grande ? 

6. Quanto tempo como servidor(a) do IFPB – Campus Campina Grande ? 

7. Você exerce função gratificada ? Em caso positivo, qual ? Há quanto tempo ? 

II – O Sistema de Registro de Preços 

08. Como você descreveria a dinâmica dos processos de compras por Sistema de Registro de 

Preços (SRP) ? 
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09. A adoção do SRP trouxe mudanças nos procedimentos dos processos de compras da 

instituição ? Em caso positivo, de que maneira ? Em caso negativo? Por quê ? 

III – Transparência no Sistema de Registro de Preços 

10. O Sistema de Registro de Preços contribui para a transparência pública ? Em caso positivo, 

de que maneira ocorre ? Em caso negativo? Por quê ? 

11. Há transparência pública nos processos de compras por SRP na instituição ? Em caso 

positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? Por quê ? 

IV – Critério de Acessibilidade 

12. As informações acerca dos processos de compras por SRP no IFPB – Campus Campina 

Grande são acessíveis ao cidadão ? Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso 

negativo? De que modo isso poderia ser feito ? 

PORTABILIDADE 

13. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB permitem o acesso por diferentes 

navegadores e possibilitam a integração das informações divulgadas acerca dos processos de 

compras por SRP entre os portais, eliminando assim o retrabalho de alimentar informações? 

Em caso positivo, de que maneira ocorre esse processo ? Em caso negativo? Que dificuldades 

são encontradas que impossibilitam esta prática ? 

PUBLICIDADE 

14. Todas as informações produzidas nos processos de compras por SRP (licitações realizadas 

e em andamento) são publicizadas e os locais onde se encontram disponíveis ? Em caso 

positivo, de que maneira ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser feito ? 

DISPONIBILIDADE 

15. Os Portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB e suas funcionalidades estão sempre 

disponíveis ao cidadão sem a necessidade de cadastros ou senhas, como também as informações 

produzidas nos processos de compras por SRP (licitações realizadas e em andamento) ? Em 

caso positivo, de que maneira isso ocorre ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser 

melhorado ? 

V – Critério de Usabilidade 

OPERABILIDADE 

16. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possuem uma navegabilidade que facilita 

o acesso às informações dos processos de compras por SRP, como também um passo-a-passo 

de como proceder para acessá-las (Ex: As informações são encontradas utilizando pouco 

cliques, há um menu sempre visível, todas as páginas podem retornar a página principal, há um 
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tutorial de como navegar nos portais, etc.) ? Em caso positivo, de que maneira isso ocorre ? Em 

caso negativo? De que modo isso poderia ser melhorado para trazer benefícios à instituição ? 

DESEMPENHO 

17. A capacidade de conexão dos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB é compatível 

com a demanda e, desta forma, possibilitando um adequado tempo de resposta dos links e dos 

downloads disponibilizados acerca dos processos de compras por SRP ? Em caso positivo, de 

que maneira isso é verificado ? Em caso negativo, De que modo isso poderia ser melhorado 

para trazer benefícios a instituição ? 

UNIFORMIDADE 

18. Os procedimentos dos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB que envolvem o acesso 

as informações sobre os processos de compras por SRP seguem uma representação 

padronizada, facilitando o uso do site? (Ex: A padronização dada aos menus, abas, janelas, etc., 

como também a disposição dos frames - quadros, imagens, etc.) ? O que poderia ser melhorado 

? 

INTUITIVIDADE 

19. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possuem procedimentos lógicos e objetivos 

no tocante ao acesso as informações sobre os processos de compras por SRP e suas principais 

etapas (editais, resultados, contratos celebrados e acompanhamento de obras) podem ser 

acessadas na páginas principal dos portais) ? Em caso positivo, de que maneira isso ocorre ? 

Em caso negativo? Quais os benefícios que esta conduta traria a instituição  ? 

SIMPLICIDADE 

20. As informações sobre os processos de compras por SRP nos portais eletrônicos do 

Comprasnet e do IFPB são acessadas com poucos passos (procedimentos) e seu visual, cores, 

símbolos e organização são adequados, permitindo uma utilização se maneira simples? Em caso 

positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser melhorado 

? 

AMIGABILIDADE 

21. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB disponibilizam instrumentos para ajudar o 

cidadão no acesso às informações de compras por SRP (Ex: As funções de voltar, próximo, 

retorna à página inicial, continuar do ponto em que foi interrompido, como também sugestões 

ou recursos para o próximo passo, função autocompletar, etc.) ? Em caso positivo, de que 

maneira ocorre ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser melhorado ? 

ADAPTABILIDADE 
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22. É possível personalizar os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB de acordo com as 

funções ou procedimentos que o usuário mais utiliza, como também incluir procedimentos e 

disponibilizá-los a outros usuários  (Ex: Colocar nas abas funcionalidades que utiliza mais ou 

retirar aquelas que nunca utiliza; colocar as abas dos menus na horizontal para que na vertical 

se possa expandir relatórios com muitas colunas; o sistema seleciona por “Estado”, mas o 

cidadão deseja inserir a funcionalidade “por região” e essa nova funcionalidade ficaria 

disponível para outros cidadãos; etc.) ? Em caso positivo, de que modo esta adaptação das 

funcionalidades facilita os procedimentos ? Em caso negativo? De que modo os portais 

poderiam ser adaptáveis para trazer benefícios a instituição ? 

VI – Critério Informativo 

CLAREZA 

23. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB descrevem claramente os procedimentos 

envolvidos no acesso às informações acerca de processos de compras por SRP e organizam as 

informações de modo lógico ? Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? O 

que precisa ser melhorado ? 

ACURÁCIA 

24. Os procedimentos envolvidos no acesso às informações acerca de processos de compras por 

SRP nos portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB são bem definidos, não confundido o 

cidadão (Ex: Não apresentando redundância, vários procedimentos para o mesmo resultado, 

procedimentos com descrições semelhantes e resultados distintos, etc.) ? Em caso positivo, de 

que maneira ocorre ? Em caso negativo? O que precisa ser melhorado ? 

COMPLETEZA 

25. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB apresentam as funcionalidade necessárias 

para que o cidadão acesse as informações acerca dos processos de compras por SRP, como 

também os atos, decisões e documentos ? Em caso positivo, de que maneira isso ocorre ? Em 

caso negativo? De que modo isso poderia ser melhorado ? 

CORRETUDE 

26. Quando comparadas à outras fontes como exemplo o Diário Oficial da União, os portais 

eletrônicos do Comprasnet e do IFPB apresentam informações corretas acerca dos processos de 

compras por SRP e links que direcionam o usuário para as páginas corretas ? Em caso positivo, 

como ocorre essa dinâmica ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser feito ? 

CONSISTÊNCIA 

27. Os procedimentos que envolvem os processos de compras por SRP nos portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB funcionam sempre do mesmo modo e apresentam sempre os mesmos 
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resultados ? Em caso positivo, de que modo há essa garantia ? Em caso negativo? Que 

benefícios essa prática traria a instituição ? 

INTEGRIDADE 

28. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB apresentam informações acerca dos 

processos de compras por SRP na sua totalidade, sem diminuição ou sem alterações, garantindo 

assim as informações na íntegra ? Em caso positivo, de que maneira ocorre esse processo ? Em 

caso negativo? Que dados estão ausentes e de que modo isso poderia ser melhorado ? 

COMPARABILIDADE 

29. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possibilitam que o cidadão faça 

comparativos das informações acerca dos processos de compras por SRP com parâmetros 

padrões (Ex: especificações de produtos/serviços, preços obtidos em outras instituições, etc.) ? 

Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser 

melhorado ? 

ATUALIDADE 

30. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possibilitam que o cidadão verifique a 

atualização das informações acerca dos processos de compras por SRP ? Em caso positivo, de 

que maneira ocorre ? Em caso negativo? Que benefícios essa conduta traria a instituição ? 

VII – Critério Entendimento 

COMPOSITIVIDADE 

31. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB dão suporte e possibilitam a construção de 

novas informações, como a elaboração de planilhas eletrônicas, partindo de informações já 

existentes sem a necessidade de recorrer a outras fontes (Ex: a utilização da base de dados do 

sistema, plug-ins, etc.) ? Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? De que 

modo isso poderia ser melhorado ? 

CONCISÃO 

32. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possibilitam que o cidadão veja apenas o 

que deseja, resumindo informações e procedimentos de acordo com a sua necessidade (Ex: Não 

gerar um relatório imenso para acessar uma única informação ou acessar os quantitativos 

disponíveis à adesão sem necessariamente acessar a Ata de Registro de Preços; acessar os lances 

ofertados somente pelo fornecedor que ficou em segundo lugar na licitação ou verificar uma 

Ata de Registro de Preço sem que necessariamente precise ver o resultado da licitação, etc.) ? 

Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser 

feito ? 

DIVISIBILIDADE 



153 

 

33. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possibilitam que as informações acerca 

dos processos de compras por SRP possam ser particionadas/divididas (Ex: Você pode ter 

acesso aos anexos de uma licitação sem ter que obrigatoriamente solicitar o resultado da 

licitação) ? De que maneira isso beneficiaria a instituição ?  

DEPENDÊNCIA 

34. Os procedimentos que envolvem os processos de compras por SRP dos portais eletrônicos 

do Comprasnet e do IFPB utilizam informações próprias, sem necessidade de informações 

externas para sua realização (Ex: Algum código de autenticação de um órgão federal, estadual 

ou municipal como as certidões de débitos municipais, estaduais e/ou federais, a situação 

cadastral dos fornecedores, etc.) ? Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso negativo? 

De que modo isso poderia ser feito ? 

DETALHAMENTO 

35. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possuem mecanismos de detalhamento das 

informações acerca dos processos de compras por SRP (Ex: Os lances ofertados por cada 

fornecedor, a situação cadastral dos fornecedores interessados, etc) ? Que tipo de benefícios 

esses mecanismos trariam a instituição ? 

VIII – Critério de Auditabilidade 

EXPLICÁVEL 

36. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB disponibilizam um manual sobre as suas 

funcionalidades, respostas as dúvidas mais frequentes, um fórum de discussão acerca dos 

processos de compras por SRP, etc. ? Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em caso 

negativo? Como você considera o apoio institucional para capacitação no uso dos sistemas pelo 

governo federal e pelo IFPB ? Como pode ser aperfeiçoado ? 

RASTREABILIDADE 

37. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB explicam a origem das informações ao 

cidadão e possibilitam que o cidadão acompanhe o seu desenvolvimento  (Ex: Se as 

informações são oriundas do D.O.U., de informações institucionais, se a coleta de preços foi 

realizada no Painel de Preços ou in loco, etc.) ? Em caso positivo, de que maneira ocorre ? Em 

caso negativo? De que modo isso poderia ser melhorado ? 

VERIFICABILIDADE 

38. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB possibilitam que as informações acerca 

dos processos de compras por SRP sejam legitimadas ? Em caso positivo, de que maneira ocorre 

? Em caso negativo? Que benefícios essa prática traria a instituição ? 

VALIDAÇÃO 
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39. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB disponibilizam formas de autenticação das 

informações (Ex: Há uma validação das adesões das Atas de Registro de Preços dos órgãos não 

participante da licitação sem que necessariamente o cidadão precise verificar se na época de 

adesão havia quantitativo disponível ou sem que o cidadão precise verificar os ofícios de 

solicitação ou de autorização, etc.; há códigos de autenticação, etc.) ? Em caso positivo, como 

é esse dinâmica ? Em caso negativo? Que benefícios a adoção dessas medidas trariam à 

instituição ? 

CONTROLABILIDADE 

40. Os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB disponibilizam mecanismos que garantam 

o controle das informações e o controle dos acessos às informações acerca dos processos de 

compras por SRP (Ex: Criptografia, informações sobre os últimos acessos, as pessoas que 

alteraram ou incorporaram alguma informação, etc.) ? Em caso positivo, como são esses 

procedimentos ? Em caso negativo? De que modo isso poderia ser feito ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE K – Processos licitatórios por SRP realizados entre 2012 e 2016. 
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APÊNDICE L – Painel de Preços do Governo Federal. 

 

 

 


