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RESUMO 

 

As compras públicas compreendem as contratações de bens e serviços realizadas conforme 

legislação específica, visando fornecer às instituições suporte ao desempenho de suas 

atividades-fim. Além de materializar as políticas públicas, promovem o desenvolvimento 

econômico e sustentável, um reflexo do poder de compra do Estado. Embora o planejamento 

tenha um caráter essencial, visto que falhas ocorridas nessa etapa podem impactar toda a 

licitação, é pouco difundido na administração pública brasileira. Em resposta a essa fragilidade, 

os órgãos superiores têm adotado sucessivas medidas para avaliar o nível de gestão e 

governança das aquisições; consoante à publicação de instruções normativas, cuja finalidade é 

instrumentalizar e orientar procedimentos. Dentre elas, a obrigatoriedade, por parte dos órgãos 

federais, de elaborarem seu Plano Anual de Contratações (PAC). Como esses normativos 

exigem adequação dos processos institucionais, o gerenciamento de projetos apresenta-se como 

um meio para o alcance dos objetivos estratégicos, ao conciliar o modelo tradicional com 

modelos visuais, mais dinâmicos. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa consiste 

em desenvolver um framework alinhado às metodologias da gestão de projetos para o 

planejamento de compras públicas nas universidades federais. Para isso, a pesquisa documental 

identificou os normativos alusivos ao planejamento da contratação, assim como suas 

recomendações. A mesma técnica foi utilizada para estabelecer a conexão entre as etapas do 

planejamento e o ciclo de vida do gerenciamento do projeto, que serviram para embasar 

o framework, o qual concebe o planejamento de compras como um projeto, sob os aspectos 

legais e teóricos. Em seguida, a estrutura foi aplicada e validada por uma equipe de 

planejamento da contratação, por meio das técnicas workshop e observação participante. Os 

dados sugerem que a metodologia sistematizada do framework, a qual utiliza ferramentas 

visuais como Canvas e Trello e estabelece um tempo determinado para cada tarefa, tornou a 

atuação da equipe mais dinâmica e contribuiu para que as entregas fossem concluídas dentro 

do prazo, obedecendo os critérios e escopo planejados. Embora tenham interagido em todas 

atividades, o pouco tempo para realização das tarefas, bem como a dificuldade em conciliar as 

atribuições do projeto com outras funções administrativas foram apontados como aspectos 

negativos. Feitas as devidas adequações, espera-se que o framework possa contribuir para 

literatura, além de ser aplicado em outras instituições de ensino superior e demais arranjos 

organizacionais. 
 

 

 

Palavras-chave: Compras Públicas. Planejamento de Compras. Ciclo de vida do 

gerenciamento do projeto. Instruções Normativas. Framework. 
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ABSTRACT 

 

Public procurement includes the contracting of goods and services performed according 

to specific legislation, aiming to provide institutions with support for their end-activities 

performance. In addition to materializing public policies, they promote economic and 

sustainable development, a reflection of the purchasing power of the State. Although planning 

is essential, since failures occurred at this stage may impact the entire bidding process, it is not 

very widespread in the Brazilian public administration. In response to this fragility, senior 

management has taken successive steps to assess the level of management and governance of 

procurement; according to the publication of normative instructions, whose purpose is to 

instrumentalize and guide procedures. Among them, the obligation, by federal agencies, to 

prepare the Annual Procurement Plan. Since these regulations require the adequacy of 

institutional processes, project management presents itself means to achieve the strategic 

objectives, by reconciling the traditional model with more dynamic visual models. In this 

context, this research aims to develop a framework aligned with project management 

methodologies for public procurement planning in federal universities. For this, the 

documentary research identified the normative allusive to the contracting planning, as well as 

its recommendations. The same technique was used to establish the connection between the 

planning stages and the project management lifecycle, which served to support the framework, 

which conceives the procurement planning as a project, under the legal and theoretical aspects. 

The structure was then applied and validated by a procurement planning team, through 

participant observation and workshop techniques. The data suggest that the systematized 

methodology of the framework, which uses visual tools such as Canvas and Trello and 

establishes a determined time for each task, made the team's performance more dynamic and 

contributed to the completion of the deliveries within the timeframe, obeying the criteria and 

scope. Although they have interacted in all activities, the short time to perform the tasks, as 

well as the difficulty in reconciling the assignments of the project with other administrative 

functions were pointed as negative aspects. Once the appropriate adjustments have been made, 

it is expected that the framework can contribute to literature, as well as being applied in other 

institutions of higher education and other organizational arrangements. 

 

 

 

Keywords: Public Procurement. Procurement Planning. Project Life Cycle Management. 

Normative Instructions. Framework. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo trata sobre a parte introdutória do trabalho, que aborda a contextualização 

e problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, bem como as justificativas 

acadêmica, institucional e pessoal. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Planejar é fundamental, tanto na esfera privada quanto no setor público. Para este 

último, a importância se amplia, uma vez que o seu principal objetivo é atender as demandas 

da sociedade. Ademais, ao agente público, essa atividade torna-se imprescindível quando se 

pretende consolidar uma gestão orientada aos resultados, pautada na eficiência, eficácia e 

efetividade dos serviços prestados à população (ANDRADE et al., 2010; MATIAS-PEREIRA, 

2012b).  

Nessa perspectiva, a gestão pública orientada ao cliente-usuário, exige observância ao 

planejamento estratégico, à participação efetiva e à formação continuada de gestores e 

servidores públicos, de modo a conceber o processo de forma sistêmica, no qual todos os atores, 

bem como as suas ações correspondentes, estão conectados em prol da execução dos programas 

governamentais (MATIAS-PEREIRA, 2012a; AMBROZEWICZ, 2015). 

Por sua vez, para que o Estado possa executar os programas e políticas públicas, as 

compras governamentais, além de fornecer os suprimentos, configuram-se como instrumento 

de execução orçamentária que materializam as demandas da sociedade (FERRER, 2015a; 

SANTANA, 2015a). Outrossim, Fenili (2018) assinala que as aquisições públicas, dado seu 

caráter mercadológico, contribuem para o desenvolvimento econômico e sustentável do país 

(SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016), haja vista os recursos financeiros 

empreendidos. Isto posto, Fenili (2016a) situa as compras como uma das principais atividades-

meio da administração pública, vinculando sua boa gestão à qualidade do desempenho das 

instituições. 

Nesse contexto, o planejamento “é o ponto de partida para a administração eficiente e 

eficaz da máquina pública, pois a qualidade do mesmo ditará os rumos para a boa ou má gestão 

refletindo diretamente no bem-estar da população” (ANDRADE et al., 2010, p.1). No que 

concerne ao planejamento da contratação, Santana, Camarão e Chrispim (2016) consideram-no 

indispensável para se mensurar a qualidade dos serviços ofertados pelo Estado. 
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Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)1, 

as compras governamentais (de forma ampla) correspondem há aproximadamente 13% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, dado este corroborado por Santana (2015c). 

Considerando a relevância das compras para a gestão pública, conforme dados extraídos do 

Painel de Compras do Governo Federal2, tendo como referência o ano de 2018, o valor dos 

processos de compras no âmbito da Administração Pública Federal foi de aproximadamente 48 

bilhões de reais3, distribuídos em 103 mil processos, incluídas todas as modalidades de 

licitação, assim como dispensa e inexigibilidade. Todavia, esse valor é referente ao quantitativo 

homologado na licitação, não à quantia empenhada ou liquidada.  

Tal informação indica que o gasto público do Brasil é alto. No entanto, isso não implica 

dizer que ele seja executado de forma eficiente (COSTA; BRAGA; ANDRIOLI, 2017). Isto 

porque não basta contratar bens e serviços, mas fazê-lo de forma planejada, com vistas à 

execução satisfatória e a qualidade dos serviços públicos prestados (MATIAS-PEREIRA, 

2012a; FENILI, 2016b). Para isso, as aquisições governamentais devem ser vistas como um 

processo sistêmico, cujo ciclo de compras avalia desde a demanda inicial até a gestão do 

contrato (FERRER, 2015b; SANTANA, 2015b; FENILI, 2018). 

Por outro lado, quando se fala sobre a ineficiência da máquina pública, a falta de 

planejamento desponta como das principais causas. Nesse panorama, quando a gestão de 

compras públicas não ocorre de modo estruturado, resultante de uma programação inadequada, 

se adquire material fora da especificação, com qualidade questionável e quantidade incorreta, 

entregue fora do prazo e incompatível com o orçamento disponível. Situações como essas, 

portanto, impactam negativamente os resultados esperados para a contratação (FERRER, 

2015b; COSTA; BRAGA; ANDRIOLI, 2017). Ademais, exemplos como esse endossam o 

argumento de Santana (2015b), para quem, ao menos no âmbito das compras públicas, o Brasil 

é o país do não-planejamento. 

Assim como ocorre no planejamento governamental em sua dimensão ampla, Santana 

(2015c) sinaliza que o setor de suprimentos também padece da mesma deficiência. Para o autor, 

não são tomadas medidas para mensurar resultados, instituir metas ou avaliar os programas 

institucionais. Outro aspecto negativo é não haver um plano anual de compras que indique ao 

mercado fornecedor uma previsão das demandas governamentais futuras. Nesse sentido, 

                                                           
1Conforme matéria publicada no site oficial do FNDE. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-governamentais. Acesso em: 

05 jan. 2019. 
2 Disponível em<www.paineldecompras.planejamento.gov.br> Acesso em: 29 jan. 2019. 
3 O dado não inclui as operações realizadas nos estados e municípios da federação. 

https://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-governamentais
https://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-governamentais
http://www.paineldecompras.planejamento.gov.br/
http://www.paineldecompras.planejamento.gov.br/
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Lubacheski (2017) aponta que o planejamento anual das compras públicas permite racionalizar 

os recursos, destinar sua aplicação em processos prioritários, reduzir custos com o processo de 

contratação (MARTINS, 2017), além de funcionar como uma ferramenta de governança das 

aquisições (FENILI, 2018). 

Diante da necessidade premente de se avaliar a qualidade das compras governamentais, 

o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou no ano de 2013 o levantamento denominado 

“Perfil Governança das Aquisições Ciclo 2013”, com o objetivo de mensurar o nível gestão e 

governança das compras públicas no âmbito da Administração Pública Federal. Desta ação 

resultou o Acórdão 2.622/2015 – Plenário. Constatada a ineficiência em boa parte dos órgãos 

nas áreas de planejamento, gestão de riscos, conformidade, transparência, prestação de contas 

e governança, desde então o referido tribunal tem promovido ações, por meio de recomendações 

direcionadas aos entes federais e publicação de material institucional no formato de guias e 

manuais, a fim de subsidiar a implementação dos ajustes necessários (FENILI, 2018).  

Considerando o atendimento à legislação específica, a gestão das aquisições 

governamentais também é subordinada às diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores, cujas 

atribuições normativas permitem orientar e fiscalizar os entes sob sua jurisdição. Entre esses 

órgãos citam-se o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Tribunal de 

Contas da União. Dessa maneira, a vigência de normativos exige dos órgãos algum tipo de 

adequação em seus processos institucionais.  

Classificadas como autarquias especiais (JUSTEN FILHO, 2016), as universidades 

dispõem de autonomia administrativa, principalmente no que diz respeito a sua gestão 

financeira e patrimonial. No entanto, devem observância aos marcos regulatórios editados tanto 

pelo TCU quanto pelo Ministério do Planejamento. 

Por sua vez, diferente de outros entes governamentais, essas instituições de ensino 

superior, que concentram processos finalísticos como pesquisa, ensino e extensão, estão no rol 

das estruturas complexas por ensejar atividades acadêmicas, administrativas e de suporte 

técnico (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006). Logo, suas demandas vão desde a aquisição de 

material de expediente, laboratorial, equipamentos, até contratação de mão de obra terceirizada 

para os serviços de limpeza e segurança, por exemplo.  

Nesse contexto, no ano de 2018, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

efetivou processos de compras cujos valores superaram R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta 
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milhões de reais), conforme consta no Painel de Compras4 do Governo Federal. Se comparado 

ao ano de 2017, onde o montante acumulou R$ 285.064.105,85 (duzentos e oitenta e cinco 

milhões, sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos), constata-se uma 

redução significativa nos investimentos. Grosso modo, esse dado pode representar tanto o 

reflexo do corte orçamentário, bem como de uma maior rigidez nas fases do processo licitatório. 

Além disso, há dificuldade de se encontrar dados sistematizados sobre o planejamento de 

compras nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), visto que a maior parte das 

informações dizem respeito aos dados operacionais (PAIM TERRA, 2018).  

Nas instituições, a estrutura organizacional, a capacidade técnica dos colaboradores e os 

recursos financeiros orientam os procedimentos administrativos adotados. Desse modo, além 

de programas, as organizações também podem executar suas ações por meio de projetos 

(VERAS, 2016), que são caracterizados por sua temporalidade e singularidade (CARVALHO; 

RABECHINI JR.,2017). Para Vargas (2009), os de projetos originam-se de problemas a serem 

solucionados ou de oportunidades de melhoria, que estimulam sua adoção no ambiente 

organizacional. Dentre outros aspectos, objetivam cumprir requisitos regulatórios e legais, 

atender às necessidades das partes interessadas, melhorar produtos ou serviços, e implementar 

ou alterar estratégias (PMI, 2017). 

 Quanto ao seu gerenciamento de projetos, este versa sobre o conhecimento 

sistematizado e uso de ferramentas e metodologias próprias para alcançar os objetivos 

estratégicos (KERZNER, 2006; VERAS, 2016; CARVALHO; RABECHINI JR., 2017; PMI, 

2017). No entanto, para disseminar essa área em nível institucional, é necessário o 

envolvimento a alta gestão, da equipe do projeto e do uso de ferramentas e metodologias 

adequadas (CARVALHO; RABECHINI JR., 2017; FENILI, 2018).  

Para facilitar o gerenciamento do ciclo de vida do projeto, representado por início, meio 

e fim (CARVALHO; RABECHINI JR.,2017), há os grupos de processos de gerenciamento 

(MEDEIROS, 2017), que correspondem à iniciação, planejamento, execução, monitoramento 

e controle e encerramento (PMI, 2017). Por sua vez, o planejamento de compras públicas 

também é dividido em etapas (SANTANA, 2015b; FENILI, 2018), cujo objetivo é a elaboração 

de documentos específicos, que obedecem a uma sequência lógica e devem compor o processo 

licitatório.  

                                                           
4 Painel de Compras. Disponível em : http://paineldecompras.planejamento.gov.br. Acesso em: 29 jan. 

2019. 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=paineldecompras.qvw&lang=en-US&host=QVS%40srvbsaiasprd04&anonymous=true
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Dadas as similaridades, o gerenciamento de projetos pode ser um aliado no processo de 

planejamento de compras, uma vez que também obedece a um encadeamento de ações, busca 

eficiência, bem como apresentar resultados consoante aos objetivos propostos, por meio de 

entregas e do produto final (CARVALHO; RABECHINI JR., 2017; VERAS, 2016). 

No que concerne às recomendações do TCU, exaradas por meio de acórdãos, bem como 

as instruções normativas do Ministério do Planejamento, que  orientam as instituições públicas 

a alinharem os seus processos de aquisições e contratações aos objetivos estratégicos 

organizacionais, assim como fomentar ações que contemplem áreas como governança, gestão 

de riscos, transparência, além da padronização de procedimentos, estas requerem adequação 

aos processos até então vigentes. Considerando que a falta de estrutura e escassez de recursos 

financeiros, tecnológicos, técnicos e de pessoal faz parte da realidade de boa parte dos órgãos 

públicos, adotar mecanismos que visem essa adequação às normas configura um grande desafio 

(FENILI, 2018).  

Na UFRN5, instituição pública de ensino superior que oferece mais de 200 cursos, 

divididos em graduação, pós-graduação e ensino técnico, e atende uma comunidade de 

aproximadamente 49 mil pessoas, compete à Diretoria de Material e Patrimônio (DMP), 

subordinada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD), o planejamento e logística das 

compras e contratações. Assim, conforme a Resolução nº 020/2015- CONSUNI, são suas 

atribuições: planejar, coordenar e executar as compras institucionais de âmbito nacional e 

internacional, bem com realizar o controle patrimonial dos bens móveis. Em virtude de sua 

posição estratégica na estrutura administrativa da UFRN, os processos institucionais que 

envolvem as aquisições e contratações têm reflexo em toda comunidade acadêmica.  

Por sua vez, a Secretaria de Gestão de Projetos (SGP)6, unidade criada no ano de 2016, 

é vinculada ao Gabinete do Reitor e tem como finalidade promover e disseminar as melhores 

práticas em gestão de projetos e processos na UFRN, por meio de programas, projetos e a 

colaboração entre gestores e funcionários. Das iniciativas em execução, destaca-se o 

“Programa de Implantação da Governança nas Contratações”, que objetiva desenvolver um 

modelo de governança das aquisições para UFRN, e é composto por oito projetos, entre eles a 

“Implantação de um modelo de gestão para contratações e aquisições na DMP”, no qual 

convergem o universo das compras públicas e do gerenciamento de projetos. 

                                                           
5 Dados extraídos do site oficial da UFRN, disponível em: http://ufrn.br/institucional/sobre-a-ufrn. 
6 Mais informações, consultar: http://www.sgp.ufrn.br/ 
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Observando a inter-relação entre essas duas unidades, surge a seguinte questão de 

pesquisa: como uma metodologia estruturada no ciclo de vida do gerenciamento do projeto 

pode contribuir para o planejamento de compras públicas? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para responder à questão de pesquisa, objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um 

framework alinhado às metodologias do gerenciamento de projetos para o planejamento de 

compras públicas nas universidades federais. 

 Para cumpri-lo, foram elencados os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Identificar as instruções normativas do Ministério do Planejamento com foco no 

planejamento de compras públicas; 

b) Estabelecer a conexão entre as etapas do planejamento de compras públicas e o ciclo 

de vida do gerenciamento do projeto; 

c) Validar o framework junto a uma equipe de planejamento da contratação no âmbito 

da UFRN. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Nesta seção são descritas as justificativas que constituem este trabalho, dentre as quais: 

acadêmica, institucional e pessoal. 

Esta pesquisa é alicerçada em dois eixos temáticos: o planejamento de compras públicas 

e o gerenciamento de projetos. Desse modo, para a elaboração do arcabouço teórico, buscou-se 

suporte em publicações reconhecidas, bem como artigos nacionais e internacionais. 

No construto do planejamento, os trabalhos de Andrade et al. (2010), Matias-Pereira 

(2012a, 2012b) e Oliveira (2014), discorrem sobre o planejamento governamental, ao passo que 

os trabalhos Ferrer (2013, 2015a, 2016b), Santana (2015a, 2015b, 2015c) e Fenili (2016a, 

2016b, 2018) se voltam para o planejamento de compras públicas propriamente dito. 

Ferrer (2013) destaca que as compras públicas no Brasil têm apresentado avanços 

significativos desde os anos 2000, impulsionados, principalmente, pelo uso dos recursos 

eletrônicos (FERNANDES, 2016). Por outro lado, tece críticas à falta de estruturação dos 

órgãos, à descentralização excessiva, ao planejamento falho, e à visão fragmentada das 

compras, em detrimento ao processo integrado. 
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Por sua vez, Fernandes (2016) corrobora com Ferrer (2013) quanto ao incremento 

tecnológico, acrescentando à discussão a solidez alcançada pelo arcabouço jurídico. No entanto, 

o autor aponta como fragilidades da estrutura organizacional: as limitações técnicas da equipe 

de compras, a resistência dos dirigentes políticos e descontinuidade de programas 

governamentais. 

Ao observar a falta de padronização para os procedimentos das contratações, ocasionado 

pela falta de planejamento e falhas nas especificações dos produtos (SANTANA, 2014), Dória 

(2018) propõe um modelo centralizado da gestão de compras em uma instituição federal. Já 

Alves (2017) chama atenção para complexidade do processo de compras no contexto das 

universidades federais, e como sua deficiência pode impactar as atividades finalísticas. 

Por outro lado, Pereira e Guarnieri (2018), ao considerarem a perspectiva do setor 

público e privado, concluem que planejar as compras de forma padronizada e controlada 

contribui para a eficácia do processo. Outrossim, Raposo et al. (2016) corroboram o caráter 

estratégico da gestão de suprimentos (FERNANDES, 2010), e atribuem a eficiência das 

compras públicas à etapa do planejamento. 

Teixeira, Prado Filho e Nascimento (2015) e Santana (2015b) coadunam que, além dos 

aspectos legais da área de compras, no Brasil há uma cultura de se pensar soluções a curto 

prazo, com adoção de medidas paliativas que dificultam o planejamento. Por sua vez, Martins 

(2017) destaca que a falta desse componente para contratação provoca o desperdício de recursos 

públicos. 

Quanto ao construto do gerenciamento de projetos, destacam-se o PMBOK® (PMI, 

2017), guia de referência mundialmente conhecido, bem como os estudos de Kerzner (2006), 

Vargas (2009, 2016, 2018), Carvalho e Rabechini Jr. (2017), com ênfase ao ciclo de vida do 

projeto e aos grupos de processos de gerenciamento (PMI, 2017; VERAS, 2016). Como 

alternativa à gestão tradicional, considerada mais rígida, surgem os métodos mais dinâmicos e 

modelos visuais (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011; FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; VERAS, 

2016), alinhados, pois, aos avanços tecnológicos e organizacionais. 

 Quanto ao gerenciamento de projetos, observa-se o emprego de metodologias 

inovadoras direcionadas ao setor público (QUADROS; CARVALHO, 2012), com vistas ao seu 

caráter estratégico para administração pública (SILVA; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2017). 

Nesse sentido, ganham destaque a implantação do escritório de projetos no contexto de uma 

instituição pública de ensino (CARVALHO, 2015; MEDEIROS et al., 2018).  

 Eder et al. (2013) refletem sobre as diferenças e características relacionadas à 

abordagem tradicional. De modo mais específico, pesquisas apontam as contribuições dos 
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métodos visuais como ferramentas estratégicas a serem utilizadas durante o ciclo de vida do 

projeto (BARBOSA et al., 2018). Outros autores recorrem ao uso conjunto de modelos visuais 

como Life Cycle Canvas® e Kanban (MEDEIROS; GURGEL; VERAS, 2017; MEDEIROS et 

al.,2017) para o gerenciamento de projetos, investigando a sua aderência ao planejamento de 

projetos governamentais (MEDEIROS et al., 2016), ao Guia PMBOK® (VERAS, 2016) e 

eficácia para gerenciar todo o ciclo de vida do projeto (MEDEIROS; ARAÚJO;OLIVEIRA, 

2018). 

Em linhas gerais, observa-se que na gestão visual, a qualificação da equipe 

(LINDSJØRN et al., 2016), a sua preparação antes da implementação da metodologia, bem 

com a atuação conjunta dos membros (TJELL; BOSCH-SIJTSEMA,2015) são fatores que 

contribuem para o bom desempenho dos projetos que recorrem a esse tipo de abordagem. 

Diante do exposto, infere-se que na literatura os eixos temáticos são bem abordados, 

porém, de forma mais isolada, uma vez que não interligam o emprego das ferramentas da gestão 

de projetos ao planejamento de compras públicas. Fenili (2018) corrobora esse ponto de vista 

ao argumentar que os estudos acadêmicos sobre a gestão das aquisições governamentais 

priorizam o aspecto jurídico, e subestimam o operacional (PAIM TERRA, 2018), onde, de fato, 

o processo de compras é realizado.  

Identificado um gap a ser estudado, a justificativa acadêmica consiste na contribuição 

que o presente trabalho pode trazer à literatura, visto que se propõe a unir o planejamento de 

compras públicas às metodologias do gerenciamento de projetos. Destaca-se, ainda, o caráter 

interdisciplinar deste estudo, além de sua aplicação prática. 

Sob a perspectiva institucional, a Universidade Federal de Rio Grande do Norte 

(UFRN)7, como instituição pública de ensino superior, atende uma comunidade de 

aproximadamente 49 mil pessoas, sendo 43 mil docentes e cerca de 5.500 servidores. No 

tocante à gestão de compras, esta é competência da Diretoria de Material e Patrimônio (DMP), 

subordinada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). 

Conforme expresso, a DMP é a unidade responsável por coordenar as demandas de 

compras e contratações da UFRN, conduzindo os processos tanto na sua fase interna quanto na 

sua fase externa (licitação). Portanto, tem a incumbência de gerenciar o planejamento das 

aquisições, que refletem as necessidades dos setores acadêmico e administrativo da instituição. 

 Ademais, resta claro que diante dos cortes orçamentários que têm atingido as 

instituições de ensino superior, planejar e gerenciar bem as compras torna-se imprescindível 

                                                           
7 Dados extraídos do site oficial da UFRN, disponível em: http://ufrn.br/institucional/sobre-a-ufrn. 
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não apenas à qualidade dos serviços, mas à própria sustentabilidade organizacional. Por isso, 

considerando o caráter prático e aplicado desta pesquisa, os resultados obtidos poderão 

contribuir para o planejamento de compras na UFRN, bem como serem replicados a outros 

contextos. Além disso, não foi identificado estudo semelhante no âmbito da DMP ou PROAD, 

destacando, pois, o aspecto atual da problemática abordada, que compõe a justificativa 

institucional. 

Quanto à justificativa pessoal, advém da experiência vivenciada na Diretoria de Material 

e Patrimônio, na qual a pesquisadora desenvolve suas atividades. A partir desse contato, surgiu 

o interesse de se investigar de forma criteriosa e com o devido respaldo acadêmico, o 

planejamento de compras no âmbito da UFRN, sob a perspectiva dos conceitos e ferramentas 

do gerenciamento de projetos. 

A motivação também é fundamentada no questionamento acerca das condições que a 

instituição dispõe para adequar os seus processos conforme os atos normativos editados pelos 

órgãos superiores, tendo em vista as mudanças necessárias para se alcançar esse alinhamento; 

seu impacto na cultura organizacional e nas relações de poder existentes.  

Outrossim, acredita-se que por meio de uma educação superior pública e de qualidade, 

cujos processos das suas atividade-meio e atividades-fim sejam amparados em princípios como 

legalidade, impessoalidade, transparência e eficiência, é possível construir uma sociedade mais 

justa, igualitária e participativa. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: o Capítulo 1 abarca a introdução, 

contextualização da pesquisa, questão de pesquisa, objetivos e justificativa. Já o Capítulo 2 

comporta o referencial teórico, dividido em dois tópicos “Planejamento de Compras Públicas” 

e “Gerenciamento de Projetos”. Já o Capítulo 3 refere-se aos procedimentos metodológicos. No 

Capítulo 4 são apresentados os resultados da pesquisa, bem com a sua discussão sobre os dados 

obtidos. Por fim, o Capítulo 5 é destinado às considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Este capítulo apresenta o referencial teórico, cuja finalidade é fundamentar os eixos 

temáticos da pesquisa: o planejamento de compras públicas e o gerenciamento de projetos.  

 

2.1 PLANEJAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

Esta seção destina-se à apresentação do arcabouço teórico acerca das compras públicas 

brasileiras, seu contexto, conceito e aspectos jurídicos. Ademais, também aborda a gestão das 

compras governamentais, o ciclo de compras públicas, com ênfase na fase interna da licitação, 

a qual vincula-se à etapa do planejamento. 

 

2.1.1 Compras públicas: conceito e função 

  

Conforme expresso no art.37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Portanto, eles estabelecem “as diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só se 

poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver compatível com eles”. Dessa 

forma, os atos administrativos, bem como os dos seus agentes devem ser norteados pelo que 

prevê o texto constitucional (CARVALHO FILHO, 2017, p.19). 

Nessa seara, a execução das políticas públicas é viabilizada a partir das compras 

públicas, uma vez que por meio delas serviços como saúde, educação e segurança podem ser 

prestados à população. Aliada à essa prerrogativa, seu bom gerenciamento também promove o 

desenvolvimento econômico do país, dados os recursos financeiros envolvidos (FERRER, 

2015b; SANTANA, 2015b; FENILI, 2018, MATIAS-PEREIRA, 2012b). 

Salienta-se que, para fins deste trabalho, o termo compras públicas abrange ambas as 

categorias, quais sejam aquisição de bens e contratação de serviços, haja vista os próprios 

órgãos superiores e a literatura por vezes não fazerem distinção de significado dessas palavras. 

Desse modo, as expressões compras públicas, contratações públicas, aquisições e suprimentos 

governamentais são consideradas sinônimos. 

As compras públicas compreendem as contratações de bens e serviços realizadas 

mediante critérios estabelecidos pela legislação, com observância ao preço econômico, 

qualidade e celeridade, visando suprir os órgãos durante o desempenho de suas atividades-fim 

(FERRER, 2015a; FENILI, 2018). Nessa seara, os órgãos da administração, dentre os quais as 
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universidades federais, autarquias que possuem certa autonomia administrativa e financeira 

(JUSTEN FILHO, 2016; CARVALHO FILHO, 2012), subordinam-se à legislação específica.  

Conforme definições constantes na Lei nº 8.666/93, artigo 6º, incisos II e III, compra é 

“toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente”; e 

serviço “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da Administração, 

tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 

adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais”. 

O art.15, inciso I, discorre que as compras, sempre que possível, deverão “atender ao 

princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas”. Portanto, a lei já estabelece critérios mínimos a serem atendidos. 

Por sua vez, Chiavenato (2014) define compras como um processo no qual interagem o 

setor competente e os fornecedores externos com a finalidade de prover a cadeia de suprimentos 

da organização. Desse modo, além de suprir as instituições, para Ferrer (2015b) e Fenili (2018) 

as compras constituem um instrumento para execução das políticas públicas, fomentam a 

inovação tecnológica, a transparência e o controle social (BRASIL, 2017). A sua função não se 

encerra com o ato de adquirir, mas envolve planejamento e exige a atuação colaborativa entre 

os vários setores da organização (SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016). 

No que diz respeito aos objetivos da função compras, Fenili (2016a) destaca: garantir o 

efetivo suprimento de materiais e serviços, nas quantidades e prazos demandados pelos clientes 

internos; comprar com qualidade, celeridade e preço econômico; manter cadastro de 

fornecedores; planejar as compras; manter uma relação próxima com as partes interessadas; 

manter um bom relacionamento com os fornecedores; criar ferramentas para controlar o 

processo de compras. Por sua vez, Baily et al. (2015) enfatizam a necessidade de capacitar 

constantemente as equipes de trabalho nos respectivos setores.  

Já Fernandes (2010, p.12) atribui às compras e contratações “função fundamental da 

estruturação organizacional e atividade operacional do estado como sistema que mantém 

múltiplos relacionamentos internos e externos.” 

Além da vantajosidade da contratação, outros aspectos hão de ser considerados, entre 

eles qualidade do produto e celeridade do processo (MATIAS-PEREIRA,2012a; 

FENILI,2016b). De forma complementar, Santana, Camarão e Chrispim (2016) alertam que 

vantagem não pode ser atrelada somente ao tipo menor preço, motivo pelo qual não haveria 

possibilidade de se avaliar outros critérios além dele. 
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Por esse lado, embora considerem com os avanços obtidos com a modernização do 

sistema de compras públicas, Teixeira, Prado Filho e Nascimento (2015) criticam a 

supervalorização do atendimento aos aspectos legais em detrimento aos ritos operacionais. Para 

os autores, grande ênfase é dada à redução do custo (proposta de menor preço), porém pouca 

atenção é dispensada à qualidade do gasto. 

 Considerando o percentual do PIB que as compras governamentais abarcam, o potencial 

de desenvolvimento econômico em toda a cadeia de suprimentos é elevado, em virtude do poder 

de compra do Estado. Desse modo, a melhoria do gasto público está associada à modernização 

e boa gestão de contratações governamentais (TEIXEIRA; PRADO FILHO; NASCIMENTO, 

2015; RAPOSO et al.,2016). 

Aplicado à gestão das aquisições e contratações, a eficiência não se limita a comprar os 

bens utilizando-se apenas o critério da proposta mais vantajosa, do tipo menor preço, durante o 

processo licitatório (SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016). Deve-se também 

considerar a aplicação dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos envolvidos no 

processo e seu impacto na qualidade dos serviços oferecidos à população.   

Para um melhor gerenciamento, Chiavenato (2014) destaca a necessidade de se manter 

um histórico das compras efetuadas com dados referentes à qualidade, cumprimento dos prazos 

de entrega, conformidade, preços, avaliação do fornecedor. Tais dados permitem o 

planejamento das futuras aquisições, contribuindo para a tomada de decisão, além de manter 

uma relação com os bons fornecedores. Tal medida possibilita estabelecer critérios de 

quantitativos (histórico do material) e qualitativo (avaliação do fornecedor). 

  

2.1.2 Marcos regulatórios  

 

No que se refere ao processo de compras governamentais, todos os procedimentos 

adotados devem estar em consonância com os fundamentos legais associados à esfera pública 

federal. Considerando a normatização específica que rege o assunto (BRASIL, 2010), este deve 

ser orientado, principalmente, pelos seguintes instrumentos: a) Lei n° 8.666/93, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração; b) Lei nº 10.520/2002, que estabelece as 

normas para aquisição de bens e serviços por meio de pregão; c) Decreto 7.892/2013, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços; d) Lei nº 12.462/2011, que institui o Regimento 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. Somam-se a esses instrumentos legais, estreita 

observância aos normativos expedidos pelos órgãos superiores como Ministério do 

Planejamento (FERRER, 2015a; FENILI, 2016b). 
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Em termos conceituais, por licitação entende-se “o procedimento administrativo formal 

em que a Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio 

(edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o fornecimento de 

bens e serviços” (BRASIL, 2010, p. 19). Para Matias-Pereira (2012b) a licitação é o 

procedimento específico que regulamenta celebração de contratos firmados entre a 

administração pública e os interessados em com ela contratar. Estes, por sua vez, devem se 

submeter às regras expostas no instrumento convocatório. 

Conforme discorre o art.22 da Lei nº 8.666/93, as modalidades de licitação são: 

concorrência, tomada de preço, convite, leilão e pregão (BRASIL, 2010). Por sua vez, o Decreto 

nº 5.450, de 31 de março de 2005, regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 

de bens e serviços comuns. Destarte as modalidades de licitação, o marco legal também prevê 

em seu art.15 o Sistema de Registro de Preço (SRP), que pode ser realizado via concorrência 

ou pregão (MATIAS-PEREIRA, 2012b). 

O Decreto 7.892/2013, que regulamenta o SRP, também expõe no art.22: “desde que 

devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciado”. Trata-se da adesão 

ou carona, uma forma de contratação direta (SANTANA, 2014). 

Quanto ao pregão eletrônico, realiza-se no COMPRASNET8, Portal de Compras 

Governamentais utilizado para operacionalização online do processo licitatório, bem como 

acesso às informações das licitações no âmbito da administração federal, como aviso de editais, 

dispensa e inexigibilidade de licitação, cotação eletrônica, entre outros. Por sua vez, a lei 

também prevê situações em que a prestação de serviço ou aquisição de bens pode ser realizada 

por dispensa ou inexigibilidade de licitação (BRASIL, 2017). 

Conforme ensina Matias-Pereira (2012b), as regras que regulamentam o processo 

licitatório vinculam-se à estreita observância aos princípios constitucionais (impessoalidade, 

moralidade, eficiência, publicidade e legalidade), estabelecendo-se, assim, um caráter 

impositivo (CARVALHO FILHO, 2012; JUSTEN FILHO, 2016).  

Nesse sentido, Matias-Pereira (2012b) reconhece que há um excesso de normalização 

para o processo licitatório, motivo pelo qual torna-se exaustivo o cumprimento das 

prerrogativas que o envolve. Ademais, além dos procedimentos já existentes, as constantes 

                                                           
8 Portal de Compras do Governo Federal: sítio onde são realizados os procedimentos sistematizados 

referentes às compras governamentais. Consulta: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 



27 
 

alterações normativas, embora pontuais, não costumam levar em consideração a real 

estruturação dos órgãos públicos, cujos recursos de pessoal, tecnológico e financeiro diferem 

bastante e influenciam o atendimento célere das demandas (FENILI, 2018). 

De acordo com Santana (2015b, p.41), as ferramentas disponíveis no arcabouço jurídico 

brasileiro contribuem para qualidade da contratação “desde que aliadas ao bom planejamento 

da aquisição”. Embora concorde que o setor de compras públicas tem se adaptado bem às 

mudanças ocorridas nas últimas décadas, o autor reforça que a falta de um planejamento 

adequado expõe a parte deficiente do sistema. 

Além dos marcos legais, os órgãos públicos também devem observância às normas 

infralegais9, como portarias, decretos, resoluções e instruções normativas. Outrossim, Bandeira 

de Melo (2000, p.378-379) define a instrução como “fórmula de expedição de normas gerais de 

orientação interna das repartições, emanadas de seus chefes a fim de prescrevem o modo pelo 

qual seus subordinados deverão dar andamento aos seus serviços.” Já para Martins (2017)10, 

“uma IN vem estabelecer rotinas que muitas vezes já as conhecemos. A vantagem de uma IN 

seria a padronização do setor público”. 

Portanto, as instruções normativas são adotadas pelo serviço público com a finalidade 

de interpretar o que já está previsto no texto legal, indicando como realizar determinadas 

atividades e procedimentos não tão pormenorizados em lei. Funcionam, pois, como uma espécie 

de metodologia, mas em caráter impositivo. Todavia, sua expedição tem que estar vinculada ao 

âmbito de atuação e competência da autoridade responsável (BITTENCOURT, 2015). 

Conforme disposto na estrutura organizacional do Ministério da Educação11, as 

universidades federais, órgãos da administração indireta, mantêm com tal entidade uma relação 

de vinculação, não de subordinação. No entanto, como cabe ao Ministério do Planejamento12 à 

gestão de compras públicas no âmbito dos órgãos da Administração Pública Federal, direta, 

autárquica e fundacional, as recomendações realizadas pelo referido órgão nesse segmento 

devem ser seguidas também pelas instituições de ensino superior. 

 Nesse contexto, como o Ministério do Planejamento possui a prerrogativa de orientar 

sobre temas como orçamento, planejamento, serviços gerais e contratações públicas etc, os atos 

                                                           
9 Normas que estão em posição inferior a uma lei, na disposição da hierarquia jurídica do país. 

Disponível em: https://dicionario.priberam.org/infralegal. Acesso em: 13 fev.2019. 
10 Documento on-line não paginado. 
11 Para visualizar a estrutura organizacional do MEC: www.portal.mec.gov.br/estrutura-organizacional 
12 O Ministério do Planejamento passou a ser denominado Ministério da Economia a partir de 1º de 

janeiro de 2019 (Medida Provisória nº 870/2019). 

https://dicionario.priberam.org/infralegal
https://dicionario.priberam.org/infralegal
http://www.portal.mec.gov.br/estrutura-organizacional
http://www.portal.mec.gov.br/estrutura-organizacional
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emanados acerca desses objetos devem estar alinhados ao que edita o referido ministério. Nesse 

caso, estendido ao Executivo Federal. 

 

2.1.3 Gestão das compras governamentais: SISG e SIASG 

 

No âmbito da Administração Pública Federal, o Decreto n º 1.094/1994 regulamentou o 

Sistema de Serviços Gerais – SISG, cujo órgão central é a Secretaria de Gestão – SEGES, do 

Ministério do Planejamento. Parte integrante da administração, esse sistema surge “num esforço 

de coordenação das atividades de logística governamental com vistas a maior eficiência [...] de 

atividades de cunho transversal” (BRASIL, 2017, p.11). São competências do SISG: normatizar 

as aquisições e contratações de serviços, propiciar a modelagem básica de processos, visando a 

padronização, controle e gestão, e estimular a capacitação e o desenvolvimento dos servidores. 

A sua estrutura é dividida em órgão central (responsável pela formulação de diretrizes), 

órgãos setoriais (unidades que executam as atividades na administração direta) e órgãos 

seccionais (unidades que executam as atividades no âmbito das autarquias e fundações 

públicas). Estes últimos estão “sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica específica 

do órgão central, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa 

estiverem integrados” (BRASIL, 2017, p.13).  

Originário do mesmo decreto, o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

– SIASG é um sistema auxiliar do SISG para informatização e operacionalização das atividades, 

com o objetivo de integrar, de forma moderna, os órgãos federais. A plataforma agrega os 

processos administrativos de compras e contratações públicas realizados pelas Unidades 

Administrativas de Serviços Gerais (UASG). Entre os seus submódulos destacam-se: o Portal 

de Compras Públicas, o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, CATMAT 

(catálogo de materiais) e CATSER (catálogo de serviços), entre outros (BRASIL, 2017). 

A figura 1 ilustra a representação geral do SIASG: 
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              Figura 1 – Representação da visão geral do SIASG 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017) 

 

 

Conforme exposto na figura 1, o SISG e SIASG atuam de forma integrada com as 

demais estruturas da administração federal, haja vista que suas diretrizes afetam os órgãos a 

eles subordinados. Os sistemas também evidenciam o nível de informatização do 

gerenciamento das compras governamentais nessa esfera. 

Consoante às ações de modernização promovidas pela SEGES, Ferrer (2015a) corrobora 

que a inovação merece lugar de destaque quando se pretende melhorar a gestão das compras 

públicas. A autora sugere observar as melhores práticas adotadas por outros órgãos e países 

como estratégia para facilitar as mudanças. Isso inclui o uso de ferramentas de tecnologia da 

informação, que permitem o controle e análise dos dados para tomada de decisão, por meio de 

sistemas inteligentes, dentre os quais destacam-se os processos eletrônicos e uma equipe 

orientada ao planejamento (FERRER, 2013). 

Ferrer (2015b) e Fenili (2018) constatam a evolução da gestão das compras públicas, 

seja por meio da informatização dos processos, seja pela alteração e atualização do regramento 

jurídico que rege o setor, como a introdução do pregão eletrônico e o Sistema de Registo de 

Preços, demonstra alguns avanços. Já para Matias-Pereira (2012b), o planejamento 

governamental é um aliado no processo de modernização e inovação na gestão pública. 

Modo contínuo, a Central de Compras e Contratações13 do Governo Federal foi 

regulamentada pelo Decreto nº 9.305, de 20 de abril de 2017, que trata sobre a estrutura do 

                                                           
13 Maiores informações em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras 
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. As competências da Central versam 

sobre o desenvolvimento, proposição e implementação de modelos, mecanismos, processos e 

procedimentos para aquisição e contratação, bem como a gestão centralizada de bens e serviços. 

Tais medidas corroboram as mudanças recentemente implantadas nessa área, indicando uma 

gestão de compras governamentais centralizada (DÓRIA, 2018). 

 

2.1.4 O ciclo de aquisições governamentais 

 

A obra Licitações e Contratos publicada pelo TCU ensina que a licitação caracteriza-se 

por uma sequência lógica de atos, sendo composta pelas fases interna e externa. Na fase interna 

ou preparatória, são requisitos a identificação e necessidade do objeto, a elaboração do projeto 

básico ou termo de referência, estimativa da contratação e demais informações para estabelecer 

critérios e condições do objeto. Já a fase externa ou executória é iniciada com a publicação do 

edital (ou instrumento correspondente), sendo finalizada com a execução contratual (BRASIL, 

2010). Salienta-se que fins deste trabalho, a ênfase é voltada à fase interna, mais precisamente 

ao planejamento da contratação. 

Nessa perspectiva, Fenili (2016a, p.88) entende a gestão de compras como um ciclo que 

“engloba todas as atividades que se estendem desde o recebimento (pela área de aquisições) das 

requisições de compras (provenientes dos diversos setores internos da organização) até a 

aprovação da fatura de pagamento ao fornecedor”. Quando voltada ao setor público, 

acrescentam-se o processo licitatório a e divisão da despesa (nota de empenho, liquidação e 

pagamento).  

Para Ferrer (2013), por se tratar de um processo transversal, as compras públicas 

assumem características complexas e dinâmicas, uma vez que envolvem vários setores, sujeitos 

e interessados. Nesse sentido, a autora propõe o ciclo das compras composto por quatro etapas: 

especificação (análise da demanda, consolidação e especificação das requisições), aquisição 

(determinação de preços, processo licitatório e administração de atas), monitoramento 

(administração de contratos, planejamento da entrega, recepção e inspeção) e auferição 

(armazenagem e estocagem, distribuição e consumo, pagamento a fornecedores e avaliação dos 

contratos). Essas etapas retroalimentam a política e planejamento de compras e podem ser 

visualizados pela lógica do ciclo PDCA, sendo possível identificar falhas e prover melhorias 

contínuas nas etapas do processo (PAIM TERRA, 2018). 
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 Portanto, o ciclo é iniciado com o recolhimento da demanda e culmina com a avaliação 

contratual dos fornecedores, observando-se desde os marcos legais até os procedimentos 

logísticos, fiscais, entre outros.  

Consoante a Ferrer (2015b), Santana (2015b) também concebe as aquisições 

governamentais como um ciclo. Por sua vez, é dividido em: fase preparatória, fase transacional, 

fase gestão e a gestão de fornecedores, que perfaz todo o processo. A fase preparatória diz 

respeito ao planejamento das aquisições, e compõe os seguintes itens: Plano Anual de 

Aquisições, Plano de Obras, Necessidade de Aquisição, Padronização das Demandas (materiais 

e serviços), Especificação Técnica (TR e PB) e Suporte para detalhamento das especificações.  

A figura 2 abaixo ilustra a ideia: 

 

    Figura 2 - Ciclo dos Suprimentos Governamentais (geral) 

    Fonte: Santana (2015b, p.69)    

 

 

Conforme representado na figura 2 acima, na visão de Santana (2015b), a gestão de 

fornecedores permeia todo o ciclo das aquisições, uma vez que a pesquisa de preços (soluções 

de mercado) é realizada por meio das propostas das empresas; a segunda fase é destinada à 

seleção do fornecedor, mediante contratação direta ou processo licitatório; e a gestão de 

contrato também tem como finalidade a prestação de serviços efetuado pelo vencedor do 

certame. 



32 
 

Santana (2015a, p.15) entende as compras governamentais como um processo sistêmico, 

uma vez que as ações estão interligadas dentro da estrutura estatal (recursos financeiros, agentes 

públicos, infraestrutura, tecnologia da informação e comunicação) para alcançar um resultado. 

O autor “visualiza (no sentido de se produzir cenários possíveis) a relação existente entre as 

ações ali perpetradas e aquelas que são as próprias finalidades governamentais (serviços e 

utilidades públicas a serem disponibilizadas aos cidadãos/cidadãs (customers)”. 

No tocante ao ciclo da compras e licitações públicas, o autor assinala que enquanto há 

muitos “livros jurídicos” dedicados ao tema, mas há poucos “tratando dos aspectos 

instrumentais desse setor” (SANTANA, 2015b, p.67). Nessa perspectiva, o marco regulatório 

superestima as ações gerenciais, não dando a devida relevância ao resultado alcançado com as 

licitações, atendo-se ao cumprimento estrito dos aspectos legais. Assim, critérios mais 

analíticos como qualidade da contratação, a eficácia do objeto escolhido, relacionamento com 

o fornecedor, entre outros, não costumam ser considerados, caso não expressos em lei. 

Santana, Camarão e Chrispim (2016) também enxergam as aquisições públicas de forma 

sistêmica, cujas fases estão interligadas de maneira contínua e servem como input à etapa 

seguinte. Ademais, atribuem à etapa interna, na qual ocorre o planejamento da contratação e 

elaboração do termo de referência ou projeto básico, um peso maior sobre o sucesso ou fracasso 

da licitação. 

A despeito dos aspectos necessários a uma boa gestão das compras públicas, Ferrer 

(2015b) indica: produtos e serviços padronizados e classificados por famílias; 

dimensionamento e planejamento da demanda; e desenho do fluxo processual para mensurar 

desempenho. Além disso, a autora corrobora que termo de referência contribui para eficiência 

da licitação. 

Já Costa, Braga e Andrioli (2017) consideram os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) 

e o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) fundamentais tanto ao planejamento 

quanto ao desempenho satisfatório desse segmento. Os autores também concordam que as 

compras públicas são compostas por processos interligados, gerando entradas e/ou saídas à fase 

subsequente.  

Em que pese a importância do planejamento, estruturação e execução das compras 

públicas para gestão como um todo, Ferrer (2015b) e Santana, Camarão e Chrispim (2016) 

consideram que, à medida que esse processo se dá de forma eficiente, eficaz e transparente, os 

serviços públicos prestados à população também tendem a ser melhores. 

Considerando que o termo de referência ou projeto básico serve de base para elaboração 

do edital, deve conter estimativa de preço, prazos, critérios da contratação e “todos os elementos 
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capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão 

adequado para caracterizar o bem ou serviço” (BRASIL, 2010, p.79). Outrossim, necessita ser 

elaborado de forma conjunta entre o a unidade requisitante e o setor de compras (SANTANA; 

CAMARÃO; CHRISPIM, 2016), com a devida anuência da autoridade competente.  

Por sua característica cíclica, Matias-Pereira (2012a, p.165-166) diz que a globalização 

impactou também os processos de compras, que deixaram de ser vistas como algo isolado e 

“estão cada vez mais integradas às decisões de outras áreas, que exercem um papel igualmente 

estratégico para a empresa ou órgão público”.  

Por fim, Ferrer (2015a, 2015b) afirma que se destina mais tempo à execução do que ao 

planejamento das compras. Essa sentença em si expõe uma certa dualidade, visto que os 

problemas na fase interna da licitação costumam impactar todo o processo (SANTANA, 2014). 

Diante disso, todas as fases da contratação deveriam receber igual atenção. 

 

2.1.5 O planejamento de compras públicas 

 

Conforme consta no art.6º do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, as atividades 

da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. O planejamento também 

é citado na Constituição de 88, no art.37 e art. 174. 

De acordo com o exposto nos tópicos anteriores, a planejamento de compras compõe 

uma das etapas do ciclo de aquisições governamentais. Assim, o que ocorre naquela etapa pode 

trazer consequências positivas ou negativas (SANTANA, 2014) às demais fases do sistema. 

Ademais, é primordial para que a contratação realizada agregue valor ao respectivo órgão; seus 

riscos sejam passíveis de gerenciamento; mantenha-se alinhamento com o que apregoa o órgão 

governante superior; bem como a devida aplicação dos recursos (BRASIL, 2012). 

Planejar é fundamental (MATIAS-PEREIRA, 2012b; VILHENA; HIRLE, 2013). No 

setor público sua importância se amplia em virtude do principal objetivo: atender as demandas 

da sociedade (SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016). Desse modo, “a prática do 

planejamento tem como objetivo corrigir distorções administrativas [...] remover empecilhos 

institucionais e assegurar a viabilização de objetivos e metas que se pretende alcançar [...] é 

indispensável ao administrador público responsável” (ANDRADE et al., 2010, p.1). 

O planejamento situa-se no nível estratégico da organização e corresponde a realização 

de metas a longo prazo, uma vez que versa sobre os objetivos traçados pela alta administração 
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em alinhamento à sua missão organizacional (MATIAS-PEREIRA, 2012b; BAILY et al., 

2015).  

Matias-Pereira (2012b) argumenta que o planejamento é uma importante ferramenta 

para auxiliar o gestor público no alcance das metas traçadas, pois associa-se à eficiência, 

eficácia e efetividade das ações governamentais. Para Ambrozewicz (2015), é um dos 

instrumentos que possibilitam a conversão de objetivos em ações. Já Martins (2017) diz que 

planejar é se antecipar às necessidades futuras. 

Dentre as ações que compõem o planejamento estratégico governamental, tem-se as 

aquisições públicas, responsáveis por materializar as demandas da sociedade. Nesse segmento, 

embora considere sua relevância, Fenili (2018) alerta que as instituições devem fazê-lo em 

consonância com a sua capacidade estrutural, sob pena de não conseguir pôr em prática as metas 

traçadas. Isto é válido também quando se aborda temas recentes como governança e gestão de 

riscos. 

No cenário atual, onde o corte de gastos orçamentários, instituído pela Emenda 

Constitucional nº 9514 (Teto dos Gastos) prevê o contingenciamento dos investimentos em 

Educação e Saúde nas próximas décadas (2017 - 2037), planejar é questão de sustentabilidade. 

Desse modo, infere-se que a utilização “desses recursos escassos deverá ser feita de maneira 

mais racional e eficiente possível. E para que isso ocorra adequadamente é que se utiliza o 

planejamento” (MATIAS-PEREIRA, 2012b, p.42). 

Nessa seara, o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou a primeira versão do 

documento Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação em 2014, resultante do 

Acórdão nº 1321/2014 – TCU – Plenário, trazendo orientações, recomendações, bem como o 

desenho do fluxo processual das aquisições. A figura 3 a seguir demonstra o processo:  

 

                                                           
14 Emenda Constitucional nº 95 de 2016 institui o Novo Regime Fiscal e dá outras providências. 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-

dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html. 
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         Figura 3: Metaprocesso das aquisições públicas15 

         Fonte: Portal TCU 

 

 

Conforme ilustrado na figura 3 acima, o referido órgão de controle estabelece a 

sequência de ações para a contratação pública, sendo elas: a Oficialização da Demanda, o 

Planejamento da Contratação, a Seleção do Fornecedor e a Gestão do Contrato. 

Na seção sobre os marcos jurídicos das compras públicas, resta claro que o planejamento 

da contratação integra a fase interna do processo licitatório, da qual advém instrumentos como 

Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico. Para Santana, 

Camarão e Chrispim (2016), Costa, Braga e Andrioli (2017) e Ferrer (2015a) é nessa etapa onde 

se concentram as maiores falhas responsáveis pelo insucesso das compras públicas. Seja pela 

falta da cultura de planejamento (DÓRIA, 2018), falta de padronização dos procedimentos 

(PEREIRA; GUARNIERI, 2018), ou pela complexidade do processo, principalmente nas 

universidades federais (ALVES, 2017), os referidos instrumentos são considerados essenciais 

para uma gestão de compras eficiente. 

Dadas as fragilidades identificadas nesse processo, para Costa, Braga e Andrioli (2017) 

cabe à unidade solicitante especificar bem a sua necessidade e relacioná-la com os objetivos 

estratégicos da instituição. Como geralmente essas unidades não integram as equipes de 

compras, a demanda pode não ser devidamente compreendida, o que resulta em uma aquisição 

de material fora da especificação.  

                                                           
15Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/comunidades/controle-externo-das-aquisicoes-

logisticas/atuacao/riscos-e-controles-nas-aquisicoes/. Acesso em: 31 jan. 2019. 
 

https://portal.tcu.gov.br/comunidades/controle-externo-das-aquisicoes-logisticas/atuacao/riscos-e-controles-nas-aquisicoes/
https://portal.tcu.gov.br/comunidades/controle-externo-das-aquisicoes-logisticas/atuacao/riscos-e-controles-nas-aquisicoes/
https://portal.tcu.gov.br/comunidades/controle-externo-das-aquisicoes-logisticas/atuacao/riscos-e-controles-nas-aquisicoes/
https://portal.tcu.gov.br/comunidades/controle-externo-das-aquisicoes-logisticas/atuacao/riscos-e-controles-nas-aquisicoes/
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Por sua vez, o mau planejamento da contratação resulta em retrabalho, na demora no 

atendimento das demandas, na morosidade e o no insucesso da licitação, refletindo em pregões 

fracassados ou aquisição de materiais e serviços dissonantes da demanda apresentada 

(SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016). 

Outro aspecto relevante destacado por Santana (2014) é o que a falta e ou a falha na 

etapa de planejamento vincula-se diretamente aos resultados negativos identificados nas 

licitações. Outrossim, ele classifica a fase operacional (licitação) a mais simples se comparada 

à fase preparatória e à gestão e fiscalização contratual. 

Na mesma direção, Santana (2015b, p.86) faz críticas à “preocupação mais voltada para 

a formalidade e a legalidade dos procedimentos do que uma visão finalística e de resultados”; 

e sugere que os atores envolvidos no processo de compras se atentem a responder perguntas 

alusivas à demanda a ser atendida: quem será o beneficiado? para que serve e qual a sua 

utilidade?. 

 Esses questionamentos podem ser minimamente respondidos por meio de artefatos 

como o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), Estudos Técnicos (ET), Mapa de 

Riscos (MR), e Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB). Neles, além de se estudar a 

viabilidade da contratação, da demanda, apontam-se cenários possíveis e as soluções que o 

mercado apresenta (MARTINS, 2017), escolhendo-se a mais viável (SANTANA, 2014), 

considerando a contratação como algo sistêmico e analítico.  

O pensar em soluções sugere, ainda que de maneira incipiente, um rompimento com o 

status quo (MARTINS, 2017), uma vez que geralmente se contrata com base no histórico e 

repetindo-se números anteriores, sem se realizar a devida análise sobre a manutenção ou não 

daquela necessidade, tampouco o uso de métricas para justificar o quantitativo de aquisições ou 

serviços estimados. 

 Quanto a definição do objeto, “uma especificação excessivamente detalhada pode gerar 

uma restrição à licitação e resultar em um direcionamento do certame, que representa não só 

um ilícito administrativo, mas também a prática de um tipo penal. Por outro lado, uma 

especificação muito aberta (sem pormenorizações) costuma ser a origem de todo tipo de 

equívoco e problema que circunda uma contratação” (SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 

2016, p.51). 

Ademais, os autores destacam alguns aspectos relevantes ao planejamento da 

contratação: i) construção do DOD pela unidade requisitante; ii) estudos técnicos preliminares 

(ETP) bem elaborados para atestar a viabilidade da contratação; iii) projeto básico ou termo de 

referência elaborados de acordo com os ETP; iv) equipe de planejamento multidisciplinar, 
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dotada de conhecimento jurídico, técnico, processual e administrativo; vi) normatização interna 

sobre a obrigatoriedade para unidade requisitante participar do processo de planejamento 

(COSTA; BRAGA; ANDRIOLI ,2017). 

 No que diz respeito à especificação do objeto, embora indispensável, Santana, Camarão 

e Chrispim (2016) alertam que o excesso de detalhes pode comprometer a competitividade entre 

os licitantes, prática essa a ser coibida e passível de penalização; ao passo que uma muito 

genérica pode acarretar problema com a aquisição do item errado ou de baixa qualidade. São 

exemplos dessa distorção, as frequentes especificações genéricas nos editais para aquisição de 

caneta esferográfica e papel A4. 

De forma complementar, Martins (2017)16 aponta que “uma contratação malsucedida 

gera prejuízo ao erário. Acredito que devemos valorizar mais o planejamento e tentar detalhar 

cada vez melhor nosso objeto”. Como uma das medidas para sanar essa deficiência, o autor 

sugere adotar um calendário de licitações, cujo planejamento inicia-se no ano anterior, a partir 

das necessidades informadas pelas unidades requisitantes. Desse modo, são realizadas compras 

específicas a cada mês, evitando-se que as de médio e grande porte concentrem-se no início e 

final do exercício financeiro. 

Já Fenili (2016b) relata a experiência da Câmara dos Deputados, que adotou o Termo 

de Referência Eletrônico como produto de um projeto, e destaca como aspectos relevantes dessa 

iniciativa: a responsabilidade compartilhada entre o setor solicitante e o especificador; os níveis 

distintos de informação que incrementa a qualidade dos dados; e a simplificação da tarefa. No 

entanto, o autor pontua que o modelo implantado não tornou o processo mais célere.  

Assim como Costa, Braga e Andrioli (2017) consideram os estudos técnicos um ponto 

importante para o sucesso da contratação, Fenili (2016b, p.57) defende que “a estimativa de 

preços apresenta-se como fator crítico de sucesso às compras públicas”. Por seu turno, Paim 

Terra (2018) coaduna que a realização da pesquisa de preços facilita o processo de compras 

públicas. 

Para Chaves (2017), o bom planejamento das contratações governamentais está 

relacionado a uma pesquisa de preços coerente com os valores praticados no mercado. Embora 

esse tema seja discutido desde a publicação da Lei nº 8.666/93, o autor afirma que a ausência 

de normativos específicos destinados a regulamentar a metodologia a ser aplicada na pesquisa 

de preços encorajou os agentes de compras executá-la à sua maneira. 

                                                           
16 Documento on-line não paginado. 
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 Outro ponto relevante diz respeito à participação do fiscal do contrato na Equipe de 

Planejamento. Para Martins (2017), isto é algo positivo, uma vez que, por conhecer as nuances 

do contrato anterior, o fiscal relatará, no momento do planejamento, aspectos que deverão ser 

mantidos ou evitados, almejando, assim, melhores contratações. 

Por seu turno, Chaves (2017) tece críticas ao uso indiscriminado do Sistema de Registro 

de Preços, visto que o referido instrumento faculta à administração adquirir ou não o item no 

período da vigência da ata; falta de lotes mínimos ou cronograma; enfim, sem planejamento, 

haja vista não basear em cálculos efetivos. Desse modo, a não obrigatoriedade permite ao órgão 

“chutar” quantitativos, o que afeta todo o ciclo de compras. Outrossim, para o autor geralmente 

os quantitativos constante no edital não refletem as reais demandas do órgão. Logo, para o 

licitante, trata-se de um negócio incerto. Isto, por sua vez, acaba elevando o valor da proposta.  

Dado o grau de incerteza, merece observância no momento do planejamento da 

contratação os riscos inerentes a ela. Nesse contexto, a gestão de riscos consiste “em um 

conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos” 

para o alcance dos objetivos estratégicos (BRASIL, 2018, p.12). Portanto, os processos 

institucionais devem ser orientados considerando essa perspectiva. Há várias ferramentas, 

modelos e técnicas disponíveis para se gerenciar os riscos, cabendo às instituições escolher os 

que melhor se adéquem aos seus processos. 

De forma prática, Fenili (2018) defende que, embora a atuação das auditorias internas 

seja relevante, cabe ao agente de compras (gestor e equipe) observância ao risco quando da 

instrução processual. Ademais, no que diz respeito às compras governamentais, por envolverem 

recursos públicos, o apetite ao risco (risco aceitável) tende a ser baixo, com ações voltadas a 

mitigá-los. 

O risco17 é composto por variáveis como causa, evento e consequência, para os quais se 

atribui a matriz probabilidade e impacto (BRASIL, 2018). Tomando-se por base uma demanda 

hipotética, qual seja a “aquisição de caneta esferográfica”, como provável causa do insucesso 

se apontaria a especificação muito genérica; enquanto o evento seria a falta de critérios na 

aceitação das propostas. Como consequência, adquire-se um produto que não atende aos 

padrões de qualidade exigidos (FENILI, 2018). 

                                                           
17 O Referencial Básico de Gestão de Riscos elaborado pelo TCU descreve o risco como “efeito da 

incerteza sobre objetos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização 

ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos” 

(Brasil, 2018, p.8). 
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No tocante a atuação do Setor de Compras no processo de planejamento, para Santana, 

Camarão e Chrispim (2016, p.20) “resta clara a necessidade de haver, por parte da unidade 

administrativa, organização adequada, tanto na forma de distribuição de atividades entre os 

servidores, quanto na metodologia utilizada não apenas para elaborar o Termo de Referência”. 

Para os autores, o tema está intrinsecamente ligado planejamento das aquisições públicas. 

Quanto aos benefícios, Martins (2017) destaca que o planejamento reduz os custos com 

o processo de contratação, permite decidir as prioridades num cenário de recursos escassos, 

além de pensar as demandas com antecedência. Ademais, a falta de planejamento impulsiona 

as aquisições emergenciais, que geralmente tornam-se mais onerosas. Por outro lado, ele 

esclarece que no Brasil os esforços são mais direcionados à fase de execução. É fato que o 

planejar das compras é deficiente na Administração Pública. Portanto, uma maneira de reverter 

esse quadro é a capacitação e conscientização dos gestores de que o planejamento poderá levar 

a resultados mais satisfatórios (MARTINS, 2017). 

 Em linhas gerais, o planejamento de compras contempla a identificação das demandas 

futuras e dos processos prioritários, que serão escolhidos pela gestão, além de associar o 

planejamento de compras à gestão orçamentária, recurso disponível no exercício para 

determinada contratação, que a sustenta (VILHENA; HIRLE, 2013). Outro ponto é a 

sistematização dos procedimentos e a formação de uma base de dados para registrar o histórico 

da contratação; a compreensão dos requisitos e a interação entre o setor de compras e as 

unidades demandantes; coordenados e apoiados pela alta gestão. 

 Nesse contexto, o instrumento que materializa o planejamento da contratação é o Plano 

Anual de Compras (SANTANA, 2015b; FENILI, 2018), que deve refletir a consolidação das 

demandas, o cronograma de execução, assim como indicadores de monitoramento e avaliação, 

tanto do produto quanto dos fornecedores (VILHENA; HIRLE, 2013). Para Fenili (2018), o 

PAC também pode ser considerado uma ferramenta de governança. 18 

Baseado em experiência frente à unidade de compras da Câmara dos Deputados, Fenili 

(2018), a partir de um modelo próprio, destaca alguns pontos para elaboração do Plano Anual 

de Compras (PAC), como: 1) definição das unidades supridoras ou equivalentes (setor de 

compras/gestor da ata); 2) publicidade às unidades solicitantes (plano de comunicação sobre o 

PAC, cronograma para o levantamento das demandas); 3) levantamento das demandas junto às 

                                                           
18 O conceito de “governança das aquisições consiste no conjunto de mecanismos de liderança, estratégia 

e controle de postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições, 

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

2018, p. 27). 
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unidades solicitantes; 4)centralização das demandas no setor de compras/contratações; 5) 

classificação da complexidade das demandas (semelhante aos critérios de priorização da 

demanda); 6) distribuição das demandas ao longo do exercício e definição das datas (de acordo 

com a complexidade e orçamento). 

O quadro 1 abaixo representa o modelo inovador de um Plano Anual de Compras e 

Contratações proposto por Fenili (2018): 

 

    Quadro 1: Inovações em modelos de compras e contratações 

    Fonte: Fenili (2018, p.195)19 

 

 

 No quadro 1 acima, é possível identificar o planejamento de compras a médio prazo, 

com ações que alteram, inclusive, o tipo de contratação a ser adotada pelo órgão ao longo dos 

anos. Nesse sentido, a instituição está se antecipando às necessidades futuras (MARTINS, 

2017), de forma paulatina e estruturada, visando a melhor forma de atender suas demandas. 

No entanto, diferente do que ocorre em países como Estados Unidos, Canadá e Chile, 

no Brasil é evidente a cultura do não planejamento dos suprimentos governamentais 

(SANTANA, 2015b). No referido país latino, o planejamento anual de compras é divulgado na 

internet por meio do domínio ChileCompra20.  

Em breve consulta, observou-se que a exemplo do Chile, a Colômbia 21também mantém 

o site destinado às compras governamentais, no qual disponibiliza o Plan Anual de 

Adquisiciones, sendo possível identificar as unidades que o compõe; iniciativas semelhantes 

                                                           
19 O termo “outsourcing” é traduzido com terceirização. 
20 www.chilecompra.cl 
21 Central de Compras do Governo da Colômbia. Disponível em: https://www.colombiacompra.gov.co. 

Acesso em: 04 fev. 2019. 

https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/
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são executadas na Noruega22 e no Canadá23. Embora não constitua foco de estudo, infere-se o 

quanto o Governo Federal Brasileiro, apesar dos avanços, ainda caminha timidamente para 

consolidação do Plano Anual de Compras. 

 

2.1.6 O planejamento de compras nas universidades federais 

 

As universidades federais são classificadas como autarquia. Isto posto, essas instituições 

possuem autonomia administrativa e financeira (JUSTEN FILHO, 2016) para gerenciar os seus 

processos institucionais. Por sua vez, vinculam-se ao Ministério da Educação e ao Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, responsável pelos repasses orçamentários, bem 

como pelas orientações e procedimentos normativos. 

Tachizawa e Andrade (2006) entendem que cada organização varia de acordo com sua área 

de atuação, bem como os recursos, técnicas e tecnologias que utilizam para desempenhar suas 

atividades gerenciais. Daí seu caráter peculiar. Para os autores, elas são divididas em industrial, 

comercial, prestação de serviços, entre outras. Logo, a maneira que cada instituição se organiza 

está relacionado ao ambiente no qual interage. Em termos de classificação, “as instituições de 

ensino superior - IESs como uma categoria distinta de organização social, que se aproxima 

bastante daquelas organizações de prestação de serviço” (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006, 

p. 49). 

Diferente de outros órgãos com função mais segmentada, as universidades federais, em 

virtude de seus processos finalísticos de ensino, pesquisa e extensão, necessitam de uma gama 

variada de serviços e materiais, considerados como atividades-meio24 (FENILI, 2018), que dão 

suporte às atividades-fim. Desse modo, as demandas abrangem contratações de serviços como 

limpeza, vigilância, locação de impressoras, infraestrutura para eventos; aquisição de material 

expediente, consumo, químico, laboratorial; obras e serviços de engenharia, entre outros. Isto 

posto, o sucesso ou fracasso nos processos de compras afeta a qualidade dos serviços (FERRER, 

2015a; SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016) prestados à comunidade universitária.  

                                                           
22 Compras Públicas da Noruega. Disponível em: https://www.anskaffelser.no/public-procurement/e-

procurement/about-e-procurement. Acesso em: 04 fev.2019. 
23 Portal de Aquisições Públicas do Canadá. Disponível em: https://www.merx.com. Acesso em: 04 

fev.2019. 
24 São atividades que oferecem o suporte adequado às atividades finalísticas da instituição, como 

administração de material, patrimonial e financeira, traduzida na aquisição de bens e serviços e gestão 

de contrato, por exemplo (BRASIL, 2013). 

https://www.anskaffelser.no/public-procurement/e-procurement/about-e-procurement
https://www.anskaffelser.no/public-procurement/e-procurement/about-e-procurement
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Quanto à atividade-fim ou finalística25, corresponde à essência de funcionamento do 

órgão (BRASIL,2013), o principal papel que desempenha e os serviços que presta à sociedade. 

Nas instituições federais de ensino superior, são elas: ensino, pesquisa e extensão. Desse modo, 

estabelecem as diretrizes e qualidade do ensino, expansão, formação discente e docente, de 

acordo com a cadeia de valor desenhada pela entidade. 

Essas informações coadunam o ponto de vista de Alves (2017), para quem a gestão de 

compras no contexto das universidades federais é complexa por envolver muitas demandas e 

partes interessadas. Esse é um dos motivos pelos quais Dória (2018) sugere a adoção de um 

modelo de aquisições centralizado, a exemplo do que é adotado pela UFRN. 

Embasando-se em dados de 2011 a 2015, Noronha (2017), em estudo sobre a mesma 

instituição, diz que a modalidade de licitação mais utilizada é o pregão, correspondendo a 

73,1% dos processos. Destes, 93,3% realizados de forma eletrônica. Quanto ao Sistema de 

Registro de Preços, ocupou 82,3%. A despeito dos motivos do cancelamento de itens na fase 

externa, lideram o ranking: valor final da proposta acima do preço estimado (51,7%) e 

especificação inadequada (11,1%). Desse modo, o estudo indica que esses elementos se 

concentram na fase interna e, portanto, vinculando-se à etapa do planejamento. 

O estudo também apontou que a fase interna abarca, em média, 71% do tempo da 

duração do processo licitatório. Contada em dias, essa etapa absorve 89 dias, enquanto a externa 

36, totalizando 125 dias, que corresponde à duração média da licitação (NORONHA, 2017). 

Esses dados convergem com a pesquisa de Santana, Camarão e Chrispim (2016) quanto à 

importância da boa elaboração do termo de referência, vinculado à fase interna da licitação, 

para o bom desempenho da contratação. 

Nesse contexto, a Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) teve como objetivo 

avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições públicas adotadas pela 

Administração Pública Federal estavam alinhadas à legislação aplicável e aderente às boas 

práticas. Essa ação é contínua ao levantamento denominado Perfil Governança das Aquisições 

- Ciclo 2013, sob responsabilidade do TCU. Desse documento resultou o Acórdão nº 

2.622/2015 - Plenário TCU. O instrumento contém recomendações à Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI/MP), e aos órgãos a ela subordinados, no tocante à edição de 

normativos e diretrizes que fomentem o processo de planejamento e estruturação do processo 

                                                           
25 O Planejamento Estratégico Institucional do Ministério da Educação (2015-2018) apresenta a cadeia 

de valor do órgão, bem como elenca seus processos finalísticos e de suporte. 
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das compras com vistas à gestão de riscos, bem como designação de competências e 

responsabilidades, entre outros. 

Em termos estruturais, embora não configure atribuição do TCU estruturar o processo 

de compras públicas, limitando-se a fiscalizar as ações após realizadas, o referido órgão de 

controle “vem avaliando, periodicamente, a capacidade de governança e gestão do setor 

público, seja nas políticas governamentais, na gestão de pessoas, nas áreas de tecnologia da 

informação, de saúde, de segurança e nas contratações públicas (FENILI, 2018, p.41) 

Como resultado dessas ações, o Acórdão 2749/2015 trata sobre recomendações feitas à 

UFRN, cujo objeto de investigação foi a prestação de serviços de limpeza e vigilância. Trata-

se de um documento extenso, do qual extraiu-se os pontos mais coerentes com o objeto desta 

pesquisa. O quadro 2 a seguir ilustra algumas das recomendações:  

 

Quadro 2 – Recomendações do TCU à UFRN 

INSTRUMENTO 

LEGAL 

RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

Acórdão 

2749/2015 

Disciplinar a forma de acesso às funções-chave dos setores de aquisições. 

Estabelecer formalmente objetivos organizacionais para gestão de 

aquisições, alinhados às estratégias do negócio. 

Aprovar e publicar diretrizes para área de aquisições incluindo: política de 

compras, de estoques, de sustentabilidade e de compras conjuntas. 

Estabelecer normativos internos para estrutura organizacional da área de 

aquisições; competências, atribuições e responsabilidade; controles internos 

para monitorar os atos delegados relativos às contratações. 

Estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos das aquisições. 

Publicar na internet todos os documentos que integram os processos de 

aquisições. 

Definir um processo formal de trabalho para: planejamento das aquisições, 

seleção do fornecedor e gestão dos contratos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Acórdão 2749/2015 TCU  

 

 

Como resposta às recomendações do TCU, a UFRN, no que diz respeito ao 

planejamento de compras, tem realizado ações, entre elas, a elaboração do Plano Anual de 

Compras, divulgado por meio de uma campanha institucional. Em consulta ao site oficial da 

PROAD26, pode-se constatar orientações referentes ao Novo Fluxo dos Processos de 

Aquisições e Contratações. Já na página da Diretoria de Material e Patrimônio é dado destaque 

ao banner de divulgação, bem como são disponibilizados os modelos de documentos, templates 

e vídeoaulas. A figura 4 a seguir reproduz o artefato: 

                                                           
26 Informações disponível em http://www.proad.ufrn.br/. Acesso em: 31 de jan. de 2019. 

http://www.proad.ufrn.br/
http://www.proad.ufrn.br/
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          Figura 4 – Banner de Divulgação do Planejamento de Compras UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Site institucional PROAD/DMP 

 

 

Conforme consta na figura 4 acima, também são mencionados os documentos que 

devem constar para demandas de aquisições de bens e contratações de serviços como: 

documento de oficialização da demanda, estudos técnicos preliminares, mapa de riscos e 

requisições. 

Diante do exposto, observa-se que a instituição tem buscado o alinhamento com os 

normativos que regem as contratações públicas. Ademais, a estratégia usada pela UFRN 

demonstra semelhanças com a proposição de Fenili (2018) quando da elaboração do PAC da 

Câmara dos Deputados. Alguns pontos dessa iniciativa merecem observância dada a sua 

aplicação mais exequível: 1) publicidade às unidades solicitantes (campanha institucional para 

estimular a adesão ao PAC); 2) calendário para levantamento/recebimento das demandas; 3) 

centralização das demandas no setor de compras (análise junto com a equipe de planejamento); 

4) envolvimento das unidades requisitantes; 5) criação de indicadores de desempenho; 6) 

capacitação da equipe. 

Todavia, entre as barreiras organizacionais encontradas para implantação desse 

instrumento de governança, o autor menciona: o personalismo, o paternalismo e o turn over 

(rotatividade) dos servidores. Por sua vez, o apoio da alta administração e o grau de 

centralização do processo de compras ou setor correlato, apresentam-se como fatores favoráveis 

à iniciativa (FENILI, 2018). 
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2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

  

 Nesta seção são apresentados o conceito de projeto, de gerenciamento de projetos, dos 

grupos de processos de gerenciamento, ciclo de vida e modelos visuais, bem como sua aplicação 

no setor público. 

 

2.2.1 Gerenciamento de projetos: contexto e conceito 

 

O “projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único” (PMI, 2017, p.4). Para Kerzner (2006, p.15) trata-se de “um empreendimento 

com objetivo bem definido, que consome recursos e operação sob pressões de prazos, custos e 

qualidade”. Por sua vez, Carvalho e Rabechini Jr. (2017) entendem o projeto como algo novo 

(produto ou serviço), mensurável em prazo, custo e escopo, passível de controle e 

monitoramento, alinhado à inovação, sendo um modo de gerenciá-la. Inovação essa que 

pretende atender às demandas no mercado. 

Grosso modo, projeto é o conjunto de atividades temporárias, com responsabilidade de 

execução definida, objetivos, escopo, prazo, recursos específicos, orientado a resultados e 

criação de novo produto ou serviço, que conta com a participação de clientes, patrocinadores e 

stakeholders, além da equipe designada para esse fim (KERZNER, 2006; VARGAS, 2009, 

2016,2018; VERAS, 2016; CARVALHO; RABECHINI JR., 2017; PMI, 2017). 

A despeito do gerenciamento de projetos, o Guia PMBOK®, sigla para Project 

Management Body of Knowledge, publicado pelo Project Management Institute (PMI), o define 

como “a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de cumprir os seus requisitos [...]é realizado através da aplicação e integração 

apropriadas dos processos de gerenciamento” (PMI, 2017, p.10). 

Nessa perspectiva, gerenciar projetos relaciona-se ao uso de ferramentas que reúnam o 

conhecimento e capacidade técnica, possibilitando, assim, o controle e monitoramento de todo 

o ciclo de vida (KERZNER, 2006; VARGAS, 2016; VERAS, 2016; PMI, 2017). 

No que se refere à evolução do gerenciamento de projetos, Kerzner (2006) atribui o esse 

crescimento ao panorama econômico da década de 1990. Diante disso, o autor estabelece a 

divisão entre a gestão de projetos tradicional, que perdurou até àquele período, e a gestão de 

projetos moderna em vigor desde então. Desse modo, passou-se de uma gestão informal, restrita 

a certas áreas de desenvolvimento tecnológico, a uma gestão estruturada em programas, 

projetos e portfólios (KERZNER, 2006; VARGAS, 2016). 
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Por sua vez, Carvalho e Rabechini Jr. (2017) convencionam denominar como primeira 

onda o período situado na década de 1990, cujo foco recaiu sobre a gestão de projetos em si. O 

objetivo era disseminar a disciplina por meio de guias como PMBOK® e Internacional Project 

Management Association (IPMA), subsidiado principalmente por empresas de tecnologia; e 

com a certificação dos profissionais da área (CARVALHO; RABECHINI JR., 2017).  

Passado o momento de estruturação, os autores afirmam que nos anos 2000 inicia-se a 

segunda onda, cujo foco é voltado para estratégia. Nesse período as tendências apontavam para 

modelos organizacionais com maior nível de maturidade, com ênfase no alinhamento 

estratégico, escritório de projetos e sistema de informação adequado. Observa-se, portanto, a 

mudança do foco no projeto para o foco organizacional (CARVALHO; RABECHINI JR., 

2017).  

Embora amplamente difundido no Brasil e no mundo, o Guia PMBOK® não é uma 

metodologia, mas um conjunto de boas práticas que auxiliam o gerente do projeto, bem como 

os demais envolvidos, a conduzir as atividades de forma ordenada para alcançar o resultado 

esperado. Desse modo, Cruz (2013) argumenta que o guia elucida o que deve ser feito, não 

abarcando, pois, como deve ser feito, que consiste na metodologia. De modo convergente, o 

PMI (2017) reforça que cabe à organização adotar os métodos que mais se adequem ao seu 

modelo gerencial, levando-se em consideração o tipo de estrutura, recursos disponíveis e nível 

de maturidade (KERZNER, 2006; VERAS,2016; VARGAS, 2016; CARVALHO; 

RABECHINI JR., 2017). 

Quanto à distinção entre projeto, portfólio e programa, o PMBOK® destaca que este 

último “é definido como um grupo de projetos, programas subsidiários e atividades de programa 

relacionados, gerenciados de modo coordenado visando a obtenção de benefícios que não 

estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente”. Já o portfólio abrange o 

conjunto de projetos e programas com objetivo de alcançar as metas estabelecidas pela 

organização (PMI, 2017,p. 11). 

Outrossim, Carvalho e Rabechini Jr. (2017) assinalam que o Guia PMBOK® contempla 

o ciclo de vida do projeto por meio de entregas27, utiliza várias áreas do conhecimento e trata 

sobre processos gerenciais. A obra também sugere consultar a opinião de especialistas, 

disseminar a prática de reuniões periódicas, claras e objetivas, e validar do escopo junto às 

                                                           
27“As entregas são os resultados físicos atingidos ao longo do projeto que asseguram que os produtos 

serão obtidos de maneira satisfatória” (VARGAS, 2009, p.150). 
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partes interessadas (VERAS, 2016). Já “os produtos são os bens, ou resultados, que se espera 

colher ao término do projeto” (VARGAS, 2009, p.150). 

Por se tratar de algo temporal, que emprega recursos para alcançar um produto ou 

serviço único, o projeto é composto por um ciclo de vida, que é dividido em fases. Assim, o 

“ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, do início à conclusão. 

Ele fornece a estrutura básica para o gerenciamento do projeto (PMI, 2017, p.19). 

Outrossim, no gerenciamento de projetos, as responsabilidades são definidas de acordo 

com os papéis desempenhados: gerente do projeto, patrocinador, cliente, equipe do projeto e 

stakeholders (partes interessadas).  

Dadas as suas características, a gestão de projetos pode contribuir tanto para 

organizações privadas quanto para instituições públicas, no que diz respeito a gerenciar melhor 

a mudança, resolver os problemas identificados, e otimizar os recursos organizacionais 

(MEDEIROS et al., 2017). Ademais, neste panorama de constantes mudanças, “os líderes 

organizacionais precisam ser capazes de gerenciar orçamentos cada vez mais apertados, prazos 

mais curtos, recursos mais escassos e uma tecnologia que muda rapidamente” (PMI, 2017, 

p.10).  

De forma complementar aos estudos de Carvalho e Rabechini Jr. (2017), a inserção do 

gerenciamento de projetos no âmbito organizacional apresenta-se como instrumento para 

executar o planejamento estratégico (VERAS, 2016). Por seu turno, essa área de conhecimento 

pode funcionar de forma integrada com outros processos, relacionando-se com a gestão da 

qualidade total e a engenharia simultânea, entre outros28 (KERZNER, 2006).  

Cabe destacar que os projetos são executados seguindo determinados métodos. 

Conforme Veras (2016, p.107), “as metodologias e práticas de gestão de projetos utilizam como 

base o PDCA”. Os processos da qualidade total baseiam-se no ciclo de vida PDCA (Plan, Do, 

Check e Act, traduzidos como planejar, executar, verificar e agir), que foi criado por W. 

Edwards Deming. Para Kerzner (2006, p. 326) o ciclo PDCA “encaixa-se plenamente nos 

princípios da gestão de projetos”. 

Além do Guia PMBOK®, O Projects In Controlled Environments, popularmente 

conhecido como PRINCE229, publicado pelo Office of Governement Commerce (OGC), é um 

método baseado em processos para o gerenciamento de projetos, sendo uma estrutura de 

domínio público. A metodologia é usada pelo Governo do Reino Unido, também aplicável ao 

                                                           
28 Destacam-se, ainda, o trabalho em equipe, a integração estratégica, o foco no cliente, e melhoria 

contínua, e a resolução de problemas de forma estruturada (KERZNER, 2006). 
29 Informações obtidas no site: https://www.prince2.com/usa/what-is-prince2 
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setor privado, mas cujas práticas atingem alcance mundial. A exemplo do PMI, também emite 

certificado para os profissionais da área. 

Para Angelo e Lukosevicius (2016, p.15), o PRINCE2 “pode ser entendido como uma 

estrutura de pensamento para gerenciar projetos de maneira efetiva e objetiva”. Entre as 

vantagens do PRINCE2 estão linguagem, sistema e procedimentos comuns, que ajudam a 

controlar os recursos e os riscos; ser ajustável e flexível, podendo adaptar-se a todos os tipos de 

projetos, independente do tamanho da organização. Concentra-se nas entregas do projeto, 

respondendo a questões como “por que”, “quando" e “para quem” (OGC, 2011).  Quanto aos 

aspectos que requerem gerenciamento, observam-se os custos, o prazo, a qualidade, o escopo, 

os riscos e os benefícios. 

Conforme explicita o OGC (2011, p.11), para que um projeto seja considerado no padrão 

PRINCE2 é necessário o atendimento aos sete princípios, resultantes de práticas comprovadas 

e lições aprendidas, dentre os quais: i) justificação de negócio contínua ii) aprender com a 

experiência; iii) papéis e responsabilidades definidos; iv) gerenciar por estágios; v)gerenciar 

por exceção; vi)foco em produtos e vii) adequação ao ambiente do projeto. 

Além dos princípios, Angelo e Lukosevicius (2016) e Veras (2016) ensinam que o 

PRINCE2 é formado por mais três elementos que se integram: os temas, os processos e o 

ambiente do projeto. No que refere aos temas, que descrevem os aspectos gerenciais, são 

distribuídos em: Business Case (justificativa do projeto), Organização (definição dos papéis e 

responsáveis pelo projeto), Qualidade (engloba o escopo), Riscos (focado na tratamento das 

ameaças e oportunidades), Planos (parte estrutural do escopo), Mudanças (gerenciamento da 

mudança) e Progresso (monitoramento e controle do projeto). 

Já os processos referem-se ao progresso das etapas ao longo do ciclo de vida do projeto 

(OGC, 2011), são definidos como: Starting Up a Project (SU) – responsável pela etapa do pré-

projeto; Directing a Project (DP) – responsável pela tomada de decisão; Initiating a Project 

(IP) – iniciar adequadamente o projeto; Controlling a Stage(CS) – responsável pelo controle 

total de um estágio; Managing a Stage Boundary (SB) – gerenciar as fronteiras entre os 

estágios; Managing a Product Delivery (MP) – responsável por gerenciar a entrega do produto; 

e Closing a Project (CP) – gerenciar o encerramento do projeto.  

 

2.2.2 Ciclo de vida do gerenciamento do projeto  

 

 Dadas as fases que compõem o ciclo de vida do projeto, estas são gerenciadas por meio 

de atividades conhecidas como grupos de processos de gerenciamento de projetos. Por sua vez, 
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esses processos originam saídas, também compreendidas como entregas ou resultados. Isto 

posto, “o Guia PMBOK® agrupa os processos em cinco categorias, chamadas de Grupos de 

Processos” (PMI, 2017, p.22-23). Tal agrupamento tem por finalidade o cumprimento dos 

objetivos específicos do projeto. Quanto aos grupos de processos, dividem-se em: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento, totalizando 49 processos 

na 6ª edição do guia. 

Além de dividir os grupos de processos, o referido guia também relaciona as dez áreas 

de conhecimento, que correspondem aos “requisitos de conhecimento e descrita em termos dos 

processos que a compõem: práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas”. Por sua vez, são 

elas: integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, 

aquisições e partes interessadas (PMI, 2017, p.23). Há, portanto, uma interligação entre o ciclo 

de vida do projeto, os grupos de processos de gerenciamento e as áreas de conhecimento. 

Desse modo, a 6ª edição do Guia PMBOK® traz as descrições alusivas às dez áreas de 

conhecimento, conforme quadro 3: 

 

   Quadro 3- As dez áreas de conhecimento do Guia PMBOK® 
ÁREA  DESCRIÇÃO 

Integração Processos e atividades para definir e coordenar vários processos como elaborar o TAP, 

o Plano de Gerenciamento do Projeto, monitorar, controlar e encerrar o projeto. 

Escopo Processos que asseguram ao projeto a contemplação de todo o necessário para sua 

execução: elaborar os requisitos, definir, validar e controlar o escopo. 

Cronograma Processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. 

Custos Processos voltados ao planejamento, orçamento, estimativas, controle de custos do 

projeto para cumprir o orçamento. 

Qualidade Processos para incorporação de política e requisitos de qualidade para atender as 

expectativas das partes interessadas. 

Recursos Processos para adquirir e gerenciar os recursos necessários à conclusão do projeto. 

Comunicações Processos para gerenciar as informações do projeto, organizando-as de maneira 

oportuna e apropriada. 

Riscos Processos voltados à análise dos riscos inerentes ao projeto, bem como planejar e 

implementar as respostas e monitorar os riscos. 

Aquisições Processos para comprar produtos ou serviços externos à equipe do projeto.  

Partes interessadas Processos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que impactam ou são 

impactados pelo projeto, assim como analisar suas expectativas e engajamento. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no PMI (2017) 

 

 

 Conforme exposto no PMBOK®, o ciclo de vida do projeto é composto por início, 

organização e preparação, execução do trabalho e encerramento do projeto (CARVALHO; 

RABECHINI JR., 2017). Quanto aos tipos, o PMI (2017) indica que os ciclos de vida podem 

ser preditivos (o escopo é determinado desde o início e as alterações são mais rígidas), 
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iterativos (alterações são feitas ao longo do ciclo de vida para melhorar o produto ou serviço 

por meio de repetições), incrementais (iterações sucessivas dentre um prazo preestabelecido), 

adaptativos (chamados de ágeis, o escopo é alterado antes da iteração) ou híbridos (a 

combinação entre um ciclo preditivo e um adaptativo). 

 Para o gerenciamento de cada uma dessas fases, há os grupos de processos (iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento), cujas atividades são 

alimentadas pelas dez áreas do conhecimento (integração, escopo, cronograma, custos, 

qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas). Conforme ressalta 

Medeiros (2017), os grupos de processos de gerenciamento não são fases do projeto, mas 

agrupados de forma lógica para facilitar o controle. 

Nesse contexto, o Guia PMBOK®   destaca os cinco grupos de processos, melhor 

detalhados a seguir. 

Grupo de processos de iniciação: são processos realizados para definir uma nova fase 

ou um novo projeto, mediante a autorização que ocorre por meio do Termo de Abertura do 

Projeto (TAP). Tem-se nesse grupo a definição das partes interessadas, identificação do 

problema e possíveis soluções, definição dos objetivos, entre outros. Seu principal objetivo é 

“alinhar as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto, informar as partes 

interessadas sobre o escopo e objetivos”, discutir sua participação, de modo a atender as 

demandas por elas apresentadas. Outro ponto deste grupo de processos é a relação entre o 

projeto e os objetivos organizacionais como requisito para autorização do início do projeto. 

Ainda conforme consta no referido guia, nessa fase é importante o envolvimento das partes 

interessadas, patrocinadores e clientes, visando o sucesso das ações do projeto (PMI, 2017, 

p.561). 

Grupo de processos de planejamento: contempla os processos necessários à 

delimitação do escopo do projeto, refinamento dos objetivos, definição das ações e atividades 

que permitem alcançar os objetivos traçados, elencando-se responsáveis, prazos, cronograma, 

custos, qualidade, comunicações, riscos, entre outros. Nesse grupo estão contemplados os 

processos que possibilitam a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP), bem 

com os documentos necessários à sua realização.  

 Ademais, as possíveis mudanças ocorridas ao longo do ciclo de vida também podem 

levar à revisão do planejamento inicial. Como principal destaque desse grupo o PMBOK® 

aponta oferecer o suporte necessário para o que o projeto ou fase seja concluído (PMI, 2017). 

Além do PGP, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que subdivide as entregas em atividades 

menores, é um artefato deste grupo.  



51 
 

Grupo de processos de execução: processos destinados ao cumprimento das atividades 

planejadas, conforme os requisitos de qualidade estabelecidos. Desse modo, o principal 

destaque é o alinhamento entre as ações e o plano de gerenciamento do projeto. Durante essa 

etapa é possível ocorrer solicitações de mudanças, que possivelmente exigirão retomada aos 

processos de planejamento, atualização de documentos, alteração na equipe do projeto, entre 

outros (PMI, 2017; CARVALHO; RABECHINI JR.,2017). 

Grupo de processos de monitoramento e controle: são processos utilizados para 

acompanhar e mensurar o desenvolvimento e o desempenho do projeto ao longo do ciclo de 

vida, bem como identificar e avaliar as mudanças necessárias. Ademais, permitem identificar o 

status do projeto ao longo de todo o ciclo de vida, controlar o escopo, o cronograma, tendo 

como base o que foi determinado no planejamento (PMI, 2017). 

Grupo de processos de encerramento: processos voltados à conclusão formal do 

projeto, da fase ou das aquisições de forma adequada. Nesse grupo também ocorrem as 

validações com o patrocinador, as lições aprendidas e Termo de Encerramento do Projeto 

(TEP). 

Portanto, “o ciclo de vida do projeto é gerenciado através da execução de uma série de 

atividades de gerenciamento de projeto, conhecidas como processos de gerenciamento de 

projetos.” (PMI, 2017, p.22). Esses grupos de processos geram entradas ou saídas que 

caracterizam a conclusão de uma fase ou etapa (VARGAS, 2018). Por exemplo, o TAP marca 

a conclusão da iniciação e serve como input ao planejamento. 

Para Medeiros (2017, p.36), “ciclo pode ser realizado em uma só fase, quando os grupos 

de processos de gerenciamento são realizados uma única vez durante todo o projeto, ou em 

fases, quando, para cada marco ou entrega, há a repetição de todos os grupos de processos de 

gerenciamento. Esses grupos de processos constituem o ciclo de gerenciamento do projeto”. 

Já no entendimento de Vargas (2009, 2016), que também toma como base o PMBOK®, 

as fases do ciclo de vida são integradas aos grupos de processos e às áreas do conhecimento. 

Para o autor, “todo projeto tem sua origem em um problema ou uma oportunidade” (VARGAS, 

2009, p.146). Desse modo, quando o problema é identificado, assim como sua possível, faz-se 

necessário elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP), que é o documento que formaliza 

a fase de iniciação. Dentre as informações que devem estar contidas tem-se: título, descrição 

do produto, cronograma, estimativa de custo, além da validação do patrocinador. 

 Além do TAP, nessa etapa o gerente do projeto é identificado e selecionado, 

constituindo, pois, um elo entre os envolvidos e os patrocinadores. Cabe também a ele prestar 

informações sobre o projeto nas instâncias hierárquicas. Diante disso, são componentes da 
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iniciação: o TAP, a definição do gerente, a definição do objetivo e justificativa do projeto, do 

produto e das entregas (PMI, 2017; VARGAS, 2018). 

 Para Vargas (2009), ao se construir o escopo do projeto deve-se levar em conta os fatores 

ambientais (mercado, governo, tecnologia) e os fatores organizacionais (atitude da alta 

gerência, disponibilidade dos recursos, profissionais envolvidos). Nessa fase também se 

destacam o envolvimento da alta gestão para o sucesso do projeto, bem como o uso da técnica 

de brainstorming30 para a equipe elencar o maior número de alternativas possíveis para cada 

fase ou etapa do projeto. 

 Ademais, todas as informações sobre o projeto devem ser registradas no Livro Geral 

para consulta posterior, ou em virtude de mudanças ocorridas durante e a execução 

(replanejamento). Outro ponto é criar a declaração de escopo, que formaliza em documento 

todos os trabalhos a serem desenvolvidos e validados pela equipe (CARVALHO; RABECHINI 

JR., 2017). 

 Na fase de planejamento as necessidades do projeto são detalhadas, e a depender de 

sua complexidade, esta fase pode agregar muitas atividades. Portanto, nela cabe discorrer sobre 

o pacote de trabalho, definir as entregas, dividi-las (quebrar) em atividades menores para 

facilitar o controle. Cria-se, assim, uma relação de dependência entre as atividades. Carvalho e 

Rabechini Jr. (2017) apontam como artefatos que compõem o planejamento a Work Breakdown 

Structure (WBS) ou a EAP (Estrutura Analítica de Projeto), que é uma ferramenta para o 

gerenciamento do escopo.  

A referida fase também contempla o gerenciamento do escopo, da qualidade e da 

comunicação. Além disso, estabelece as formas de comunicação entre a equipe de trabalho, o 

cronograma das atividades, as tarefas, as entregas, a duração das atividades, a designação dos 

responsáveis pelas tarefas e atividades, o cronograma do projeto, o início e término, o início 

das atividades, entre outros. 

 Na fase do planejamento também são indicados os recursos e os profissionais para o 

projeto, visto que “recursos são todas as pessoas, materiais de consumo e equipamentos 

necessários para a realização da atividade” (VARGAS, 2009, p.169). Desse modo, identificam-

se os profissionais que podem colaborar com a equipe, em virtude de sua qualificação e 

experiência. 

                                                           
30 Técnica utilizada em grupo com a finalidade de gerar novas ideias, bem como chegar a um consenso 

sobre determinado assunto (BRASIL, 2013). 
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 Durante o planejamento há de se observar o gerenciamento dos prazos para controlar o 

tempo de execução do projeto. Além disso, agrega outros pontos como estimativa de custos, 

orçamento, fluxo de caixa, plano de custos, riscos e aquisições. Somado a isto, está entre as 

atribuições desenvolver o PGP, que necessita ser aprovado pelo patrocinador e, em seguida, 

arquivado junto com o Livro Geral do Projeto. 

 Já a fase de execução corresponde à materialização do planejamento, pois a “execução 

do projeto consiste na realização das atividades previstas no plano do projeto” (VARGAS, 

2009, p.187). Nessa fase, a comunicação e o repasse das informações devem ser distribuídas 

aos interessados de forma clara. Há também um forte apelo do gerenciamento dos recursos 

humanos, que consiste em: mobilização da equipe, desenvolvimento do time, engajamento dos 

participantes. Afinal, são os membros do projeto que de fato transformam o planejado em 

executado (CARVALHO; RABECHINI JR., 2017). 

 A fase de monitoramento e controle acontece paralelamente às demais fases, desde o 

início do projeto. Nessa etapa é possível identificar incoerências, corrigir falhas e averiguar a 

correlação entre o planejado e executado (VARGAS, 2018). 

 Quanto ao quesito qualidade, nessa etapa “é importante garantir que os resultados 

específicos do projeto estejam de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. A garantia 

de qualidade faz essa avaliação, bem como identifica causas de resultados insatisfatórios e 

meios para eliminá-los” (VARGAS, 2009, p.188). Desse modo, a qualidade é atestada quando 

os resultados obtidos são classificados como satisfatórios, onde as entregas estão em 

conformidade com os critérios estabelecidos, obedecendo-se, pois, o planejamento. 

 Por último, deve-se observar se todos os trabalhos foram concluídos. Em caso positivo, 

providencia-se o encerramento do projeto. O objetivo dessa fase é auditar e validar o resultado 

do projeto com o patrocinador. Também são discutidas as falhas cometidas durante o projeto, 

de forma a não serem repetidas futuramente; encerrar contratos pendentes, se houver; 

desmobilizar o time e a estrutura do projeto; captar as lições aprendidas; finalizar o livro do 

projeto, que deve ser arquivado na organização. Por fim, o projeto é considerado concluído 

(VARGAS, 2009). 

No tocante à importância e gestão das lições aprendidas, Veronese (2014) discorre que 

apenas compilar informações durante ou após a conclusão do projeto não é suficiente. Para a 

autora, as organizações devem adotar mecanismos para sistematizar e disseminar esses dados 

entre seus colaboradores, uma vez que podem subsidiar novos projetos, além de se tornar uma 

vantagem competitiva. Ademais, destaca que o envolvimento da alta administração é 

imprescindível para implantação de métodos de captura e análise das lições aprendidas.  
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 Chaves et al. (2016) e Duffield e Whitty (2016) discorrem que mesmo quando as 

organizações dispõem da estrutura adequada à aprendizagem, não é comum as equipes de 

projetos apliquem esse conhecimento em outros projetos (DUFFIELD; WHITTY,2016). 

Ademais, as lições aprendidas recebem pouca atenção nas pesquisas referentes ao 

gerenciamento de projetos (VERONESE, 2014; CHAVES et al.,2016). 

De modo sintético, a figura 5 abaixo ilustra os grupos de processos divididos por área 

de conhecimento, conforme o estudo de Vargas (2018): 

 

    Figura 5 – Processos divididos por área de conhecimento  

    Fonte: Elaborado pela autora com base em Vargas (2018)31 

 

  

 Para o gerenciamento do ciclo de vida do projeto são utilizadas técnicas e ferramentas 

como métodos ágeis e modelos visuais baseado em canvas, além das orientações da gestão 

tradicional. Quanto aos métodos ágeis32, dos quais o framework Scrum é um dos mais 

conhecidos e difundidos no mundo, surgiram, geralmente, no ambiente de desenvolvimento de 

softwares. Já os modelos visuais serão abordados na seção seguinte. 

                                                           
 
31 Para mais informações, acessar: https://ricardo-vargas.com/pt/. Além do fluxo de processos do 

PMBOK® 6ª Edição, o autor disponibiliza vídeos, podcasts e informações gerais sobre o gerenciamento 

de projetos, sendo possível fazer gratuitamente o download de fluxos, diagramas, slides e artigos 

técnicos. 
32 Para mais informações sobre o Manifesto Ágil, acessar: https://www.agilealliance.org/agile101/the-

agile-manifesto 

https://ricardo-vargas.com/pt/
https://ricardo-vargas.com/pt/
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Nesse contexto globalizado, os sistemas de informação33 (PMI, 2017; VERAS, 2016; 

VARGAS, 2018) apresentam-se como as ferramentas para o gerenciamento de projetos. Entre 

eles, há softwares livres como GEPnet34, Openproj35, e NetOffice36.Vale a salientar que não 

constitui objetivo desta pesquisa analisar os métodos ágeis nem a estrutura dos referidos 

softwares, apenas sendo mencionados a título de informação. 

                

2.2.3 Modelos visuais em gerenciamento de projetos 

 

A gestão visual é uma ferramenta para visualizar a informação, sendo também capaz de 

exibir requisitos, instruções e diretrizes como semáforos, placas de evacuação, kanban, entre 

outros. Se usado adequadamente, constitui um método eficiente para melhorar processos, bem 

como introduzir e gerenciar mudanças (EAIDGAH et al., 2016). 

Nesse sentido, Eaidgah et al. (2016) propõem um modelo denominado Integrated Visual 

Management (IVM), traduzido como Gestão Visual Integrada, no qual o gerenciamento de 

desempenho oferece insumos à gestão visual, que alimenta o programa de melhoria contínua, 

de modo interligado. Assim, sugerem o uso conjunto da gestão visual com outros métodos de 

modo a se alcançar todo o seu potencial. 

Medeiros (2017) e Eaidgah et al. (2016) corroboram que a abordagem Lean, oriunda do 

Sistema Toyota de produção, deu suporte à iniciação da gestão visual. As ferramentas associam-

se ao método Just in time, que foca na eliminação dos desperdícios; ao Kanban, palavra de 

origem japonesa traduzida como quadro ou cartão; e ao método 5S, correspondente a Seiri 

(utilidade), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), Seiktsu (higiene) e Shitsuke (disciplina). 

Ademais, Tjell e Bosch-Sijtsema (2015, p.194, tradução nossa) assinalam que o método 

lean de planejamento visual utiliza uma “coleção de ferramentas que ajudam a coordenar 

visualmente informações e atividades entre os atores envolvidos”. Outrossim, os autores 

ressaltam que o cérebro humano processa as informações visuais mais rápido do que o texto ou 

a fala. Desse modo, pode ser um estímulo ao processo de aprendizagem. 

Em seu estudo, Medeiros (2017) observou que os benefícios da gestão visual são, entre 

outros: a transparência do processo, melhor coordenação e distribuição dos trabalhos, 

comunicação entre os envolvidos, colaboração das partes interessadas e simplificação do fluxo 

                                                           
33 Ferramentas: Google Sheets, Trello, Asana e BaseCamp. 
34 https://softwarepublico.gov.br/social/gepnet 
35 https://openproj.br.uptodown.com/windows 
36 https://www.netoffice.com.br/ativaempresa.php 

https://softwarepublico.gov.br/social/gepnet
https://openproj.br.uptodown.com/windows
https://www.netoffice.com.br/ativaempresa.php
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de informações. Consoante aos benefícios já expostos, Eaidgah et al. (2016) acrescentam ao 

rol: fornecimento da informação no ponto de usá-la; capacitação dos funcionários; melhoria da 

disciplina; suporte à melhoria contínua. 

Assim como Lindsjørn et al. (2016), Tjell e Bosch-Sijtsema (2015) concordam que a 

atuação conjunta dos membros da equipe, em um mesmo ambiente físico, facilita o 

compartilhamento das informações visuais. Para os autores, a gestão visual torna a equipe mais 

autônoma, e ajuda na compreensão de seu papel no projeto. No entanto, essa autonomia está 

relacionada a um ambiente organizado e o engajamento de todos os envolvidos (TJELL; 

BOSCH-SIJTSEMA,2015). 

No contexto da gestão visual, um dos seus marcos é o Business Model Canvas (BMC), 

desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. Traduzido como Inovação em 

Modelo de Negócios, os autores afirmam que ele “descreve a lógica de criação, entrega e 

captura de valor por parte de uma organização” Ademais, por voltar-se à inovação, o modelo 

também é aplicável no setor público (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011, p.14).  

Nessa perspectiva, eles elencam as quatro áreas do negócio, quais sejam: os clientes, as 

ofertas, a infraestrutura e a viabilidade financeira. No que tange aos componentes, dividem-se 

em nove: segmentos de clientes, proposta de valor, canais de comunicação, relacionamento com 

os clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais e 

estrutura de custo. Esses elementos pretendem responder questões como: o que fazer? Para 

quem fazer? Como vou fazer? Quanto vou ganhar? Quanto vou gastar?  (OSTERWALDER & 

PIGNEUR, 2011, p.14). 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), os elementos acima descritos estão interligados, de 

modo que um influencia o outro para permitir que a estrutura funcione como um todo. Desse 

modo, juntos os nove componentes formam a ferramenta denominada Quadro de Modelo de 

Negócios. Conforme proposto pelos autores, o canvas (quadro) deve ser impresso para facilitar 

a visualização e a interação entre a equipe, utilizando-se post-it ou marcadores. 

Outrossim, os autores destacam a praticidade do modelo, que fomenta a discussão, 

análise e criatividade. No que tange ao design, elencam seis técnicas: insight dos clientes, 

ideação, pensamento visual, protótipos, contar histórias e cenários. Tal proposta enfatiza a 

necessidade de inserir o cliente no processo, para incluir a sua perspectiva. Desse modo, a 

equipe heterogênea e multidisciplinar se reúne para, a partir do exercício em grupo, gerar ideais 

(ideação/brainstorm) sobre o tema proposto e escolher as melhores. Trata-se, pois, de uma 

imersão no assunto, seguida pela fase de prototipação ou testes preliminares. 

(OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 
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Entre os aspectos positivos referentes à utilização desse modelo, Osterwalder e Pigneur 

(2011) citam a linguagem visual, captura de uma visão geral do negócio, enxerga as relações e 

sua interdependência, a linguagem comum, os pontos de referência e a compreensão 

compartilhada entre os membros da equipe. 

Para Veras (2016) são atributos desse modelo o pensamento visual, a visão sistêmica, a 

co-criação, a simplicidade e a aplicabilidade. Já Barbosa et al. (2018) apontam que os modelos 

visuais contribuem para: a) o gerenciamento da comunicação entre a equipe, pois facilitam a 

análise das informações; b) no desempenho e c) e têm reflexos positivos durante o ciclo de vida 

do projeto. 

Diante da complexidade organizacional, as boas práticas indicadas pelo gerenciamento 

tradicional de projetos, que são mais burocráticas e exigem um bom nível de maturidade, já não 

atendem plenamente o ritmo dinâmico, simples e integrados dos processos atuais, cujas lacunas 

são contempladas nos modelos visuais como canvas (MEDEIROS et al.,2017).  

No gerenciamento de projetos as abordagens dinâmicas têm surgido em contraponto à 

gestão tradicional, considerada extensa e burocrática. Nessa perspectiva, Finocchio Júnior 

(2013), inspirado no trabalho de Osterwalder e Pigneur (2011) criou o Project Model Canvas 

(PMC), cuja aplicação destina-se ao plano do projeto e não ao negócio. Trata-se, pois, de um 

canvas (quadro) visual, simples, ágil e prático (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013). 

O modelo possui forte apelo visual e deve ser construído em equipe, podendo servir 

como base para elaboração de documentos mais formais do projeto. Como Osterwalder e 

Pigneur (2011), Finocchio Júnior (2013) também recorre ao uso de flip-chart e post-its para o 

preenchimento do canvas. 

Outrossim, a disposição dos componentes do PMC obedece a uma sequência lógica, de 

modo a responder às seguintes questões: Por quê? O quê? Quem? Como? Quando? Quanto?, 

alusão ao 5W2H (abreviação dos vocábulos what, who, where, when, why, how e how much) 

Como explica Finocchio Júnior (2013), essas perguntas são fundamentais pois permitem que o 

projeto se torne compreensível às demais pessoas. A construção do canvas é composta por 

quatro etapas: conceber, integrar, resolver e compartilhar. 

O “por quê” corresponde aos componentes justificativa, objetivos e benefícios, que 

juntos explicitam a real motivação do projeto: promover uma mudança para melhor. O campo 

“o quê” abrange o produto e os requisitos, e diz respeito ao que será entregue ao cliente no final 

do projeto conforme as condições estabelecidas. O “quem” agrega os stakeholders externos 

(partes interessadas, cliente, patrocinador) e a equipe que compõe o projeto. Já o “como” trata 
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as premissas, grupos de entregas e as restrições. Por fim, “quando e quanto” relaciona os riscos, 

linha do tempo e custos (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; VERAS, 2016).   

Nessa perspectiva, Veras (2016) corrobora que o uso de ferramentas visuais baseadas 

em canvas, em virtude de sua simplicidade, facilitam a integração e comunicação entre a equipe 

do projeto. Como contraponto, o autor ressalta que a ferramenta não contempla todo o ciclo de 

vida do projeto, pois destina-se às fases de iniciação e planejamento. 

 

2.2.4 Life Cycle Canvas ®: gerenciando o ciclo de vida do projeto 

  

O Life Cycle Canvas ®37 (LCC) é um modelo da canvas desenvolvido por Veras (2016), 

que contempla todo o ciclo de vida do projeto. Embora inspirado no BMG de Osterwalder e 

Pigneur (2011) e o PMC, de Finocchio Jr. (2013), o novo modelo se propõe mais completo, 

pois expande a aplicação para além da fase de planejamento do projeto, abarcando também 

execução, monitoramento e controle e encerramento (MEDEIROS, 2017). De forma a 

preencher essa lacuna, Veras (2016) propõe ajustar a ferramenta do tipo canvas às boas práticas 

abordadas no PMBOK®. Isto posto, o LCC: 

 

possibilita acompanhar todo o ciclo de vida do projeto envolvendo iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Como 

serve ao ciclo de vida inteiro, permite gerar inúmeros relatórios referentes a 

cada fase do ciclo, utiliza ferramentas e técnicas distintas alinhadas ao 

PMBOK® Guide e permite documentar o projeto em uma única ferramenta. O 

Life Cycle Canvas ® também olha para a metodologia PRINCE2® e resgata 

aspectos importantes como a estrutura para gerenciar grandes projetos e os 

controles relacionados às entregas e à mudança (VERAS, 2016, p.3).  

  

 

Veras (2016) ensina que uma das características do canvas é basear-se na abordagem 

5W2H. Por conseguinte, a exemplo dos demais modelos, o LCC também se dispõe a responder 

questões básicas, quais sejam: Por quê (justificativa, lições aprendidas, benefícios, benefícios 

obtidos, objetivos e objetivos alcançados); O quê? (produto, produto final, requisitos e 

requisitos finais); Quem? (partes interessadas, partes interessadas finais, comunicações, 

comunicações utilizadas, equipe e equipe final; Como? (premissas, premissas validadas, 

restrições, restrições validadas, entregas, entregas aceitas, aquisições e aquisições encerradas); 

Quando e quanto? (riscos, riscos ocorridos, custos, custos incorridos, tempo e tempo real). 

                                                           
37 O Life Cycle Canvas (LCC) é uma marca registrada por Manoel Veras. 
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Além das quinze áreas contempladas, há outros campos disponíveis na ferramenta, 

sendo eles: Projeto (título e pitch); Indicador Geral do Desempenho do Projeto; Ciclo de Vida; 

Data e Local; Versão, Gerente do Projeto; Cliente. 

Por sua vez, as telas são ajustadas ao longo do ciclo de vida do projeto. Portanto, há 

quatro tipos destinadas à iniciação, planejamento, execução e monitoramento e controle38, e 

encerramento (MEDEIROS, 2017). A partir de informações consolidadas e validadas, 

preenchem-se os campos Produto Final, Objetivos Alcançados, Riscos Ocorridos, e Lições 

Aprendidas. A figura 6 demonstra o modelo do LCC: 

  

    Figura 6 – Modelo Life Cycle Canvas ® (LCC)     

   Fonte: Veras (2016) 

 

  

Veras (2016) argumenta que os artefatos gerados pelo LCC são alinhados às 

recomendações do PMBOK®. Desse modo, tem-se o Termo de Abertura do Projeto (TAP), o 

Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP), o Relatório Executivo do Projeto (REP), o Relatório 

de Solicitação de Mudanças Aprovadas (RMU) e o Termo de Encerramento do Projeto (TEP). 

No tocante à aderência do LCC ao método PRINCE2, Veras (2016) destaca a correlação 

entre os pontos: justificativa de negócio contínua (justificativa e benefícios), aprender a partir 

                                                           
38 A mesma tela é usada para as fases de Execução e Monitoramento e Controle. 
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de experiências anteriores (lições aprendidas), papéis e responsabilidades claros (partes 

interessadas e equipe), gerenciamento por estágios ou fases (telas associadas às fases), 

gerenciamento por exceções (controle das entregas e aquisições), foco nos produtos (requisitos 

de qualidade) e adaptação da metodologia ao contexto do projeto. 

Medeiros, Gurgel e Veras (2017), ao abordarem a gestão de projetos baseada no Life 

Cycle Canvas ® em conjunto com o Kanban, apontam que o LCC auxilia no controle, execução 

e integração das partes interessadas, além de facilitar a gestão do ciclo de vida; já com o Kanban 

contribui para o engajamento da equipe. Desse modo, os autores sugerem a união entre o LCC, 

por sua simplicidade em nível do projeto (etapas do ciclo de vida), e a flexibilidade e agilidades 

do quadro kanban, na execução das atividades. 

Por sua vez, Medeiros et al (2017) ressaltam a aderência do LCC ao PMBOK®, baseado 

em quadro visuais que facilitam a comunicação, dotando de simplicidade e agilidade o 

gerenciamento de todo o ciclo de vida do projeto. 

 

2.2.5 Gerenciamento de projetos no setor público 

  

 As políticas públicas são executadas via planejamento orçamentário, dividido em 

programas, desmembrando-se, pois, em projetos. Dadas as significações, a aplicação pode-se 

voltar também ao gerenciamento de projeto com foco no setor público. Ademais, os projetos 

podem contribuir para que a instituição possa atingir suas metas e objetivos (VERAS, 2016), 

haja vista a estruturação, acompanhamento e controle durante as fases determinadas. 

Já o termo programa “é utilizado para identificar um grupo de projetos relacionados que 

são gerenciados e coordenados de modo integrado, obtendo os benefícios e os controles que 

não existem ao gerenciá-los individualmente. O interesse na estruturação do programa é o 

tático” (VARGAS, 2016, p. 9-10). 

Os projetos são executados dentro da estrutura organizacional, que diz respeito à 

distribuição e classificação dos recursos disponíveis na organização. Além de definir 

responsabilidades (funções, deveres, equipe de trabalho), designar autoridade (cargos, 

departamentos), também abarca a forma de comunicação entre os seus membros 

(MAXIMIANO, 2002). 

Quanto a disseminação das técnicas do gerenciamento de projetos na administração 

pública brasileira, o trabalho de Nascimento (2018) menciona que foi iniciado durante a reforma 

gerencial de 95 (que absorveu procedimentos do setor privado). Em 2006, o Tribunal de Contas 
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da União publicou o Manual de Gestão de Projetos, tornando-se o primeiro órgão a fazê-lo de 

forma mais sistematizada. 

No tocante ao contexto propício à iniciação de projetos, geralmente ocorre quando a 

organização objetiva atender alguns critérios, entre eles: aspectos regulatórios, necessidades 

apresentadas pelos usuários, decisões estratégicas, melhorar ou aperfeiçoar produtos ou 

serviços já existentes (PMI, 2017).  

Na modernização da administração pública, com vistas à tecnologia da informação e 

processos inovadores, o gerenciamento de projetos constitui uma ferramenta estratégica para 

executar as mudanças necessárias (MEDEIROS et al., 2017). Além de “alinhar os projetos e os 

processos com os objetivos da organização” (VERAS, 2016, p.9) também pode constituir um 

meio para se aplicar de forma mais adequada os recursos financeiros. 

No âmbito do setor público, cuja observância aos preceitos legais é mais rigorosa em 

virtude do seu caráter obrigatório, o gerenciamento de projetos figura como alternativa quando 

da estruturação dos processos institucionais para o atendimento das exigências normativas. 

Infere-se, pois, que auxilia na estruturação de novos processos (CARVALHO; RABECHINI 

JR., 2017). 

Nas instituições públicas, embora reconheça-se a dificuldade de adoção, a gestão de 

projetos pode contribuir para eficiência dos recursos públicos, tornando-se uma ferramenta para 

se alcançar melhores resultados, uma vez que foca no alinhamento entre o planejamento e os 

objetivos estratégicos organizacionais (VERAS, 2014). 

A inserção da gestão de projetos na estrutura organizacional pode encontrar algumas 

barreiras, entre elas o aspecto legal. Nesse sentido, Medeiros (2017), ao contextualizar à prática 

no setor público, compreende que, por vezes, é necessário se fazer adaptações no que tange às 

questões normativas pelos quais o segmento é regido.  

Por outro lado, Fenili (2018, p. 192-193, grifo do autor) defende que “o que se entrevê 

é que tanto os objetivos estratégicos quando os tratamentos de riscos germinam projetos. 

Consubstanciam, pois, fatos geradores de empreitadas temporárias, que visam entregar 

produtos inéditos em prol de aprimoramento do processo”  

Veras (2014, p.8) corrobora esse ponto de vista ao enfatizar o caráter de suporte ao 

desenvolvimento institucional: “os projetos são meios que permitem atingir as metas traçadas 

no planejamento estratégico da organização e devem estar vinculados à execução das ações 

definidas pelos objetivos estratégicos”. 

Por se tratar de uma metodologia que afeta os arranjos organizacionais, Carvalho e 

Rabechini Jr. (2017) argumentam que a implantação da gestão de projetos deve estar alinhada 
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aos objetivos organizacionais, haja vista introduzir novas maneiras de se trabalhar. Além disso, 

como altera o fluxo dos processos, as formas de comunicação, atribui responsabilidades e o 

cumprimento de metas e prazos traz impactos à cultura organizacional, bem como as relações 

de poder existentes. Desse modo, os stakeholders (partes interessadas), devem ser levados em 

conta quando da mudança dos processos institucionais (AMBROZEWICZ, 2015), pois é 

necessário considerar o nível de força e influência de determinado grupo no respectivo local. 

Em relato sobre a metodologia adotada pela Câmara dos Deputados para implantar 

governança das aquisições, infere-se que os objetivos delineados no plano estratégico e plano 

anual de compras são executados via ações ou projetos (FENILI, 2018). A Casa Legislativa 

também inaugurou em maio de 2018 a sua Central de Compras, o Lab-Compras39. 

No tocante às ações inovadoras na área das compras públicas conduzidas pela Câmara 

dos Deputados, Fenili (2016b, p.14) afirma que “uma vez estabelecidos os objetivos 

estratégicos, os esforços em prol de sua consecução dão-se mediante a gestão de projetos”. 

No que se refere a um projeto de compras públicos desenvolvido na Câmara dos 

Deputados, Fenili (2016b) diz que a partir do programa traçado, a fase de diagnóstico trouxe à 

tona alguns objetivos que foram especificados para melhoria processual das compras: buscar 

celeridade; elaborar um método para estimativa de preços; padronizar procedimentos; enfatizar 

a etapa do planejamento com vistas ao orçamento e ao calendário de compras; capacitar os 

servidores envolvidos e aperfeiçoar os processos já existentes. 

A despeito dos dados quantitativos para indicadores de desempenho, Fenili (2016) 

sugere que na fase de diagnóstico, a devida identificação dos clientes pode auxiliar no correto 

direcionamento das capacitações, na padronização das rotinas, visando estreitar o 

relacionamento entre a equipe de compras e as unidades requisitantes. 

Outro aspecto é mensurar a quantidade de processos efetivados, tendo por base as 

modalidades de contratação mais utilizadas (pregão, dispensa, inexigibilidade, adesão à ata de 

registro de preços), bem como verificar os gastos oriundos com cada modalidade. Além disso, 

foi possível conhecer qual a média de tempo que cada categoria necessita para concluir o 

processo licitatório, não se considerando, pois, todas as categorias de forma macro. Consoante 

a isso, verifica-se a divisão de carga de trabalho, ao se observar quanto tempo cada modalidade 

                                                           

 
39 Primeiro Laboratório de Inovação em Compras Públicas da América Latina. Disponível: 

https://www.sollicita.com.br 
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de contratação absorve dos respectivos setores envolvidos no trâmite como unidade 

requisitante, setor de compras, assessoria jurídica (FENILI, 2016b). 

Em que pese a aplicação da gestão de projetos ao processo das compras públicas, Fenili 

(2016b) destaca como pontos negativos:  a insuficiência de recursos de pessoal (os membros da 

equipe do projeto assumem outras funções e responsabilidades); problemas na concretização 

da departamentalização matricial; desenvolvimento de produtos dependentes de tecnologia da 

informação e comunicação, que exigem alteração nos sistemas.  

Já como pontos positivos elenca: a definição de objetivos; relevância da etapa de 

diagnóstico; a importância do patrocínio da alta gestão; a divisão do trabalho e a otimização do 

processo de compras, dividido por setores: requisitantes e especificadores (FENILI, 2016b). 

Ainda nesse cenário, Yeow e Edler (2012, p.490, tradução nossa) sugerem recorrer ao 

gerenciamento de projetos como estratégia para adquirir produtos e serviços inovadores ainda 

não existentes, uma vez que essa disciplina oferece os recursos, técnicas, capacidade e 

ferramentas para gerenciar riscos e pessoas. Portanto, “o setor público, ao articular suas 

demandas, pode estimular o desenvolvimento de um mercado ao formular novas demandas para 

as quais ainda não há soluções disponíveis”.  

 Outrossim, Yeow e Edler (2012) apontam que as técnicas da gestão de projetos também 

podem ser aplicadas em iniciativas menores, por relacionar os resultados pretendidos aos 

objetivos estratégicos da organização. Além da divisão em fases facilitar o gerenciamento, a 

equipe do projeto deve ser composta pelas partes interessadas, como forma de melhor 

identificar os riscos e as oportunidades, visto que detêm o conhecimento técnico e a expertise 

sobre o tema, assim como habilidades compatíveis com o projeto. 
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Este capítulo destina-se a apresentação dos procedimentos metodológicos adotados para 

responder à questão de pesquisa, bem como para atender aos objetivos do trabalho. Para tal, o 

tópico está dividido em: caracterização da pesquisa, caracterização da instituição pesquisada, 

sujeitos da pesquisa, assim como os instrumentos para coleta e análise dos dados. O quadro 4 a 

seguir representa a síntese do capítulo. 

 

Quadro 4 – Resumo dos procedimentos metodológicos 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Nascimento (2018) 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é caracterizada como “um conjunto de processos sistemáticos, críticos e 

empíricos aplicados no estudo de um fenômeno” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, 

p.30). Por meio da investigação, à qual é revestida de métodos, é dada ao pesquisador a 

possibilidade de interpretar os dados e elaborar seus construtos. 

Título da pesquisa Desenvolvimento de um framework para o planejamento de compras 

públicas: estudo em uma universidade federal. 

Problema de pesquisa Como uma metodologia estruturada no ciclo de vida do 

gerenciamento do projeto pode contribuir para o planejamento de 

compras públicas? 

Objetivo Geral 

Desenvolver um framework alinhado às metodologias da gestão de projetos para o planejamento de compras 

públicas nas universidades federais. 

Características da pesquisa Qualitativa, descritiva, pesquisa de campo e estudo de caso 

Sujeitos da pesquisa  Quatro integrantes de uma equipe de planejamento da contratação da 

UFRN 

Objetivos Específicos Dados Análise 

Identificar as instruções normativas 

do Ministério do Planejamento com 

foco no planejamento de compras 

públicas 

Pesquisa documental Seleção das principais instruções 

normativas e correspondência com o 

referencial teórico. 

Estabelecer a conexão entre as 

etapas do planejamento de compras 

públicas e o ciclo de vida do 

gerenciamento do projeto 

Pesquisa documental A partir das instruções normativas 

selecionadas e correspondência com o 

referencial teórico. 

Validar o framework junto a uma 

equipe do planejamento da 

contratação no âmbito da UFRN 

Técnica workshop e 

observação participante 

Transcrição dos áudios, seleção de 

trechos, observância ao atendimento 

dos critérios estabelecidos para 

validação e conexão com o referencial 

teórico. 

Produto Final 

. Framework para o Planejamento de Compras Públicas validado pela equipe de planejamento da 

contratação da UFRN. 
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 Considerando que a questão de pesquisa versa sobre as contribuições do gerenciamento 

de projetos para o planejamento de compras públicas, seu objetivo geral é desenvolver um 

framework alinhado às metodologias de gestão de projetos para o planejamento das compras 

públicas nas universidades federais. Para tal, os objetivos específicos subsidiam o seu alcance. 

 Visto ter mais contato com o problema in loco, esta pesquisa caracteriza-se como estudo 

de caso (YIN, 2001), uma vez que diz respeito à investigação de um fenômeno em determinado 

contexto (FLICK, 2013). Por seu recorte ser restrito a um grupo específico, dentro de uma 

investigação, qual seja, uma equipe de planejamento da contratação da UFRN, classifica-se 

como pesquisa de campo, onde o pesquisador se dispõe a investigar a relação entre fenômenos, 

para os quais exigem maior observação (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Outrossim, como os objetivos têm como finalidade descrever os fatos e fenômenos de 

uma determinada realidade, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva (FLICK, 2013). 

Além disso, recorre à abordagem qualitativa, pois visa compreender a atuação de um 

grupo ou uma organização. Esse tipo de enfoque é flexível quanto à introdução de novas 

perguntas e questões durante e até após o andamento da pesquisa, e permite alterações no 

processo de interpretação dos fatos, haja vista que se propõe a analisar e interpretar o mundo a 

partir de representações (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).  

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013, p.34), “a pesquisa qualitativa se fundamenta em 

uma perspectiva interpretativa centrada no entendimento do significado das ações de seres 

vivos, principalmente dos humanos e suas instituições”. Portanto, é a troca experiência entre o 

pesquisador e os participantes que proporciona a reflexão acerca do contexto investigado. Logo, 

o pesquisador se dispõe a descrever e interpretar os fenômenos observados a partir da 

experiência dos participantes, utilizando os métodos adequados para isso. 

Quanto às etapas, esta pesquisa foi dividida em três: inicial, desenvolvimento e produto 

final, conforme ilustrado na figura 7 a seguir: 
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    Figura 7 – Desenho de pesquisa 

     Fonte: Elaborado pela autora  

 

      

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição de ensino 

superior que oferece inúmeros cursos de graduação e pós-graduação, além do desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e extensão, as demandas para aquisição de bens e serviços são 

constantes.  

No âmbito administrativo, a Diretoria de Material e Patrimônio – DMP, unidade 

subordinada à Pró-Reitoria de Administração – PROAD, é a responsável por conduzir o 

processo de compras, bem como a gerenciar o patrimônio móvel. Considerando a sua posição 

estratégica, é recorrente que a comunidade acadêmica a utilize como canal de comunicação em 

assuntos dessa natureza. Tal procura justifica-se pelo fato dessa Diretoria abrigar, entre outras, 

unidades como: Setor de Compras (elabora os editais, cadastra material no SIPAC), Setor de 

Licitações (conduz a fase externa do processo licitatório), Setor de Pós-Compra (envia nota de 

empenho aos fornecedores e recebe notas fiscais) e Setor de Patrimônio (recebe, armazena e 

coordena a entrega do material permanente). Outrossim, compete à DMP o planejamento de 

compras e contratações da instituição. 
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Já a Secretaria de Gestão de Projetos (SGP) é órgão criado em 2016 por meio da 

Resolução nº 020/2015-CONSUNI, de 04 de novembro de 2015, que instituiu o Regimento 

Interno da UFRN. A unidade atua junto a outros setores da instituição para implantar projetos 

que objetivam algum tipo de melhoria. No tocante às compras institucionais, a SGP coordena 

o programa “Programa de Implantação da Governança nas Contratações”, que objetiva 

desenvolver um modelo de governança para o contexto das IFES, e é composto por oito 

projetos, entre eles a “Implantação de um modelo de gestão para contratações e aquisições na 

DMP”. 

O referido projeto teve início em fevereiro de 2018, e ainda permanece em execução.  

Além dos colaboradores da SGP, a iniciativa é composta por servidores da DMP e da PROAD, 

na qual a pesquisadora atua como membro. Essa experiência possibilitou o contato com a 

metodologia de trabalho adotada pela referida unidade de projetos, que, aliada às vivências 

administrativas, auxiliaram na concepção deste trabalho. 

Outrossim, a SGP adere às boas práticas do gerenciamento de projetos aos recursos 

ágeis e visuais, adota reuniões semanais, designação de tarefas, além das atribuições de 

patrocinador e gerente de projeto. Por sua vez, os membros dos projetos geralmente são 

servidores do quadro da UFRN, que ocupam outras atribuições funcionais, não havendo, pois, 

uma dedicação exclusiva às iniciativas. 

Por meio dessa experiência vivenciada pela pesquisadora foi possível identificar, ainda 

que sem o rigor científico, a metodologia e as ferramentas de gestão de projetos utilizadas para 

alinhar a gestão de compras da UFRN aos pressupostos estabelecidos pelos atos normativos do 

Ministério do Planejamento. Tal fato permitiu registrar e sistematizar os dados que inspiraram 

o desenvolvimento de um framework 40para o planejamento de compras públicas. 

Nesse contexto, a escolha pelas unidades DMP e SGP justificava-se em virtude de sua 

correlação direta com o tema estudado, bem como a atuação profissional da pesquisadora. A 

título de ilustração, a figura 8 abaixo apresenta o LCC do projeto “Implantação de um modelo 

de gestão para contratações e aquisições na DMP”, artefato cedido pela equipe da SGP. 

 

                                                           
40 Framework é o conjunto de conceitos usado para resolver um problema de um domínio específico. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
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      Figura 8 - LCC do projeto preenchido 

  Fonte: Elaborado pela autora com base em informações da SGP/UFRN 

 

   

3.2.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Como discorrem Sampieri, Collado e Lucio (2013), na pesquisa qualitativa os dados 

advém dos sujeitos inseridos no contexto investigado. Nessa perspectiva, como o objetivo deste 

estudo refere-se ao planejamento de compras públicas no âmbito de uma universidade federal, 

os sujeitos da pesquisa são os membros da uma equipe de planejamento da contratação da 

UFRN. 

Quanto à escolha dos sujeitos da pesquisa, Flick (2013) aponta que nos estudos 

qualitativos esse processo ocorre de forma proposital, onde os participantes apresentam 

relevância à questão de pesquisa. Desse modo, o critério utilizado para seleção foi a 

conveniência e afinidade dos sujeitos com o processo de compras, visto que dois participantes 

já haviam atuado em comissões de apoio para a licitação de objetos similares, e outro integrante 

trabalha na elaboração do edital e termo de referência. Desse modo, a equipe reúne o 

conhecimento técnico e vivência prática acerca do objeto de estudo, por sua relação com o tema 

pesquisado. Quanto à acessibilidade, esclarece-se que dois servidores coabitam o mesmo 
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ambiente de trabalho da pesquisadora, motivo pelo qual a interação foi facilitada; e os demais 

são pessoas solícitas para participar de assuntos dessa natureza. 

Identificados os sujeitos, o convite foi feito mediante ligação telefônica, para 

confirmação das datas e horários dos encontros. Desse modo, são sujeitos desta pesquisa os 

integrantes de uma equipe de planejamento da contratação da UFRN, composta por dois 

engenheiros, com conhecimento técnico sobre a área ao qual se destina o planejamento, um 

gestor público, que atua no Setor de Contratações na parte de elaboração de editais, e um 

assistente em administração, que desempenha a tarefa de gestor de atas, outra iniciativa 

conduzida pela SGP. Escolhidos em virtude de sua expertise e vivência prática no ambiente 

pesquisado, o grupo é composto por quatro pessoas. 

 

3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Na pesquisa qualitativa a relação entre o pesquisador e os participantes se dá de forma 

mais próxima, visto que objetiva analisar os dados a partir da realidade observada. Entre as 

técnicas utilizadas são: entrevistas, observação participante e não participante, grupo focal, 

discussão em grupo, relatos de experiências pessoais, análise documental, interação entre 

grupos e comunidades investigadas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Flick (2013) afirma que os instrumentos têm a função de auxiliar o pesquisador na busca 

pelas respostas que elucidem o problema levantado, devendo-se considerar os métodos e 

técnicas mais adequados à sua pesquisa. 

Conforme ensinam Sampieri, Collado e Lucio (2013), na coleta de dados da pesquisa 

qualitativa parte-se do ponto de vista dos participantes para considerar suas concepções e 

significados acerca do tema estudado. Por sua vez, o pesquisador, que recorre à métodos e 

técnicas, também é considerado um instrumento da coleta de dados, uma vez que se envolve no 

processo. Para fins deste estudo de caso, e visando atender aos objetivos propostos, optou-se 

pelos seguintes instrumentos de coleta de dados: a pesquisa documental, a observação 

participante e o workshop. Salienta-se que as essas técnicas de pesquisa serão apresentadas de 

acordo com o atendimento de cada objetivo específico. 

a) Atendimento do primeiro objetivo específico: este objetivo pretende “identificar 

as instruções normativas do Ministério do Planejamento com foco no planejamento das 

compras públicas”, e o instrumento de coleta de dados utilizado foi a pesquisa documental. 

  A pesquisa documental consiste em interpretar dados que não foram necessariamente 

produzidos pela e para pesquisa em questão, mas que podem fomentá-la (FLICK, 2013). Diante 
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disso, foram consultadas leis, acórdãos, normativos, manuais dos órgãos de controle, bem como 

relatórios e dados institucionais, a partir de sua correspondência com o tema investigado. Os 

documentos e artefatos resultantes da aplicação do framework também foram passíveis de 

análise, como as telas do Trello, e o Canvas do Planejamento da Contratação, instrumento 

elaborado pela equipe do projeto ““Implantação de um modelo de gestão para contratações e 

aquisições na DMP” e utilizado pela primeira vez neste estudo. 

No primeiro momento, foi realizada consulta ao site de compras governamentais, o 

Comprasnet41, guia Institucional, aba Legislação, categoria Instruções Normativas. A opção por 

essa ferramenta justifica-se por ser utilizada pelo Governo Federal e reunir matérias sobre a 

área de contratações públicas. Por sua vez, foi estabelecido como critério de escolha para uma 

análise mais aprofundada: i) manter a relação direta com o tema planejamento de compras 

públicas, ii) focar nas etapas e procedimentos da contratação; iii) ser destinada à contratação de 

serviços comuns; iv) publicada entre os anos de 2008 a 2018.  

Na pesquisa ampla foram localizados 15(quinze) normativos expedidos pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) e a Secretaria de Gestão (SEGES), ambos do 

Ministério do Planejamento (MP), por manterem certa conexão com o tema. Aplicados os 

requisitos, restaram as IN 5/2017 e IN 1/2018, cuja análise será apresentada nos resultados 

(Capítulo 4). 

b) Atendimento do segundo objetivo específico: este objetivo tem por finalidade 

“estabelecer a conexão entre as etapas do planejamento de compras públicas e o ciclo de vida 

do gerenciamento do projeto”, e foram usadas de forma conjunta a pesquisa documental e as 

referências teóricas constantes no Capítulo 2. 

Desse modo, as IN 5/2017 e IN 1/2018 constituíram o corpus para fundamentar esse 

quesito, visto que trazem expressamente as etapas do planejamento da contratação, seus atores, 

designações e orientações para elaboração dos documentos, além do fluxo processual 

(MARTINS, 2017; FENILI, 2018). Quanto ao ciclo de vida do gerenciamento do projeto, a 

investigação foi pautada na literatura correlata, conforme consta na Seção 2.2.  

Para se investigar a conexão entre as duas áreas, buscou-se observar aspectos inerentes 

a elas, visto que esta pesquisa concebe o planejamento de compras como um projeto. Desse 

modo, foram elencados como critérios de análise: iniciação, objetivo, singularidade, 

temporalidade, sequência, prazos, pessoas e conhecimento, mantendo-se, assim, alinhamento 

                                                           
41 Disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-

normativas 
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com o observado nos estudos de Vargas (2009, 2016, 2018), PMI (2017), Carvalho e Rabechini 

Jr. (2017); bem como respeitada a nomenclatura da área de gerenciamento de projetos. Na 

perspectiva do planejamento de compras públicas, a base foi a redação das IN 5/2017 e IN 

1/2018.  

c) Atendimento do terceiro objetivo específico: o referido objetivo destina-se a validar 

o framework junto a uma equipe de planejamento da contratação no âmbito da UFRN, para o 

qual recorreu-se à observação participante e à realização de workshop. 

Prodanov e Freitas (2013), ao tratarem sobre as formas de divulgação das atividades 

científicas, apontam o congresso, a palestra, o simpósio, o seminário e o workshop, entre outros. 

Este último é uma técnica utilizada para divulgar assuntos mais específicos a determinados 

grupos de interesse, fomentando as discussões acerca de determinado tema. Diante disso, a 

escolha por essa técnica teve como objetivo tornar mais dinâmica e participativa a apresentação 

e aplicação do framework à equipe de planejamento, que estava diante de uma nova proposta 

de trabalho. 

O trabalho de Lima et al. (2016) investiga o workshop como método de pesquisa 

qualitativa, mas aplicado à área de design. Embora os autores reconheçam a dificuldade para 

encontrar referências mais robustas sobre a técnica, apontam como características: a) introdução 

de novos conceitos, b) geração de ideias trabalhadas em grupo a partir de um assunto específico, 

c) brainstorm, d) interação entre os participantes, e) interdisciplinaridade, por envolver vários 

profissionais e áreas de conhecimento. 

Desse modo, o workshop estimula “uma visão abrangente dos processos organizacionais 

e de projetação, fator que contribui para o desenvolvimento de soluções para problemas 

apresentados” (LIMA et al., 2016, p.105) 

Já Burger, White e Yearworth (2019) abordam o uso de workshop no contexto do 

gerenciamento de projetos, utilizando-a, inclusive, como coleta de dados. Os autores afirmam 

que essa técnica proporciona uma maior interação entre as partes interessadas, principalmente 

nos estágios iniciais do projeto, sendo também utilizada para difundir novas ideias e 

conhecimento.  

Nessa perspectiva, durante o workshop é possível observar como os participantes 

interagem com a nova ideia; criam um maior engajamento; compartilham informações para 

reduzir as incertezas do projeto; identificam melhorias; além de utilizar a experiência 

profissional dos membros para contribuir com os desafios do projeto (BURGER; WHITE; 

YEARWORTH, 2019).  
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Diante do exposto, a opção pela referida técnica se deu em virtude de suas 

características, objetivos e correlação com o objeto de estudo. Para tal, foi realizado o Workshop 

denominado “Framework Planejamento da Contratação aplicado à Equipe de Planejamento”, 

para apresentar à equipe de planejamento da contratação a estrutura de forma contextualizada, 

bem como simular a aplicação no ambiente de trabalho. A própria pesquisadora conduziu a 

apresentação, e uniu as explicações aos recursos visuais, de modo a tornar a atividade mais 

dinâmica. O referido evento ocorreu no dia 18 de dezembro de 2018, na Diretoria de Material 

e Patrimônio, das 9h às 11h. Após a explanação da metodologia, partiu-se para imersão e 

preenchimento do Canvas do Planejamento, uma das atividades da que integram a Iniciação.  

Quanto ao segundo instrumento de coleta de dados, a observação é uma das maneiras 

que permite ao pesquisador vivenciar o seu objeto de estudo, para descrevê-lo e, partir disto, 

tecer reflexões sobre os resultados. Quando o observador se mistura completamente ao 

ambiente, de modo a torna-se um participante a mais, Sampieri, Collado e Lucio (2013) 

classificam como “participação completa”, sendo esta a abordagem mais indicada. 

Para Flick (2013, p.36), na observação participante é feita “a análise direta do que 

ocorre”, enquanto na entrevista, por exemplo, tem-se a “análise dos relatos sobre o que 

ocorreu”. À medida que o pesquisador vai interagindo com o grupo, foca no que lhe interessa, 

aproximando-se do que for mais relevante para responder a sua questão de pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa de aplicação prática, a técnica de observação participante 

objetivou, além da imersão da pesquisadora no tema de pesquisa, visto que também atuou como 

facilitadora, investigar a adaptação da equipe à nova metodologia de trabalho proposta pelo 

framework, à medida que analisava a sua contribuição efetiva para a conclusão das entregas 

estabelecidas. Outro ponto foi avaliar a comunicação e troca de informações entre a equipe, seu 

comprometimento e atuação. Essa experiência prática também possibilitou fazer melhorias na 

versão do framework, considerando o ponto de vista dos participantes. 

Os estudos de Seifullina et al. (2018), Deeb et al. (2018), Glodzinski (2018) e Almanei; 

Salonitis e Tsinopoulos (2018) discorrem sobre a utilização de framework para auxiliar a 

implementação de novos procedimentos, práticas ou processos organizacionais. A relevância 

desse instrumento é facilitar e traduzir a relação entre a teoria e prática. Geralmente um 

framework tem como base a literatura na área, modelos anteriores, e integração nas perspectivas 

acadêmica e prática (SZALAY; KOVÁCS; SEBESTYÉN, 2017). 

Desse modo, os critérios a serem observados durante a validação do framework, cujo 

Roteiro da Observação Participante (Apêndice E), são: adaptação, participação, comunicação e 

contribuições práticas, melhor detalhados na seção 4.3.3 do Capítulo 4. Os momentos também 
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foram registrados em gravação de áudio e anotações de campo (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013) para subsidiar a investigação. 

Isto posto, a coleta de dados ocorreu a partir do contato da pesquisadora com a equipe 

de planejamento, visto que atuou como facilitadora no projeto, por meio da observação 

participante. Dos quatro encontros presenciais, três foram registrados em áudio, com a devida 

anuência dos participantes, e para uso exclusivo para esta pesquisa. Isto possibilitou a 

integração com o ambiente e o problema de pesquisa, a fim de analisar e interpretar o ambiente 

observado.  

Ao final do último encontro foram captadas as lições aprendidas, com o objetivo de 

avaliar o ponto de vista dos participantes sobre a metodologia aplicada, compondo também um 

procedimento de validação, estruturado com base nas boas práticas do PMBOK® e autores da 

área (VERONESE, 2014;CHAVES et al., 2016; DUFFIELD; WHITTY, 2016). 

As lições aprendidas, uma boa prática que ocorre no encerramento do projeto, funcionou 

como uma espécie de grupo focal42. No entanto, manteve-se a nomenclatura em virtude do 

alinhamento ao termo utilizado no gerenciamento de projetos. Ademais, como a própria 

pesquisadora conduziu os trabalhos, para não ferir os aspectos éticos, visto que a técnica de 

grupo focal necessita de um mediador, pessoa habilitada em dinâmica de grupos (SAMPIERI, 

COLLADO; LUCIO, 2013), foi utilizado um roteiro com três perguntas abertas, local e data 

previamente agendados (FLICK, 2013).  

Como se trata da proposição de uma nova metodologia de trabalho, cabe destacar que 

durante a implementação de mudança é importante captar a percepção dos profissionais 

(GLODZINSKI, 2018), além de se aliar teoria e prática. Esse contato mais direto colabora para 

o sucesso da introdução de novos modelos, visto que um dos motivos para sua falha é não 

considerar o fator humano durante o processo (DEEB et al.,2018).  

Outros aspectos a serem considerados são o alinhamento entre a estratégica do negócio 

e as metas e objetivos pessoais dos colaboradores (ALMANEI; SALONITIS; TSINOPOULOS, 

2018), a capacitação e treinamento da equipe, bem como iniciar com um projeto piloto 

(SEIFULLINA et al., 2018) e observar que as mudanças impactam processos e pessoas 

(SZALAY; KOVÁCS; SEBESTYÉN, 2017). 

No que concerne ao tratamento dos dados, consistiu na compilação das informações, 

seguida da separação dos assuntos por área temática. Para Flick (2013) consiste em registrar, 

                                                           
42 O grupo focal é um método de coleta de dados, uma espécie de entrevista em grupo pequenos, 

destinada a analisar a interação entre os participantes e os significados construídos pelo grupo. 

SAMPIERI, COLLADO; LUCIO, 2013). 
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transcrever e comparar as informações para interpretá-las. Ademais, é comum que em pesquisas 

qualitativas o pesquisador tenha maior flexibilidade para, já no decorrer do estudo, possa 

estabelecer conexões e optar por dados que mais agregam valor aos aspectos desejados 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Para tal, os registros de áudio ocorreram durante a realização do Workshop no dia 

18/12/2018, com captação de 74 minutos gravados; bem como durante a observação 

participante, nos dias21/12/2018, com 77 minutos gravados; e no dia 21/01/2019, onde foram 

gravados 20 minutos para registrar as lições aprendidas. Ao todo, as gravações totalizaram 171 

minutos. Quanto à transcrição dos áudios, desta resultaram 21 páginas.  

De posse dos trechos das conversas, aliada às anotações particulares, procurou-se 

estabelecer a correspondência entre os dados e os objetivos da pesquisa. Foi feita a comparação 

entre os dados obtidos e os critérios estabelecidos para validação do framework. 

Quanto à análise dos dados, ocorreu mediante a organização e transcrição das 

informações coletadas, para posterior seleção de trechos e interpretação, o que possibilitou o 

levantamento de hipóteses ou explicações acerca do fenômeno estudado (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). A partir da leitura das conversas, também foi possível estabelecer 

conexões entre o tema de pesquisa, a abordagem teórica e a prática administrativa. 

Já a triangulação dos dados diz respeito à coleta de dados realizada a partir de diferentes 

fontes e pessoas, com a finalidade de expandir o ponto de vista através da utilização de métodos 

e abordagens variadas (FLICK, 2013). Nesta pesquisa, materializou-se por meio pesquisa 

documental, observação participante e workshop, que permitiram o contato com mais de uma 

fonte de informação para se comparar os resultados obtidos. 

Quanto aos aspectos éticos, salienta-se que o acesso e a utilização dos dados ocorreram 

mediante a comunicação e autorização prévia das chefias da Diretoria de Material e Patrimônio 

e da Secretaria de Gestão de Projetos, conforme as cartas de anuência anexas (Apêndice A e 

B). Já o Termo de Confidencialidade compõe o Apêndice C. Quanto ao Termo de 

Consentimento de Gravação de Voz para os participantes do Workshop e da observação 

participante, consta no Apêndice D.  

Para preservar a identidade dos participantes e assegurar a confidencialidade dos dados 

(FLICK, 2013), são utilizados nomes fictícios, assim como as expressões que possam 

caracterizar o objeto foram suprimidas dos artefatos. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

  

 Neste capítulo são apresentados os dados obtidos por meio da pesquisa documental, 

observação participante e o workshop. Para isso, a discussão reúne os trechos das conversas 

com os participantes, documentos oficiais e institucionais, artefatos do projeto, bem como 

conecta-se com a fundamentação teórica que dá suporte a este trabalho. 

  

4.1 AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS E O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

 

Para identificar as instruções normativas que tratam sobre o planejamento da 

contratação, foi realizada consulta ao Comprasnet, com a finalidade de reunir as publicações 

relativas aos procedimentos das compras governamentais para os órgãos federais. A consulta 

inicial, sem o filtro, indicou 15(quinze) normativos, que contemplavam o objeto de forma mais 

abrangente, dos quais 2 (dois) foram selecionados, conforme quadro 5 abaixo: 

 

       Quadro 5 – Resumo das instruções normativas identificadas no Comprasnet 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

IN 2/2008 – SLTI MPOG Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou 

não, por órgãos ou integrantes do SISG 

IN 4/2008 – SLIT MPOG Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

IN 3/2009 – SLTI MPOG Altera a IN 2/2008 

IN 4/2009 – SLTI MPOG Altera a IN 2/2008 (Insere nova planilha de custos) 

IN 5/2009 – SLTI MPOG Altera a IN 2/2008 (Insere o Anexo V) 

IN 4/2010 – SLTI MPOG Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 

pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação 

e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 

IN 10/2012 Estabelece regras para elaboração dos Planos de Logística Sustentável 

IN 6/2013 – SLTI MPOG Altera a IN 2/2008 e seus anexos, com ênfase na gestão de riscos 

IN 3/2014 – SLTI MPOG Altera a IN 2/2008 e seus anexos, e inclui o Anexo IX 

IN 4/2014 – SLTI MPOG Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 

pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia 

da Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 

IN 5/2014 – SLTI MPOG Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral 

IN 4/2015 – SLTI MPOG Altera a IN 2/2008 principalmente em relação à gestão do contrato 

IN 5/2017 – SEGES MP Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob 

o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional 

IN 1/2018 – SEGES MP Dispõe sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações e sobre 

a elaboração do Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções 

de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional 

IN 9/2018 – SEGES MP Altera e simplifica alguns procedimentos da IN 1/2018 

       Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Por sua vez, quando aplicados os critérios de escolha, o número foi reduzido para duas, 

quais sejam, as IN 5/2017 e IN 1/2018. Tais instrumentos serão objeto de análise (subseção 

4.1.1 e 4.1.2), visto que correspondem ao aspecto legal do framework do planejamento. 

Todavia, no Apêndice G consta um quadro mais detalhado acerca dos normativos identificados, 

cujo texto completo43 está disponível no Comprasnet.  

Embora o refinamento da busca tenha apontado para duas INs, aos dados indicam certa 

correlação entre as demais, que sofreram várias alterações ao longo desses dez anos. A figura 

9 a seguir ilustra, de forma sintética, uma linha temporal dos respectivos normativos: 

 

          Figura 9 - Linha temporal das instruções normativas do MP 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

Diante do exposto, observa-se que a IN 2/2008, e suas alterações, destinava-se à 

contratação de serviços continuados ou não, à época com ênfase à limpeza e vigilância, e já 

trazia, ainda que de forma incipiente em seu texto original, menções relacionadas ao 

planejamento da contratação como: necessidade de justificar a demanda e estimativa de custos.  

Consoante ao objeto desta pesquisa, enfatiza-se que o foco da análise é o planejamento 

da contratação. Porém, dada a sua relevância e conexão com a instruções selecionadas, algumas 

ponderações serem feitas à IN 2/2008. 

                                                           
43Arquivo completo das instruções normativas pesquisadas. Disponível em: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas 



77 
 

 No art.2º da IN 2/2018, estabelece-se as contratações “deverão ser precedidas de 

planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os 

produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando 

couber.” O texto original sofreu alterações com a edição das IN 03/2009 e IN 6/2013. Conforme 

o art.14, “a contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do 

Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por técnico 

com qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado, devendo 

o Projeto ou o Termo ser justificado e aprovado pela autoridade competente”. 

 Nessa perspectiva, Bittencourt (2015) coaduna com Santana (2014) quanto a 

elaboração dos referidos artefatos serem realizadas por uma equipe multidisciplinar, haja vista 

sua complexidade, o que exige maior planejamento. Por seu turno, quanto mais difícil for o 

objetivo a ser adquirido, mas tempo deverá ser destinado à confecção do termo 

(BITTENCOURT, 2015). 

Já o art.15 expressa a obrigatoriedade da elaboração de Projeto Básico ou Termo de 

Referência, que deve ser aprovado pela autoridade competente. Ambos os artefatos deverão 

conter, entre outros: I – a justificativa da necessidade da contratação, II – o objetivo, 

identificando o que se pretende alcançar com a contratação; III – o objeto da contratação, com 

os produtos e os resultados esperados com a execução do serviço; IV – a descrição detalhada 

dos serviços a serem executados; V – a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade 

de serviço a ser contratada; VII – a metodologia de avaliação da qualidade adotada e aceite dos 

serviços executados; XI – o quantitativo da contratação; XII – o custo estimado da contratação. 

O inciso I, letra h, ainda faz uma alusão aos estudos preliminares. 

 Outro destaque feito por Bittencourt (2015, p.46) a respeito da IN 2/2008 é a alusão ao 

planejamento da contratação, disposto no art.2º. Conforme o autor, por meio do planejamento 

à Administração é possível “identificar as suas necessidades e, a partir desse diagnóstico, definir 

todas as especificações que comporão o objeto a ser adquirido”. Realizada essa etapa, as 

atenções deverão recair sobre as soluções disponíveis no mercado, visando escolher a 

contratação que apresente o melhor custo-benefício. 

 Do mesmo lado, a instrução em tela faz referência ao alinhamento entre o planejamento 

da contratação e o planejamento estratégico institucional. Por seu turno, este instrumento de 

gestão conserva os objetivos e visão de futuro pretendidos pela organização. Portanto, permite 

o uso de técnicas e ferramentas gerenciais para execução das ações traçadas. Desse modo, “na 

medida em que é realizado o planejamento, os ambientes político(externo) e administrativo 

(interno) da organização passam por importantes mudanças” (BITTENCOURT, 2015, p.46). 
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O autor chama a atenção para alterações que ocorreram nos anos seguintes à edição 

inicial, como maneira de aperfeiçoar as orientações, geralmente buscando atendimento às 

recomendações do TCU e outros órgãos fiscalizadores. O destaque fica por conta do amparo 

legal que compõe o texto de tais instruções, obrigatoriamente fundamentadas na legislação 

correlata (BITTERNCOURT, 2015). Outrossim, observa-se que essas modificações continuam 

ocorrendo não apenas nessa disciplina, mas em artefatos de aplicação similar, conforme 

demonstra quadro sintético das INs, que consta no Apêndice G. 

Já a IN 4/2008, e suas alterações, voltava-se à contratação de Serviços de Tecnologia da 

Informação, e introduziu noções como etapas da contratação e fases do planejamento da 

contratação, bem como seleção do fornecedor e gestão contratual. Desse modo, os dados 

sugerem que a evolução dos respectivos normativos subsidiou os procedimentos adotados pela 

IN 5/2017 e IN 1/2018, dada sua estruturação e, principalmente, em conceitos relacionados às 

etapas da contratação e a atuação dos setores envolvidos nos processos. Ademais, dados para 

fundamentar a contratação como: justificativa, solução de mercado, alinhamento estratégico, 

entre outros. 

Conforme os dados apresentados, as instruções normativas destinadas às soluções de TI 

já abordavam as etapas da contratação, dentre elas o planejamento, desde 2008. Assim “o 

planejamento da contratação de uma solução de TI, em termos conceituais, é um projeto, pois 

tem início, meio e fim. Entretanto, cada vez que uma contratação é realizada, o planejamento 

deve seguir essencialmente os mesmos passos, de maneira que haja previsibilidade com relação 

à execução e se garanta a aderência à legislação e à jurisprudência.” (BRASIL,2012, p.51). 

 Todavia, as IN 5/2017 e IN 1/2018 foram escolhidas para embasar o desenvolvimento 

do framework em virtude de seu caráter mais amplo, haja vista abranger os serviços comuns e 

não apenas à tecnologia da informação. 

 Observa-se também que as instruções sempre são alteradas com o passar do tempo para 

incorporação de novos procedimentos. Dessa forma, os dados sugerem que a experiência 

advinda com a IN 4/2008 (e suas alterações IN 4/2010, IN 4/2014) pode ter impulsionado a sua 

disseminação a outros contextos. 

 Nesse contexto, Bittencourt (2015) defende que as instruções, por impactarem no 

planejamento e na gestão da contratação de serviços, configuram-se como ferramentas que 

auxiliam o gestor na sua tomada de decisão. “Sendo uma instrução que muito impacta o 

planejamento e a gestão dos contratos de prestação de serviços da Administração Pública, é 

induvidoso que a sua análise pormenorizada se faz necessária, consubstanciando um 
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fundamental auxílio aos gestores públicos que atuam na condução dessas contratações” 

(BITTENCOURT, 2015, p.26). 

  

4.1.1 Comentários à Instrução Normativa nº 5/2017 

 

Os marcos regulatórios geram obrigações aos órgãos a eles subordinados. Conforme 

definição do TCU, por Órgão Governante Superior44 (OGS) entende-se “um ente público com 

atribuições normativas para orientar e fiscalizar outros entes na sua jurisdição”. Nessa 

perspectiva, a UFRN subordina-se ao Ministério do Planejamento, a quem cabe orientar, 

elaborar diretrizes, normatizar as ações para os demais órgãos.  

No que concerne à adequação institucional, observa-se que “as instruções normativas 

surgem como instrumentos relevantes no planejamento e na gestão das contratações de serviços 

pela administração pública. Busca-se, nesse esforço, elevar o nível de conhecimento da 

administração dos requisitos legais e regulatórios que normatizam os processos de contratações 

na administração pública” (MATIAS-PEREIRA, 2012b, p. 148). 

Nesse cenário, a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Quanto aos 

procedimentos alusivos à contratação, o art.19 indica as seguintes fases: planejamento da 

contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Além a isso, o marco jurídico também 

menciona observância ao alinhamento com o planejamento estratégico da organização, no que 

couber. 

No que concerne ao planejamento da contratação, a redação do art. 20 prevê as seguintes 

etapas: I - Estudos preliminares, II - Gerenciamento de Riscos e III - Termo de Referência ou 

Projeto Básico. Este último quando se tratar de obras ou serviços de engenharia. 

O normativo também detalha os procedimentos iniciais do planejamento, que consistem 

na elaboração do documento para formalização da demanda feito pelo setor requisitante. Tal 

documento deve conter: a) justificativa da necessidade da contratação; b) quantidade do serviço 

a ser contratado; c) previsão para o início da prestação do serviço e d) indicação de um ou mais 

servidores para compor equipe para elaborar os estudos preliminares e o gerenciamento de 

risco. 

                                                           
44 Informações disponíveis em: http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.006.htm 
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No que diz respeito à equipe de planejamento, no art.22, § 1º: “conjunto de servidores, 

que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da 

Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações 

e contratos, dentre outros. 

De forma sequenciada, após a formalização da demanda, cabe à equipe de planejamento 

realizar os estudos preliminares. Nessa perspectiva, no rol do art. 24, §1º, incisos I ao XII, expõe 

os itens que devem conter nos estudos preliminares, dos quais são considerados obrigatórios: I, 

IV, VI, VIII e XII. 

Já as informações referentes ao gerenciamento de riscos encontram-se elencadas no 

art.25, incisos I ao V, cujo parágrafo único diz que “a responsabilidade pelo Gerenciamento de 

Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do 

procedimento da contratação previstas no art.19. Modo contínuo, o documento que materializa 

o gerenciamento de riscos é o Mapa de Riscos, que deve constar ao final dos Estudos 

Preliminares, do Termo de Referência ou Projeto Básico e seleção dos fornecedores. 

No tocante aos procedimentos, o art.27 instrui que “concluídas as etapas relativas aos 

Estudos Preliminares e ao Gerenciamento de Riscos, os setores requisitantes deverão 

encaminhá-los, juntamente com o documento que formaliza a demanda, à autoridade 

competente do setor de licitações, que estabelecerá o prazo máximo para o envio do Projeto 

Básico ou Termo de Referência”. Por sua vez, observa-se que a classificação de setor 

competente pode variar de acordo com a estrutura organizacional. Na UFRN, por exemplo, 

compete ao Setor de Licitações coordenar a fase externa da licitação e não a fase interna 

(planejamento).  

Ademais, a instrução normativa expressa em seu artigo 28 que o Termo de Referência 

ou Projeto Básico deverá ser elaborado a partir dos Estudos Preliminares e do Mapa de Risco, 

demonstrando a correspondência sequencial entre os documentos. Destarte, também 

disponibiliza nos anexos da normativa os modelos padrão para o preenchimento dos referidos 

instrumentos. 

Importante ressalva consta no §2º do art.29 quando postula: “cumpre ao setor 

requisitante a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, a quem caberá avaliar a 

pertinência de modificar ou não os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Riscos, a 

depender da temporalidade da contratação”. Essa determinação exige a participação mais 

efetiva do demandante, cuja ausência configura um dos problemas do processo de compras. 
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 Salienta-se que a referido instrumento é voltado à prestação de serviços, com foco na 

terceirização como vigilância, limpeza e conservação. No entanto, sua aplicação não está 

limitada a essa matéria, podendo ser estendida aos demais tipos de aquisições.  

Para fins desta pesquisa, só foram considerados a elaboração dos estudos técnicos e do 

mapa de risco, dado o seu alinhamento com as exigências do PAC, que não determina a inserção 

do Termo de Referência, instrumento esse que integra a licitação (fase posterior). 

Outrossim, o parágrafo único do art. 27 já sinaliza a publicação de outros normativos 

para “estabelecer regras e procedimentos para elaboração do Plano Anual de Contratações do 

órgão ou entidade, que será registrado em sistema informatizado”. 

Ao avaliar o impacto da IN 5/2017 para o planejamento das contratações, Martins (2017) 

destaca, sobretudo, o olhar mais atento à gestão de riscos, que ainda considera incipiente (área 

nova), e aponta o instrumento como norteador de rotinas, uma referência que traça uma 

sequência de ações a serem seguidas pela equipe de planejamento e pelo gestor. No entanto, 

salienta que tais pontos já haviam sido abordados em outras legislações, a exemplo de INs 

anteriores e a própria Lei nº 8.666/2012; ao passo que recomenda aos gestores adotarem suas 

próprias medidas, utilizando o normativo com um complemento às iniciativas do órgão.  

 

4.1.2 Comentários à Instrução Normativa n° 1/2018 

 

De modo contínuo à edição da IN 5/2017, a Instrução Normativa nº 1, de 29 de março 

de 2018, da Secretaria de Gestão Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

institui, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional o Sistema 

de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, bem como a elaboração do Plano Anual de 

Contratações (PAC). Conforme disposto na própria instrução, trata-se de uma ferramenta 

informatizada onde as Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASG) devem inserir as 

informações acerca do seu planejamento anual. 

Esse sistema objetiva auxiliar os órgãos no seu planejamento de compras, o que 

fomentará também a gestão e governança das aquisições, uma vez que será possível a emissão 

relatórios gerenciais, além de tornar o processo mais transparente. Ademais, a tramitação se 

dará de modo informatizado, em plataforma específica, cujo acesso exige login e senha. 

Conforme exposto no art.3º, “cada UASG deverá elaborar anualmente o respectivo 

Plano Anual de Contratações, contendo todos os itens que pretende contratar no exercício 

subsequente”. Logo, as instituições devem informar em abril de 2019 sua programação de 

compras para exercício de 2020. Já para o exercício 2018 a implantação é facultativa. 
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Outrossim, no art.4º, os incisos I ao III, respectivamente, dispõem sobre as unidades 

envolvidas no fluxo processual, sendo elas: Setor de Licitações (responsável pelo planejamento 

e coordenação das ações), Setor Requisitante (quem solicita a demanda) e Equipe de 

Planejamento (composta por servidores com competência técnica sobre o objeto da licitação). 

No entanto, vale salientar que o próprio texto prevê a possibilidade desses setores 

adotarem nomenclatura diferente de acordo com a estrutura organizacional e regimental. No 

âmbito da UFRN, por exemplo, ao Setor de Licitações compete proceder a fase externa da 

licitação e não realizar o seu planejamento. Para tal, essa responsabilidade é atribuída à 

Diretoria de Material e Patrimônio em conjunto com a Pró-Reitoria de Administração, onde o 

gestor é o ordenador da despesa da instituição. Trata-se de um arranjo organizacional, cujo 

órgão tem a autonomia para gerenciar. O fato de a nomenclatura não ser limitada já indica que 

cada instituição pode contar com sua estrutura administrativa, desde que conservadas as 

prerrogativas de cada função.  

Grosso modo, observa-se uma sequência de ações entre a IN 5/2017 e a IN 1/2018. Na 

primeira, tem-se a obrigatoriedade de adotar os procedimentos, já na segunda indicam-se os 

meios para realizá-los. Quanto aos benefícios do Sistema PGP45 pode-se mencionar: aderência 

entre as contratações planejadas e o planejamento estratégico, articulação entre o planejamento 

e as propostas orçamentárias, ampliação das possibilidades de contratações conjuntas ou 

compartilhadas, sinalização para o mercado fornecedor, transparência e controle com 

publicação dos planos na internet e consolidação de um calendário de execução das 

contratações.  

De acordo com os dados disponibilizados no COMPRASNET, o fluxo processual para 

elaboração do PAC corresponde à figura 10: 

 

               Figura 10 – Fluxo processual para elaboração do PAC 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Elaborada pela autora com base na IN 1/2018 

                                                           
45 Dados extraídos do documento “Apresentação do PGC – ENAP (Atualizado), disponível em: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/PGC---ENAP.pdf 
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Conforme fluxo exposto acima, cabe ao Setor Requisitante a formalização da demanda, 

elaboração prévia dos estudos preliminares e do gerenciamento de risco, bem como indicação 

de servidor para compor a equipe de planejamento. Já ao Setor de Licitações compete 

consolidar as demandas do PAC, formalizar a equipe de planejamento e enviar as demandas à 

autoridade máxima. Esta, por sua vez, deve analisar, aprovar, reprovar, ou redimensionar as 

demandas e enviá-las ao MP. 

O Sistema PGP desponta como uma alternativa à ineficiência dos gastos públicos, que 

na visão de Costa, Braga e Andrioli (2017, p.39) inclui à gestão das compras públicas, até então 

caracterizada pela “ausência de planos anuais de compras das organizações, e, mais 

especificamente, pela falta de planejamento adequado de cada aquisição”. 

Para Fenili (2018), o PAC constitui uma inovação referente ao planejamento das 

compras no setor público. Outrossim, além de se propor a disciplinar pontos frágeis como 

fracionamento da despesa, falta de padronização de processo, também versa sobre comunicação 

institucional (divulgação do calendário para recolhimento das demandas) e transparência, haja 

vista a necessidade de ampla publicidade e acesso aos dados. 

Em breve análise acerca da efetividade da referida instrução normativa, Fenili (2018) 

alerta que o marco legal não abrange a fase de execução, sendo voltado apenas ao planejamento. 

Desse modo, “inexiste, na norma, vinculação entre o planejado e a sua execução”. Ademais, o 

autor destaca o que considera serem os três avanços centrais pretendidos pelo instrumento: 

“fomento à cultura do planejamento”, “capitanear, com maior pujança, iniciativas de compras 

e contratações compartilhadas” e a “transparência” (FENILI, 2018, p.223). 

Embora não haja lapso temporal suficiente para fundamentar análises contundentes 

sobre a efetividade e eficiência do PAC, o autor sinaliza que, em virtude de suas exigências, 

por vezes forçosa, considerando o baixo nível de governança nessa área, ele pode se tornar 

fictício. Sobre sua viabilidade diz que “no âmago, é sempre sobre pessoas, cultura e poder” 

(FENILI, 2018, p.229). Diante disso, o engajamento de todos os envolvidos na gestão de 

compras torna-se indispensável para sua elaboração e obtenção de bons resultados. 

Por seu tempo, Fenili (2018) corrobora que na última década as compras públicas têm 

passado por inúmeras mudanças de ordem normativa, as quais exigem adequações 

institucionais. A adoção de instrumentos como termo de referência, mapa de riscos, estudos 

preliminares, plano anual de compras, bem como o fomento às discussões alusivas à 

accountability (prestação de contas), são relativamente novos nesse segmento. 

Santana, Camarão e Chrispim (2016) consideram que as instruções normativas 

publicadas pelo Ministério do Planejamento têm contribuído para construir uma gestão de 
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compras governamentais mais estruturada, à medida que disciplinam de forma mais 

metodológica o planejamento e execução das contratações públicas 

A IN 5/2017 discorre sobre as etapas da contratação, do planejamento e aponta os 

documentos a serem elaborados, bem como os seus responsáveis. Já a IN 1/2018, além de 

instituir a obrigatoriedade, em caráter anual, do PAC, orienta o fluxo processual, a designação 

dos setores envolvidos e estabelece um prazo específico, o mês de abril, para o envio das 

informações solicitadas. 

Para Fenili (2018) o Plano Anual de Compras é uma ferramenta de governança das 

aquisições públicas; enquanto Bittencourt (2015) alerta sobre o excesso de normas infralegais 

legais que disciplinam o tema licitações e contratos públicos, além da Lei nº 8.666/90 e a Lei 

do Pregão 10.520/02. 

Diante do exposto, as IN 5/2017 e IN 1/2018 correspondem ao aspecto legal do 

framework, quanto às exigências normativas, visto que estabelecem as etapas da contratação e 

do planejamento, do fluxo processual, culminando com a elaboração de documentos, cuja 

responsabilidade é atribuída à equipe de planejamento. 

 

4.2 CONEXÃO ENTRE AS ETAPAS DO PLANEJAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS E 

O CICLO DE VIDA DO GERENCIAMENTO DO PROJETO 

  

 Para conceber o planejamento de compras públicas como um projeto, fez-se necessário 

estabelecer os pontos de congruência entre as respectivas áreas. Para isso, foram observados 

aspectos como: iniciação, objetivo, singularidade, temporalidade, sequência de ações, prazos e 

pessoas, elencados no Capítulo 3. 

Para o atendimento deste objetivo, recorreu-se ao texto das IN 5/2017 e IN 1/2018, que 

correspondem às etapas do planejamento da contratação (SANTANA, 2015b; FENILI, 2018); 

bem como à literatura sobre do ciclo de vida do gerenciamento do projeto, com destaque ao 

Guia PMBOK® (PMI,2017), e aos trabalhos de Vargas (2009, 2016, 2018) e Veras (2016). 

  

4.2.1 As etapas do planejamento da contratação  

 

 Para identificação das etapas do planejamento das contratações públicas tem-se a IN 

5/2017, que estabelece a sequência, a IN 1/2018, que designa os setores que devem atuar nessa 

etapa, bem como a visão sistêmica do ciclo de compras públicas, tratada, sobretudo, nos estudos 

de Santana (2014, 2015a, 2015b), Ferrer (2015a, 2015b) e  Fenili (2016a, 2016b, 2018). 
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Também se observa um alinhamento entre a IN 5/2017, que sinaliza como etapas: o 

planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão de contrato; enquanto a IN 

1/2018, indica o fluxo processual. A figura 11 a seguir representa a sequência das etapas do 

planejamento de compras públicas: 

 

    Figura 11 – Etapas do planejamento da contratação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Elaborada pela autora com base na IN 5/2017 

 

 

    Conforme já discorrido nas subseções anteriores (e expresso na figura 11 acima), as 

etapas de planejamento da contratação de serviços são elencadas na IN 5/2017, um dos 

documentos base desta análise. O instrumento aponta como fases da contratação: o 

planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão do contrato. 

Observa-se que esta divisão está em consonância com os estudos de Santana (2015b), 

Ferrer (2015b) e Fenili (2016b, 2018), visto que também eles, cada qual a seu modo, também 

partem de uma perspectiva de correlação entre as partes. Desse modo, as informações oriundas 

da gestão contratual servem de input ao planejamento seguinte. 

Sabe-se que a etapa do planejamento está inserida na fase preparatória da licitação. 

Desse modo, consoante ao que postula a IN 5/2017, em seu artigo 20, são etapas do 

planejamento: os Estudos Preliminares, o Gerenciamento de Riscos e a elaboração do Termo 

de Referência ou Projeto Básico, constituindo como procedimento inicial o Documento de 

Formalização da Demanda. 

Portanto, a IN 5/2017, além de designar as etapas do planejamento, estabelecendo uma 

conexão e sequência entre elas, também indica como responsáveis pela confecção de tais 

documentos a equipe de planejamento da contratação, cujas atribuições são elaborar o DOD, os 
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estudos e mapa de riscos. O instrumento ainda aponta as informações que devem estar contidas 

em cada documento, conforme quadro a seguir: 

A despeito do Termo de Referência ou Projeto Básico, seu conteúdo está previsto no 

art. 30, incisos I ao XI. No quadro 6 a seguir é apresentado o conteúdo que deve constar nos 

estudos técnicos, mapa de risco e termo de referência elaborados pela equipe de planejamento, 

à luz da IN 5/2017. 

 

Quadro 6 – Tipo e conteúdo dos instrumentos elaborados pela Equipe de Planejamento  

ESTUDOS PRELIMINARES MAPA DE RISCOS TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

Necessidade da contratação 

(obrigatório) 

Identificação dos principais 

riscos da contratação 

Declaração do objeto 

Referência a outros instrumentos 

de planejamento do órgão ou 

entidade 

Avaliação dos riscos 

identificados 

 

Fundamentação da 

contratação 

Requisitos da contratação Tratamento dos riscos 

considerados inaceitáveis 

Descrição da solução 

Estimativa das quantidades, 

acompanhadas das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhe 

dão suporte (obrigatório) 

Definição das ações de 

contingência caso o risco se 

concretize 

Requisitos da contratação 

Levantamento de mercado e 

justificativa da escolha do tipo de 

solução a contratar 

Definição dos responsáveis 

pelas ações de tratamento dos 

riscos 

modelo de execução do 

objeto  

Estimativas de preços ou valores 

referenciais (obrigatório) 

 Modelo de gestão do contrato 

Descrição da solução como um 

todo 

 Critérios de medição e 

pagamento 

Justificativas para o parcelamento 

ou não da solução quando 

necessária para individualização 

do objeto (obrigatório) 

 Formas de seleção do 

fornecedor 

Demonstrativo dos resultados 

pretendidos 

 Critérios de seleção do 

fornecedor 

Providências para adequação do 

ambiente do órgão 

 Estimativa detalhada de 

preço 

Declaração da viabilidade ou não 

da contratação (obrigatório) 

 Adequação orçamentária 

Fonte: Elaborado pela autora com base na IN 5/2017 

 

 

 Salienta-se que o Termo de Referência não constitui diretamente objeto de análise deste 

estudo, uma vez que não é uma exigência do PAC; sua menção corresponde ao respeito ao texto 

original da IN 5/2017. 
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Conforme observado, os documentos acima devem expressar a necessidade da 

contratação, devidamente justificada e motivada. Dessa maneira, a justificativa, por parte do 

gestor, da contratação pretendida deve responder questões como por que, para que, para quem, 

como e quando sobre o objeto a ser contratado (SANTANA; CAMARÃO; CHRISPIM, 2016). 

Como responsável pelo processo, é mister ter conhecimento a respeito que se vai adquirir e 

motivo para fazê-lo. Esta ação também reflete o compromisso com a destinação racional do 

recurso público, minimizando as chances de desperdício (MARTINS, 2017). 

Nesta importante etapa do ciclo de suprimentos governamentais, a unidade requisitante 

desempenha um papel relevante para descrever a solução e o objeto. Por isso, Martins (2017) 

assinala que a comunicação entre os setores envolvidos, dentre os quais Compras e 

Contratações, e até com outros órgãos com atuação similar, é preponderante para o processo de 

planejamento. Por seu turno, não há problema em se adotar soluções simples e disponíveis no 

mercado, uma vez que o planejamento deve ser focado nos aspectos relevantes: realizar o 

diagnóstico da situação atual, avaliar as informações, estabelecer metas e resultados.  

Os dados analisados indicam que as características das etapas do planejamento da 

contratação são: ações sequenciadas para elaboração dos documentos; envolvimento de, pelo 

menos, três setores: Setor de Licitações, Setor Requisitante e Equipe de Planejamento; e prazo 

determinado para preenchimento das informações no PAC. 

 

4.2.2 O ciclo de vida do gerenciamento do projeto   

 

Conforme aponta a literatura, os projetos originam-se de algum problema ou 

oportunidade de melhoria (VARGAS, 2009). De modo a facilitar o gerenciamento, são 

divididos em fases, as quais representam qual trabalho deverá ser executado, bem como quem 

será o responsável por fazê-lo. A duração do projeto é variável (CARVALHO; RABECHINI 

JÚNIOR, 2017), assim como são distintas as metodologias e ferramentas que cada organização 

utiliza para gerenciá-lo e alcançar os objetivos estratégicos. 

Para investigar o ciclo de vida do gerenciamento do projeto a principal fonte de pesquisa 

foi a literatura da área, abordado de forma mais detalhada no referencial teórico. O guia 

PMBOK® divide em: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e 

terminar o projeto (PMI, 2017). Já Vargas (2009; 2018) concebe a integração do ciclo de vida 

aos grupos de processos e as áreas de conhecimento do PMBOK®, destacando os processos 

correspondentes a cada uma delas. Desse modo, para o autor, o ciclo de vida do projeto possui 



88 
 

as seguintes fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 

encerramento (VARGAS, 2009).  

Conforme observado no referencial teórico, os processos de gerenciamento 

acompanham todo o ciclo de vida e a evolução do projeto. Eles são organizados em grupos 

conhecidos como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento. Pelo fato de obedecerem também a uma sequência lógica, eles podem ser 

confundidos com o próprio ciclo de vida do projeto. Porém, o ciclo de vida refere-se, 

essencialmente, às fases pelas quais o projeto passa do início ao fim.  

Por sua vez, nem sempre é preciso utilizar todos os grupos de processos durante o 

projeto (VERAS, 2016; MEDEIROS, 2017), visto que isso será ditado de acordo com a 

característica de cada projeto. Na figura 12 a seguir, Veras (2016) ilustra a relação entre os 

grupos de processos do PMBOK®: 

        

Figura 12 – Relação entre grupos de processos do PMBOK® Guide 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fonte: Elaborado com base em Veras (2016, p.102) 

 

 

Conforme observado na figura acima, Veras (2016) não utiliza o termo ciclo de vida, 

mas estabelece certa conexão entre os grupos de processos. Desse modo, verifica-se que os 

processos de Iniciação oferecem as informações para o Planejamento. Este, por sua vez, norteia 

as atividades em Execução. Detectada alguma incoerência durante o Monitoramento e 

Controle, são sugeridas mudanças, que, geralmente, impulsionam um novo planejamento de 

todo o projeto ou de apenas uma fase. 

Para Vargas (2018), as incertezas que permeiam o projeto são maiores durante o início, 

sendo reduzidas à medida que se aproxima o término. A atuação das partes interessadas para 
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interferir ou afetar o projeto, devido ao seu poder de barganha ou representar grupos de 

interesse, também é mais acentuado na etapa inicial. Já na fase de execução, as mudanças que 

porventura ocorram podem causar maior impacto, visto que geram retrabalho (VERAS, 2016). 

 O ciclo de vida tem uma característica temporal, e permite que a equipe tenha um melhor 

controle das fases (VARGAS, 2009), uma vez que cada uma delas possuem características 

específicas. O monitoramento de todo o ciclo de vida do gerenciamento do projeto também 

permite responder em qual status o projeto se encontra, analisar seu progresso, verificar se as 

atividades executadas estão em conformidade com as ações planejadas, assim com providenciar 

as alterações necessárias. 

   

4.2.3 A conexão entre os dois temas 

 

 Como esta pesquisa considera o planejamento de compras públicas como um projeto, 

fez-se necessário estabelecer, portanto, a conexão entre as respectivas áreas, conforme 

atendimento aos seguintes critérios: iniciação, objetivo, singularidade, temporalidade, 

sequência, prazos, pessoas e conhecimento (VARGAS, 2009, 2016, 2018; PMI, 2017; 

CARVALHO E RABECHINI JR., 2017).  

De acordo com os dados apresentados nas subseções 4.2.1 e 4.2.2, no quadro 7 a seguir 

são apontadas as similaridades entre as respectivas áreas: 
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     Quadro 7 – Etapas do planejamento da contratação e o ciclo de vida do projeto 

 

CARACTERÍSTICAS 

ETAPAS DO 

PLANEJAMENTO 

CICLO DE VIDA DO 

GERENCIAMENTO DO 

PROJETO 

INICIAÇÃO A partir da identificação de uma 

demanda 

A partir da identificação de um 

problema ou uma oportunidade 

OBJETIVO  Preenchimento do Plano Anual 

de Compras 

Cumprimento de metas para alcançar 

os objetivos planejados 

SINGULARIDADE Planejamento específico para 

cada demanda 

Desenvolvimento de um produto ou 

serviço único 

 

 

 

TEMPORALIDADE 

Elaboração de documentos de 

forma sequenciada: documento 

oficialização da demanda, 

estudos preliminares, 

gerenciamento de riscos e Termo 

de Referência ou Projeto Básico 

As etapas do ciclo de vida do 

gerenciamento do projeto são 

sequenciadas: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, e 

encerramento; que representam início, 

meio e fim e os grupos de processos 

de gerenciamento 

 

SEQUÊNCIA  

Um documento serve como base 

ao seguinte 

Sequência clara e lógica para atender 

aos objetivos; interdependência entre 

as fases 

PRAZO Cronograma institucional Variável de acordo com cada projeto 

 

PESSOAS 

Os documentos são elaborados 

pela equipe de planejamento 

Projetos são executados por pessoas 

 

DEFINIÇÃO DE PAPÉIS 

Equipe de Planejamento da 

Contratação, Setor de Licitações 

e Setor Requisitante 

Designação de acordo com a atuação 

no projeto: gerente, patrocinador, 

cliente, consultor, stakeholders e 

equipe do projeto 

CONHECIMENTO Servidores com conhecimento 

técnico e especializado 

Equipe multidisciplinar 

     Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 

  

 

A conexão observada entre as duas áreas pode ser reconhecida a partir da definição de 

Vargas (2009, p.6), que conceitua o projeto como “um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”. 

Diante disso, os dados sugerem que são comuns tanto às etapas do planejamento da 

contratação, quanto às fases do ciclo de vida do gerenciamento do projeto a temporalidade e as 

atividades sequenciadas. Além disso, são executados por pessoas que assumem papéis e 

responsabilidades definidos e atuam em prol de cumprimento dos objetivos traçados dentro do 

tempo previsto (VARGAS, 2009). 

 Para Vargas (2009), os projetos iniciam-se com a finalidade de solucionar algum 

problema ou melhoria a partir de oportunidades no ambiente organizacional. Já o planejamento 

das compras ocorre quando uma demanda ou necessidade é identificada (FERRER, 2015b; 

SANTANA, 2015b; MARTINS, 2017). 
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 Os projetos também objetivam o cumprimento de metas organizacionais e são aliados 

nos processos de inovação (CARVALHO; RABECHINI JR., 2017). Já o planejamento de 

compras (MARTINS, 2017), visto sob a perspectiva do PAC, tem como objetivo o 

preenchimento de informações alusivas à contratação (FENILI, 2018), materializadas no DOD, 

ET e MR. 

 Outrossim, ambos os temas resguardam características singulares. No PAC, cada 

demanda requer um planejamento específico, visto que as condições, soluções oferecidas pelo 

mercado, orçamento disponível e prioridades podem ser variáveis de acordo com cada 

instituição. Já os projetos, na visão de Carvalho e Rabechini Jr. (2017), também são únicos, 

sendo este um traço que os distingue das atividades rotineiras. 

 No quesito tempo, enquanto para o planejamento de compras os documentos mantêm 

uma relação de dependência (SANTANA, 2015b); no projeto, os grupos de processos de 

gerenciamento são utilizados durante todo o ciclo de vida (MEDEIROS, 2017) de forma lógica 

e, por vezes, sequenciada. 

 Nessa perspectiva, resta claro destacar que ambos, o planejamento de compras e o ciclo 

de vida do gerenciamento do projeto são executados dentro de um prazo. Enquanto o primeiro 

deve estar alinhado ao calendário de compras institucional, o último pode variar de acordo com 

a complexidade de cada projeto. 

 Por fim, tanto os projetos quanto o planejamento de compras públicas são executados 

por pessoas (KERZNER, 2006; PMI, 2017) dentro do ambiente organizacional. Em cada uma 

das respectivas áreas, a definição de papeis e de responsabilidades está associado à função que 

o membro ocupa na equipe (CARVALHO; RABECHINI JR.,2017), considerando também seu 

conhecimento e expertise relacionado à área de interesse (VARGAS, 2018). 

Em termos práticos, após finalizados, os documentos oriundos da fase de planejamento 

de compras, representado pelo artefato Termo de Referência, subsidiarão a fase externa da 

licitação, marcando, assim, a conclusão da referida fase. Da mesma maneira, o TAP simboliza 

o fim da iniciação, passando o bastão à etapa do planejamento que, por sua vez, subsidia à 

execução.  

 Diante do exposto, o quadro 8 abaixo sintetiza a relação entre as etapas do planejamento 

da contratação e o ciclo de vida do gerenciamento do projeto: 
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   Quadro 8 – A conexão entre o ciclo de vida do projeto e o planejamento de compras 

CARACTERÍSTICAS CICLO DE VIDA DO 

GERENCIAMENTO DO 

PROJETO 

PLANEJAMENTO DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

 

INICIAÇÃO 

Processos utilizados para definir 

uma nova fase ou novo projeto; 

autorização para início do projeto 

Identificação da demanda, das 

partes interessadas e a equipe de 

planejamento; elaboração de TAP 

 

 

PLANEJAMENTO 

 

Processos realizados para definir 

as entregas, cronograma, 

atividades, custos, responsáveis e 

as ações a serem executadas 

Definição das atividades, por meio 

de entregas menores; designação 

de responsáveis; análise do 

mercado fornecedor e das soluções 

disponíveis; pesquisa de preço 

 

 

EXECUÇÃO 

 

Processos utilizados para concluir 

as atividades planejadas, conforme 

os critérios estabelecidos 

Elaboração dos documentos 

(DOD, ET e MR) conforme os 

critérios de qualidade 

estabelecidos nos normativos, e 

prazo do calendário institucional. 

 

 

MONITORAMENTO E 

CONTROLE 

Processos utilizados para 

monitorar, controlar e acompanhar 

o andamento do projeto, bem 

como proceder as mudanças 

necessárias durante o ciclo de vida. 

Observância ao cumprimento dos 

prazos e do calendário de compras; 

gerenciamento das mudanças; 

verificação da anuência da gestão 

para o prosseguimento do trâmite 

processual 

 

ENCERRAMENTO 

Processos utilizados para concluir 

formalmente o projeto. 

Todos os documentos elaborados e 

validados pela equipe e pelo 

patrocinador; informações para o 

preenchimento do PAC 

  Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

4.3 FRAMEWORK PARA O PLANEJAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS: 

APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO  

 

Esta seção é destinada à apresentação e validação do “Framework para o Planejamento 

de Compra Públicas”, estrutura que considera o planejamento da contratação como um projeto. 

Une, portanto, a perspectiva normativa e o ciclo de vida do gerenciamento do projeto, com 

ênfase aos modelos visuais, como canvas.  

 

4.3.1 Funcionalidades do Canvas do Planejamento da Contratação 

  

Antes da apresentação do framework, cabem esclarecimentos a respeito do artefato 

denominado Canvas do Planejamento da Contratação, que foi desenvolvido pela equipe do 

projeto “Implantação de um modelo de gestão para aquisições e contratações na DMP”, da 

qual a pesquisadora é integrante, sob coordenação da SGP/UFRN e PROAD/DMP. Ademais, 
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o instrumento ainda não havia sido aplicado, e essa oportunidade configura também como meio 

para validá-lo. 

 O diferencial deste artefato é que ele foi concebido especificamente para auxiliar as 

equipes de planejamento da contratação. Dessa forma, congrega a filosofia do 5W2H46 

(abreviação para o que, quem, onde, quando, por que, como e quanto) a um quadro visual, o 

canvas (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013), para facilitar a comunicação e troca de informações 

entre os participantes (TJELL E BOSCH-SIJTSEMA, 2015; VERAS, 2016).  

Por seu turno, é alinhado à IN 5/2017, visto que a ferramenta objetiva estimular os 

participantes a responderem perguntas presentes, ainda que de forma reduzida, no Documento 

de Oficialização da Demanda, nos Estudos Técnicos e no Mapa de Riscos47. Dessa maneira, a 

figura 13 abaixo representa o Canvas do Planejamento da Contratação. 

        

         Figura 13 – Canvas Planejamento da Contratação  

         Fonte: Equipe da SGP e PROAD/DMP (2018) 

 

 

                                                           
46 5W2H: abreviação dos vocábulos what, who, where, when, why, how e how much 
47Os modelos completos dos documentos estão disponíveis no endereço: 

https://proad.ufrn.br/dmp/orientacoes-e-manuais. 
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De acordo com a figura 13 acima, a primeira linha é destinada à “Caracterização da 

demanda” e se propõe a responder o que se pretende adquirir (linha azul). Para tal, nela constam 

os campos “demanda”, “objetivos”, “referências anteriores” e “requisitos da solução”. Já a 

segunda linha (verde) contempla os questionamentos como, quanto e por quê, pormenorizados 

nos quadros “soluções”, “mercado”, “riscos” e “justificativa da solução”. As interrogações 

quem e onde, são traduzidas nos campos “setor requisitante”, “equipe de planejamento”, 

“interessados” e “patrocinador” (área amarela). O quando se refere ao prazo para execução da 

demanda e sua correspondência com o PAC, assim como anuência do patrocinador (espaço 

laranja).  

No Canvas do Planejamento, os componentes da parte azul mantêm correspondência 

com os itens da parte verde. Desse modo, para atender a “demanda”, há de se observar as 

“soluções” disponíveis no mercado; já os “objetivos” da contratação são atingidos por meio dos 

serviços prestados pelo fornecedor (mercado); enquanto as “referências anteriores” da 

contratação possibilitam, a partir da experiência, indicar os possíveis “riscos” inerentes à nova 

aquisição. Quanto aos “requisitos da solução”, que são os critérios estabelecidos para que a 

contratação se concretize, devem “justificar a solução” escolhida. 

 Para fins de elucidação, serão descritas as principais informações solicitadas em cada 

documento48. No DOD devem constar a identificação do setor responsável, a referência aos 

instrumentos do planejamento do órgão, a análise das contratações anteriores, a demanda, os 

requisitos da solução, o levantamento de soluções no mercado, a justificativa da escolha, os 

prazos e resultados pretendidos, bem como a indicação da equipe de planejamento. 

Para os ET, as informações já contempladas no DOD são mais detalhadas, devendo 

conter a análise da demanda, a definição do objeto, os critérios de seleção do fornecedor, a 

definição do modelo de execução do objeto, estimativa de preços e indicação dos riscos, e a 

viabilidade da contratação. Já o MR é o documento que pormenoriza os riscos apontados nos 

estudos técnicos.  Para tal, o documento contém o gerenciamento de riscos para solução 

contratada, sendo composto pela matriz risco, probabilidade e impacto, bem como a descrição 

de ações de prevenção e contingência. 

Nesse sentido, nota-se também a interligação entre os documentos, onde a finalização 

de um corresponde ao início do outro (SANTANA, 2015b; FENILI, 2018). Quando comparada 

à disposição desses elementos no canvas, é possível constatar as referências, alinhadas, pois, à 

IN 5/2017. Na figura 14 abaixo essa relação fica mais explícita: 

                                                           
48 Informações retirados dos modelos de documentos disponível no site da PROAD/DMP. 



95 
 

            Figura 14 - Alinhamento entre o Canvas e a IN 5/2017 

       

             Fonte: Elaborado pela autora com base no Canvas do Planejamento (2019) 

 

Por sua vez, o referido quadro também foi inspirado no LCC de Veras (2016), conforme 

demonstrado na figura 15 abaixo: 

 

             Figura 15 – Relação entre o LCC e o Canvas do Planejamento  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 
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 Conforme ilustrado na figura 15 acima, notam-se similaridades entre o Canvas do 

Planejamento e o LCC, principalmente quanto ao layout, a divisão e a correspondências dos 

campos (vide as áreas circuladas na figura), os objetivos, e a sequência lógica dos quesitos. No 

entanto, apresenta limitações em virtude de sua aplicação ser destinada ao planejamento de 

compras. Já o LCC é aplicável a todos os tipos de projeto e contempla todo o ciclo de vida do 

projeto (VERAS, 2016; MEDEIROS; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2018). 

 

4.3.2 Apresentação do Framework para o Planejamento de Compras Públicas 

 

Salienta-se que a primeira versão do framework foi concebida em outubro de 2018. 

Porém, a partir do contato mais estreito com a literatura, bem como as observações feitas 

durante a fase de implementação, foi possível realizar ajustes a fim de sanar as incoerências 

detectadas. Desse modo, a versão 1.0, disposta na figura 16, serve apenas para fins ilustrativos. 

 

       Figura 16 – Framework para o Planejamento de Compras Públicas (Versão 1.0) 

 

   Fonte: Produto da pesquisa (2018) 

 

 

Após as devidas adequações, a figura 17 representa a versão final do “Framework para 

o Planejamento de Compras Públicas”, seguida do passo a passo para sua implementação junto 

às equipes de planejamento da contratação no âmbito da UFRN. 
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Figura 17 – Framework para o Planejamento de Compras Públicas (Versão 2.0) 

Fonte: Produto da pesquisa (2019) 

 

 

 

Para estabelecer a conexão entre o planejamento de compras e os grupos de processos 

de gerenciamento, visto que é concebido como um projeto, foram utilizados os conceitos 

basilares dos trabalhos de Vargas (2009, 2016), Carvalho e Rabechini Jr. (2017), Veras (2016), 

além das práticas indicadas no PMBOK®.  

Embora de forma mais específica, o planejamento da solução de TI já era tratado com 

um projeto, pois “tem início, meio e fim[...] o planejamento deve seguir essencialmente os 

mesmos passos, de maneira que haja previsibilidade com relação à execução e se garanta a 

aderência à legislação e à jurisprudência.” (BRASIL, 2012, p.51). Na mesma direção, o trabalho 

de Yeow e Edler (2012) também enxergam a contratação dessa maneira.  

Este framework é constituído por uma metodologia híbrida, uma vez que adapta técnicas 

do gerenciamento tradicional de projetos, do qual o Guia PMBOK® é um dos maiores 

expoentes, a modelos visuais como Canvas, e o software Trello. No entanto, cabe salientar que 

a referida estrutura é uma inspiração, cujo objetivo é incorporar o que cada técnica pode 

contribuir para o planejamento de compras no contexto das universidades federais. 

O conceito do framework mantém correspondência com Veras (2016) e Vargas (2009, 

2016) quanto aos grupos de processos de gerenciamento, que também marcam as fases, mas 
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não correspondem diretamente ao ciclo de vida. No entanto, cabe ressaltar que foi mantida a 

nomenclatura “ciclo de vida” como contração do termo “ciclo de vida do gerenciamento do 

projeto” para facilitar a comunicação.  

Por sua vez, conforme indica o trabalho de Veras (2016), nem todos os processos 

descritos nos grupos de gerenciamento do PMBOK® são utilizados. Dessa maneira, recorre-se, 

pois, aos que mantenha maior relevância com o atendimento das especificidades exigidas para 

o planejamento de compras públicas. 

Esclarece-se que embora seja oferecido um passo a passo para realização das tarefas, 

característica essa inerente aos frameworks (DEEB et al., 2018; SEIFULLINA et al., 2018), o 

planejamento de compras não é uma atividade repetitiva, ainda que conste em calendário 

institucional. Isto posto, além das demandas serem variáveis, a escolha da equipe do projeto 

também pode influenciar nos resultados alcançados, caso não seja feita de forma adequada.  

 Quanto ao ciclo de vida, adota a perspectiva dos grupos de processos ou fases de 

gerenciamento do PMBOK®, sendo elas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento (PMI, 2017, VARGAS,2009); e as fases sequenciadas propostas por 

Veras (2016).  

 Para o gerenciamento das etapas do ciclo de vida do projeto, utiliza recursos como 

Canvas do Planejamento, software Trello, além de estabelecer um cronograma para reuniões, 

e sugerir os meios de comunicação para a equipe.  Já a lógica de gerenciamento estabelece que 

uma entrega só entrará em execução após a finalização da anterior, além de corresponder ao 

tempo determinado para cada atividade. 

A mudança de fase é marcada pela conclusão de uma entrega (VARGAS, 2016). Desse 

modo, ao unir os grupos de processos de gerenciamento ao planejamento de compras públicas, 

tem-se as seguintes etapas: a iniciação é marcada pelo Canvas do Planejamento preenchido 

(TAP); o planejamento (Trello elaborado); a execução (entregas concluídas); o monitoramento 

e controle (permeia todo o ciclo de vida do projeto); e o encerramento (validação de todas as 

entregas e elaboração do relatório final (TEP). Já o produto final corresponde às informações a 

serem preenchidas no PAC. 

Quanto à sequência de ações (demanda>estudo sobre a demanda>formalização da 

demanda>estudos técnicos>mapa de riscos>viabilidade da contratação>anuência da 

autoridade competente>PAC) tem como referência os documentos exigidos para o 

preenchimento do PAC, quais sejam: Documento de Oficialização da Demanda, Estudos 

Técnicos e Mapa de Riscos, que consistem nas entregas do projeto. Já o produto final diz 

respeito às informações completas serem preenchidas no Plano Anual de Compras. 
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Ainda em respeito ao fluxo processual estabelecido pela IN 1/2018, a linha tracejada 

(vide a legenda) corresponde à anuência da autoridade competente, que sinaliza a conformidade 

do documento e a autorização para o prosseguimento das ações. Já a linha reta indica o 

sequenciamento das ações. De modo a facilitar o entendimento, cada etapa do ciclo de vida do 

gerenciamento do projeto (iniciação, planejamento, execução e encerramento) é associada a 

um quadro dentro do framework, como exceção do “monitoramento e controle”, que perpassa 

tudo o ciclo de vida. 

Quanto ao cronograma, a priori previa quatro reuniões presenciais, com duração de duas 

horas cada, as quais não deveriam ultrapassar um mês. Já o estabelecimento de um prazo para 

o início e fim das atividades (PMI, 2017) obedece ao que a literatura sugere como uma boa 

prática do gerenciamento de projetos (CARVALHO; RABECHINI JR., 2017), bem como o 

cumprimento do calendário institucional. A fixação prévia do prazo para conclusão do projeto 

corrobora os estudos de Carvalho e Rabechini Jr. (2017). Conforme ajustes feitos durante a 

etapa de validação do framework, sugere-se, pois, dois cronogramas, a depender da 

complexidade do objeto da contratação. 

O primeiro, representado no quadro 9, prevê a realização em 6 semanas, prazo esse que, 

de preferência, não deve ser ultrapassado. Esse cenário é destinado ao planejamento de 

demandas mais complexas como manutenção de equipamentos e terceirização de serviços de 

mão de obra especializada. 

 

Quadro 9 – Cronograma para demandas mais complexas 

1ª Semana Destinada à Iniciação 

2ª Semana Elaboração do Planejamento e início de elaboração do DOD 

3ª Semana Destinada à Execução (consolidação do DOD e elaboração do estudos e 

mapa de riscos) 

4ª Semana Destinada à Execução (consolidação do DOD e elaboração do estudos e 

mapa de riscos) 

5ª Semana Destinada à Execução (consolidação do DOD e elaboração do estudos e 

mapa de riscos) 

6ª Semana Encerramento (validação dos documentos com a equipe e patrocinador; 

captura das lições aprendidas e elaboração do relatório final) 

          Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 Já o segundo é indicado para demandas mais genéricas, que não exijam tanto pesquisa 

e esforços da equipe, a exemplo de aquisição de máquinas específicas para determinado setor. 

O quadro 10 reflete a proposta:  
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             Quadro 10 – Cronograma para demandas mais genéricas 

1ª Semana Na primeira reunião é realizada Iniciação 

Na segunda reunião é realizado Planejamento 

2ª Semana Consolidação do DOD e início da elaboração dos ET (Execução) 

3ª Semana Consolidação dos ET e início do MR (Execução) 

4ª Semana Encerramento (validação dos documentos com a equipe e patrocinador; 

captura das lições aprendidas e elaboração do relatório final) 

          Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

A literatura indica como técnicas utilizadas para o gerenciamento de projetos: 

brainstorming, grupos de discussão, reuniões, opinião especializada (VERAS, 2016), 

entrevistas, lista de verificação, análise de dados, análise de causa-raiz (PMI, 2017), entre 

outros. Desse modo, em alinhamento ao que sugere o PMBOK®, para este framework foram 

mantidas as técnicas de brainstorming e reuniões, além do check-list do Trello, que mantém 

semelhança com a lista de verificação. 

Cabe esclarecer que são usadas as nomenclaturas semana e reunião para estabelecer um 

marco temporal, visto que, a depender da disponibilidade da equipe, bem como impedimentos 

de força maior, pode ocorrer mais de um encontro por semana. O importante é manter o que foi 

planejado para a etapa de execução, só iniciando a entrega seguinte após a conclusão da anterior, 

pois os documentos mantêm interdependência entre si. 

Em termos conceituais, diferente do que ocorre no gerenciamento tradicional de 

projetos, onde o gerente assume um papel de liderança, bem como administra recursos e 

mantém a comunicação entre as partes interessadas, o patrocinador e a alta gestão (PMI, 2017); 

neste framework esse papel é substituído pelo facilitador. 

Diante disso, os principais atores49 deste framework são: a) a equipe do projeto, 

composta, preferencialmente, pelos servidores da equipe de planejamento; b) o facilitador, a 

pessoa responsável por desimpedir os problemas e manter o contato entre a equipe e o 

patrocinador do projeto; e cuja função pode ser desempenhada por qualquer membro da equipe 

do projeto; e c) o patrocinador, representado pela chefia da unidade ou responsável pelo setor 

requisitante; no caso, a pessoa que tem o poder decisório, responsável por manter o contato com 

os níveis hierárquicos superiores na instituição.  

                                                           
49 Por se tratar de uma instituição federal de ensino superior, as partes interessadas geralmente são, no 

todo ou em parte, a comunidade universitária. 
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Quanto às entregas, por força das instruções normativas, já são previamente 

determinadas. Já a validação corresponde ao aval feito pela equipe e pelo patrocinador sobre a 

conclusão das entregas, que devem estar em conformidade com o planejado. No tocante à 

participação do patrocinador nessa ação, ocorre durante o próprio fluxo processual, uma vez 

que os documentos necessitam da anuência da autoridade competente. 

No que concerne às reuniões, são presenciais e destinadas a esclarecer aspectos da 

contratação em si, diretamente voltadas à entrega que está em execução. Desse modo, a 

validação e as reuniões são semanais e não diárias. Ademais, pelo contexto organizacional, 

encontros diários seriam inviáveis pois os membros conciliam sua participação no projeto com 

outras funções administrativas (NASCIMENTO, 2018).  

No cenário de inovações e sistema de tecnologia da informação, há vários softwares e 

aplicativos, muitos em versão gratuita, disponíveis para o gerenciamento de projetos. Logo, a 

escolha pelo Trello se deu em virtude do seu alinhamento à lógica do kanban (MEDEIROS; 

GURGEL; VERAS, 2017), um modelo visual correspondente, pois, às pretensões deste 

trabalho; bem como a disseminação de seu uso na instituição, além de possuir uma versão 

gratuita.  

Dessa maneira, é mister esclarecer que outros recursos informatizados podem ser 

utilizados, desde que respeitados os cards determinados, e sua movimentação; a inserção dos 

membros do projeto como usuários; as ferramentas para o monitoramento e controle e 

carregamento de arquivos digitais; além de ser uma plataforma que não onere custos. 

Feitos os esclarecimentos, a seguir serão descritas as atividades correspondentes a cada 

etapa do ciclo de vida do gerenciamento do projeto.  

A Iniciação corresponde ao primeiro encontro presencial da equipe e são realizados 

processos como: identificar a demanda e as partes interessadas (CARVALHO; RABECHINI 

JR.2017), estabelecer prazos, objetivos e meios de comunicação entre a equipe (VERAS, 2016), 

entre outros. De acordo com Vargas (2009), os projetos nascem a partir de um problema a ser 

solucionado ou oportunidade de melhoria. Neste caso, o start é a divulgação do calendário do 

Plano Anual de Compras da instituição, simbolizado pela demanda inicial. 

Mediante o estabelecimento dos prazos para o planejamento de compras institucional, o 

setor requisitante deve reunir a equipe de planejamento da contratação, composta por 

funcionários que possuam conhecimento sobre a demanda apresentada. Feito isto, na primeira 

reunião são elencados os objetivos, justificativa, prazos, resultados; bem como são identificados 

os problemas e as partes interessadas, definição das entregas, e dos meios de comunicação para 

a equipe.  
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Logo após, parte-se para o preenchimento do Canvas do Planejamento, mediante técnica 

de imersão ou brainstorm. Quanto à validação do Canvas, esta deve ser feita com o patrocinador 

do projeto. Após validado, o artefato corresponde à autorização para o início do projeto, 

equivalendo ao Termo de Abertura do Projeto (TAP), visto que conta com a anuência do gestor. 

A figura 18 a seguir ilustra a Iniciação: 

 

  Figura 18 – Iniciação  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

 Concluída a Iniciação, a segunda reunião (ainda na primeira semana, no caso de 

demandas mais genéricas) é destinada ao Planejamento do projeto. Esta fase é estruturada no 

Trello50, onde as entregas são quebradas em atividades menores (check-list), são estabelecidos 

os prazos, bem como o cronograma das reuniões. Para isso é necessário que os todos os 

membros da equipe criem um perfil no referido software, cujo cadastramento e acesso são 

gratuitos. 

 No tocante à comunicação, indica-se a criação de um grupo no WhatsApp, divulgação 

dos e-mails dos membros da equipe e compartilhamento de pasta no Google Drive. Essas 

                                                           
50 Software gratuito para o gerenciamento de projetos, com recursos visuais e dinâmicos. Disponível 

em: https://trello.com/ 
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medidas facilitam a troca de informações e à integração da equipe (TJELL E BOSCH-

SIJTSEMA, 2015; LINDSJØRN et al.,2016), além de contribuir para o gerenciamento das fases 

seguintes. 

Os processos requeridos nesta etapa são: planejar as atividades, elaborar o cronograma 

do projeto, estabelecer os prazos das entregas, organizar o Trello e escolher os meios de 

comunicação entre a equipe do projeto. Todavia, cabe ressaltar que, em virtude dos documentos 

exigidos pelo PAC já serem determinados, as entregas apenas reproduzem o que apregoa o texto 

da IN 5/2017 e IN 1/2018, quais sejam: DOD, ET e MR.  A figura 19 expressa a etapa descrita 

acima:  

 

Figura 19 – Planejamento   

 

            Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

 

Planejadas as atividades, a 2ª e 3ª semanas são destinadas à consolidação do DOD e à 

elaboração dos estudos técnicos e do mapa de riscos, visto que são documentos mais complexos 

e requerem mais tempo para pesquisa e análise, correspondendo à Execução. Por sua vez, 

constituem processos dessa etapa: acompanhar o andamento das entregas, coordenar a equipe 
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do projeto (neste caso expresso na figura do facilitador), providenciar as mudanças necessárias, 

observar a qualidade dos documentos elaborados e motivar e manter a equipe integrada. 

 A figura 20 abaixo representa a Execução: 

 

  Figura 20 –Execução  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

 Conforme ilustra a figura 20 acima, durante a Execução é necessário manter um maior 

monitoramento e controle, visto que congrega as atividades mais difíceis do projeto. Nela, a 

dedicação, integração e comprometimento da equipe são imprescindíveis para o cumprimento 

das entregas (PMI, 2017; CARVALHO; RABECHINI JR.,2017). Outro aspecto que merece 

atenção é o fato de os participantes conciliarem sua participação no projeto com outras 

atribuições funcionais. Desse modo, pode haver uma sobrecarga de trabalho (NASCIMENTO, 

2018). 

 Nesse contexto, o monitoramento e controle, dadas as suas características, ocorre ao 

longo de todo o ciclo de vida do projeto (PMI, 2017; VERAS, 2016), mas de forma mais 

contundente durante a execução. Para tal, os processos que compõem a referida etapa são: 

monitorar todas as fases do projeto, controlar o cronograma, utilizar ferramentas que facilitem 

a comunicação entre os membros da equipe, entre outros.  
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 De forma contínua, na 4ª semana o objetivo é a validação das entregas com o 

patrocinador e equipe do projeto, bem como captar as lições aprendidas (VERONESE, 2014; 

CHAVES et al.,2016; DUFFIELD E WHITTY, 2016) e a elaboração do relatório final, para 

constar em futuro repositório institucional. Estas ações representam o encerramento do 

projeto. De modo sintético, a figura 21 ilustra as etapas monitoramento e controle e 

encerramento: 

 

   Figura 21 –Monitoramento e Controle e Encerramento  

 

 

      Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

 Após o detalhamento para aplicação do referido framework, apontam-se os processos 

que correspondem à finalização de cada etapa: Canvas preenchido (Iniciação); Trello elaborado 

(Planejamento); DOD, ET e MR concluídos e processo eletrônico cadastrado no SIPAC51 

(Execução); validação com o patrocinador, lições aprendidas e relatório final realizados 

(Encerramento). 

 Salienta-se que este framework é adaptável (SEIFULLINA et al., 2018), podendo ser 

aplicado em outros contextos, desde que feitas as devidas adequações. 

                                                           
51 Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos desenvolvido e utilizado na UFRN 
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4.3.3 Validação do framework: a experiência com a equipe de planejamento da 

contratação 

  

 Conforme expresso no Capítulo 3, os critérios estabelecidos para validação deste 

framework foram adaptação, participação, comunicação e contribuições práticas. A escolha 

desses quatro tópicos é pautada na literatura existente sobre o tema, dividido por cada elemento 

e sua vertente teórica. 

 O critério adaptação tem como base os estudos de Glodzinski (2018), Deeb et al. 

(2018), Almanei, Salonitis e Tsinopoulos (2018) e Seifullina et al. (2018), que versam sobre a 

implementação de frameworks no ambiente organizacional, bem como a sua relevância para 

auxiliar a introdução de novas práticas e procedimentos. Ademais, o trabalho de Glodzinski 

(2018) destaca a importância de se contar com a experiência dos profissionais durante esse 

processo. 

 Já a participação dos membros da equipe do projeto é avaliada sob o prisma da interação 

e do engajamento (NASCIMENTO, 2018), demonstrada pela forma de atuação conjunta dos 

membros (LUYET et al.,2012; LINDSJØRN et al.,2016; TJELL; BOSCH-SIJTSEMA, 2015) 

durante o ciclo de vida, principalmente quando ocorre em um contexto mais dinâmico, que se 

vale de modelos visuais para tornar a informação mais interativa (BARBOSA et al.,2018). 

 Quanto ao elemento comunicação é imprescindível tanto no gerenciamento de projetos, 

onde é considerada uma área de conhecimento (PMI, 2017) que integra os grupos de processos 

de gerenciamento (VARGAS, 2016; VERAS, 2016), quanto ao planejamento de compras, visto 

que as atividades são executadas por pessoas interagindo em um mesmo ambiente. 

 No que concerne às contribuições práticas, objetiva observar a correspondência entre 

teoria e prática (SZALAY, KOVÁCS E SEBESTYÉN, 2017), considerando a compra pública 

(SANTANA, 2015b; FENILI, 2018) como um projeto (BRASIL, 2012; YEOW E EDLER, 

2012), e seu reflexo destacado no pensar em soluções que melhor possam atender às demandas 

da comunidade acadêmica. 

 Diante do exposto, o quadro 11 a seguir representa uma síntese dos critérios de 

validação, sua descrição e autores basilares: 
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     Quadro 11 - Critérios para validação do framework 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO AUTORES 

 

ADAPTAÇÃO  

Verificar a adaptação da equipe à 

metodologia de trabalho proposta 

quanto ao uso de ferramentas e 

aplicabilidade do framework 

Glodzinski (2018); Deeb et 

al. (2018); Almanei, Salonitis 

e Tsinopoulos (2018) 

e Seifullina et al. (2018). 

 

 

PARTICIPAÇÃO  

 

Verificar a atuação da equipe por meio 

do comprometimento com as entregas, 

os prazos e presença nas reuniões 

Luyet et al. (2012); 

Nascimento (2018); 

Lindsjørn et al. (2016), Tjell e 

Bosch-Sijtsema (2015); e 

Burger, White e Yearworth 

(2019) 

 

COMUNICAÇÃO  

Observar como as ferramentas de 

comunicação escolhidas colaboram 

para conclusão do projeto 

Carvalho e Rabechini Jr. 

(2017); Vargas (2009, 2016); 

Veras (2014, 2016); PMI 

(2017). 

 

 

CONTRIBUIÇÕES 

PRÁTICAS  

Analisar a contribuição efetiva para 

elaboração dos documentos exigidos 

para o planejamento da contratação, 

com observância aos prazos 

estipulados. 

Vargas (2009, 2016); Veras 

(2016), PMI (2017); Fenili 

(2016b, 2018); Santana 

(2015b); Yeow e Edler 

(2012); Szalay, Kovács e 

Sebestyén (2017); Deeb et al. 

(2018); 

     Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  

 

 Quanto aos requisitos de qualidade do projeto (VARGAS, 2016; CARVALHO; 

RABECHINI JR., 2017), dada a sua forte correspondência normativa, estão mais atrelados ao 

que apregoa a redação das INs, que já indicam as informações que minimamente devem constar 

nos documentos. Desse modo, a qualidade do projeto deve ser refletida por meio dos 

documentos bem fundamentados, com a pesquisa de preços obedecendo aos requisitos legais, 

uma consistente análise das soluções disponíveis no mercado, para se apontar a escolha mais 

viável de contratação; além de manter a alinhamento com os recursos orçamentários. 

 Além disso, identificar os riscos inerentes à aquisição, usando como referências as 

contratações anteriores, requisitos bem elaborados de modo a indicar o melhor tipo de serviço; 

todos os documentos DOD, ET e MR anexados ao processo eletrônico cadastrado no SIPAC. 

Em suma, fundamentar bem o planejamento para evitar falhas e insucessos nas fases seguintes 

do processo, quais sejam, seleção do fornecedor e gestão do contrato. 

 Elucidados esses pontos, a apresentação dos dados oriundos da aplicação e validação 

deste framework será feita por meio das telas do Trello, Canvas do Planejamento, intercalados 

com os trechos selecionados das conversas, bem como impressões da pesquisa. Salienta-se que 
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nesta pesquisa, os membros da equipe são denominados: participante 1, participante 2, 

participante 3 e participante 4. Também cabe esclarecer que a pesquisadora desempenhou o 

papel de facilitadora, com o objetivo de tirar dúvidas sobre a estrutura e observar in loco a sua 

aplicação. 

Para breve contextualização, no mês de novembro de 2018 a UFRN iniciou a sua 

programação para o Plano Anual de Compras e Contratações (vide banner de divulgação), para 

o qual delimitada os prazos às unidades requisitantes para elaboração dos documentos. Além 

de identificar as demandas institucionais, a iniciativa também objetiva compilar as informações 

necessárias ao preenchimento do PAC. 

Diante disso, a aplicação do framework, ocorrida entre os meses de dezembro de 2018 

e janeiro de 2019, buscou respeitar esses prazos. Por sua vez, o objetivo do projeto consiste em 

elaborar de forma satisfatória os documentos exigidos no PAC. Quanto à sua justificativa, 

associa-se a desenvolver estratégicas que possibilitem pensar e planejar melhor a solução 

contratada.  

 Cabe ressaltar que a aplicação com a equipe de planejamento foi realizada como uma 

simulação, espécie de projeto piloto (SEIFULLINA et al.,2018) que permitiu realizar ajustes 

(vide as duas versões apresentadas), bem como aconteceu em tempo reduzido e adequado à 

disponibilidade dos participantes. Desse modo, algumas etapas não foram cumpridas de forma 

fidedigna, conforme recomendado na subseção 4.3.2, a exemplo do intervalo entre a iniciação 

e o planejamento. No entanto, manteve a orientação de não ultrapassar 1 mês, independente da 

quantidade de encontros, que poderiam variar. 

 Isto posto, os encontros com a equipe ocorreram nos dias 18 e 21 de dezembro de 2018, 

e 15 e 21 de janeiro de 2019, em uma sala da Diretoria de Material e Patrimônio, sempre das 

9h às 11h. Os recursos disponíveis foram mesa, cadeiras, projetor e computador com acesso à 

internet. 

Durante a aplicação do framework, constatou-se que, embora transcorrido no período 

de um mês, alinhado, assim, à metodologia proposta, os quatro encontros ocorreram com 

poucos dias de intervalo (18/12, 21/12, 15/01/2019 e 21/01/2019) e após um longo período de 

inércia nas reuniões presenciais, motivado pelo recesso natalino e as férias dos componentes.   

 Na primeira reunião, ocorrida em 18/12/2018, foi realizado o workshop, conduzido pela 

pesquisadora, com o objetivo de apresentar a metodologia do framework, bem como preencher 

o Canvas do Planejamento, para a qual utilizou-se a técnica de imersão (brainstorm). Para tal, 

foi impressa uma cópia colorida no formato A2, e distribuídos post-its coloridos e canetas. Na 



109 
 

oportunidade, surgiram alguns insights e apontamentos sobre a demanda em si. Os trechos a 

seguir corroboram tal informação: 

 Discussão sobre o contrato vigente, bem como os requisitos da solução contratada: 

 

 [Participante 4] “Em conversa com um desses fiscais...o que eu extraí dele, né, que ele 

identificou foi exatamente essa dificuldade com uma única empresa ter vencido todo o contrato. Existem 

realmente momentos de demanda simultânea, né, e que tem ocasionado uma maior dificuldade para 

atendimento de prazo. Algumas requisições têm demorado um pouco mais. [...] não sempre, mas em 

momentos em que várias unidades fazem solicitações...Essas foram as dificuldades que a gente 

conseguiu identificar em conversa com um dos fiscais.” 

[Participante 1] “O que eu entendi é o risco da empresa com relação à manutenção...assim em 

termos de [...pausa...] não dá conta de atender as demandas.” 

[Participante 4] A gente acha que seria mais questão da capacidade técnica da empresa, né, 

teria que ter registro no CREA; tem que ter o profissional, tem que ter o engenheiro; tem que tá 

localizada numa distância mínima, né, pra que possa nos atender aqui num chamado. Num tem sentido 

contratar uma empresa lá do Sul, né, e o cara num ter nenhuma estrutura aqui, né? 

 

 Quanto ao tipo de solução disponível no mercado: 

 

[Participante 4] “O que é que o mercado oferece? Dentro dessas soluções pensadas, o que 

existe no mercado...pode ter alguma que...né? (não tenha). Manutenção tem. 

[Participante 1] “Manutenção. Tem aluguel. Tem a locação. 

 

Conforme demonstrado, o Canvas objetiva ajudar a equipe de planejamento da 

contratação a pensar em soluções para demanda apresentada, e que sirvam como input para a 

elaboração dos documentos exigidos. Desta etapa resultou o artefato preenchido, conforme a 

figura 22. Salienta-se, porém, que para melhor visualização as informações foram digitadas, 

assim como para preservar a identidade dos envolvidos, alguns nomes foram suprimidos ou são 

fictícios.  
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         Figura 22 – Canvas do Planejamento preenchido 

   Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Quanto à percepção dos participantes sobre a funcionalidade do artefato, as 

considerações são apresentadas nos trechos a seguir: 

 

[Participantes 4] “isso é brainstorm mesmo, né? As ideais vão surgindo, vai pipocando[...]mas 

pode surgir mais ideias também, não pode?  

[Participante 3] Porque a gente já pensa naquela ideia: isso aqui cabe como apontamento 

(Canvas), e os documentos como desenvolvimento desses apontamentos. Um aprofundamento, né? 

Então assim, numa ideia rápida a gente vê isso aqui (no Canvas) e já mapeia na cabeça mais ou menos 

o que é o projeto como um todo. Eu acho que é super válido. 

 

Após o primeiro encontro, o Canvas do Planejamento foi validado pelo patrocinador do 

projeto, no caso a Direção da DMP. Por sua vez, o instrumento também representa o TAP, que 

autoriza o início do projeto. Considerando as nuances do calendário, a elaboração do DOD, 

para o qual o canvas funciona com input, também foi iniciada. 

 Já a segunda reunião aconteceu em 21/12/2018, e foi destinada à etapa de planejamento, 

tendo como expoente a construção do Trello. Na oportunidade, foram concluídas as pendências 

do DOD, que foi validado pela equipe, culminando com o processo eletrônico cadastrado no 
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SIPAC. Isto correspondeu ao cumprimento da primeira entrega. A figura 23 demonstra a tela 

geral do Trello: 

 

     Figura 23 – Quadro Geral do Trello (Planejamento) 

   Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

Conforme a figura 23, foram criados 7 quadros denominados como:1) Entregas 

(descritas como Formalização da Demanda, Estudos Técnicos e Mapa de Riscos); 2) Planejado 

(no campo há o check-list com o desmembramento das atividades); 3) Em Execução 

(corresponde ao que necessita ser realizado naquela semana e e não pode ser trocado por outra 

atividade); 4) Finalizado (que representa a entrega concluída), 5) Templates e documentos de 

apoio” 52(arquivos que podem ser compartilhados entre a equipe); 6) Impedimentos (quando 

alguma tarefa não pode ser realizada) e 7) Lições aprendidas (destinada a manter o registro do 

conhecimento oriundo do projeto). 

 Já a figura 24 a seguir ilustra a detalhamento da entrega, que foi quebrada em atividades 

menores, conforme consta no check-list. Na imagem é possível observar os campos 

“levantamento de cenários e soluções”, “histórico das contratações anteriores”, “pesquisa 

em atas de registro de preços externas” e “viabilidade da contratação”. 

 

                                                           
52 Para elaboração do DOD, ET e MR a equipe utilizou os modelos disponíveis no site da PROAD/DMP. 
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 Figura 24 – Detalhamento da entrega no Trello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

Já a figura 25 demonstra a movimentação dos cards no Trello.  

 

                       Figura 25 – Movimentação dos cards no Trello 

 Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

Conforme observado na figura 25, a lógica de trabalho corresponde à movimentação de 

cards, que permite gerenciar o status das entregas, bem como monitorar e controlar as etapas 

do projeto. Essa movimentação mantém a lógica do Kanban, e coaduna com o estudo de 

Medeiros, Gurgel e Veras (2017), que aponta a contribuição dessa técnica para o engajamento 
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da equipe do projeto, visto que torna as ações visíveis a todos (VERAS, 2016; BARBOSA et 

al.,2018). 

 Na terceira reunião, ocorrida apenas em 15/01/2019 em virtude do recesso natalino, os 

esforços da equipe concentraram-se em concluir os Estudos Técnicos, visto que constava em 

execução, para iniciar a elaboração do Mapa de Riscos. Logo, esse encontro foi marcado por 

discussões acerca da contratação almejada. A figura 26 destaca a referida etapa: 

  

         Figura 26 – Detalhamento da Execução                 

       Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

 Em um ambiente de incerteza (CARVALHO; RABECHINI JR.,2017), manter a equipe 

focada e comprometida com a realização das entregas e do projeto é fundamental para sua 

conclusão (PMI, 2017). Com maior ênfase, a etapa de execução exige mais atenção e 

desempenho da equipe, pois é nela em que as ações planejadas de fato se materializam. Desse 

modo, manter um efetivo sistema de feedbacks e apresentar soluções rápidas aos possíveis 

problemas ou impedimentos apresentados podem ser fundamentais para o sucesso do projeto.  

Outra funcionalidade dos cards do Trello é definir as ações para o monitoramento e 

controle das atividades, como vistas na figura 27 abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

             Figura 27 – Funcionalidades para monitoramento e controle 

 

 

 

 

   

 

  

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

Conforme exposto na figura 27 acima, esse campo permite designar o responsável ou 

responsáveis por cada tarefa, além de estabelecer o prazo da entrega, inserir documentos e 

escrever comentários, que funcionam como um tipo de feedback aos membros do projeto. 

A quarta e última reunião ocorreu no dia 21/01/2019. No primeiro momento as entregas 

pendentes, elaboração dos ET e MR, foram concluídas de forma simultânea. Esse fato diverge 

do que recomenda a metodologia. No entanto, como os dados que alimentam o MR são 

originários dos ET, foi concedida tal junção de entregas. Outro fator levado em consideração 

foi a sobrecarga de trabalho da equipe e seu compromisso para cumprir o calendário 

estabelecido. 

 O segundo momento da reunião foi destinado à realização das lições aprendidas, cujo 

roteiro consta no Apêndice E. A atividade teve duração de aproximadamente 30 minutos e 

objetivou captar as considerações da equipe acerca dos pontos positivos e negativos, bem como 

sugestões de melhoria. Quanto à forma de apresentação desses dados, inicialmente serão 

inseridos trechos relacionados aos critérios estabelecidos para validação e, em seguida, os 

aspectos contemplados pela referida técnica. 

 

ADAPTAÇÃO: Verificar a adaptação da equipe à metodologia de trabalho proposta 

quanto ao uso de ferramentas e aplicabilidade do framework. 

 

 [Participante 3]: “Eu acho que ela também foi definida dentro de um prazo razoável. Acho que 

um mês é um tempo legal, dividindo as quatro etapas [...] essa métrica foi boa.” 
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[Participante 4]: “Essa metodologia estabeleceu um roteiro sistemático, uma sequência, uma 

rotina...e é muito mais fácil de trabalhar quando você tem um norte, um roteiro, tem uma sequência 

para seguir. Acho que isso facilitou bastante.” 

 

 [Participante 1]: “É uma boa base pra isso (para a equipe de planejamento)” 

 

[Participante 2]: “a dinâmica nas discussões, a resolução de problemas, que eu achei que foi 

pontos positivos, e a eficiência do projeto. Eu achei eficiente o trabalho da equipe, com relação ao todo. 

Consegue facilitar muito.” 

 

[Participante 2] “Sim, a lógica do ciclo de vida. E no final a gente conseguiu resolver. Que a 

gente poderia nesse momento tá batendo cabeça ainda, e a gente tá discutindo e não ter seguido...e não 

ter fluído.” 

 

 

PARTICIPAÇÃO: A atuação da equipe será verificada por meio do comprometimento 

com as entregas, os prazos e presença nas reuniões. 

Esse quesito foi mais subjetivo, voltado às observações da pesquisadora. Desse modo, 

todos os componentes da equipe compareceram a todas as reuniões no horário e data marcados. 

Também foi unânime a contribuição para conclusão das entregas e participação nas discussões. 

Nos trechos selecionados a seguir, infere-se que a falta de dados precisos, bem como a 

conciliação de mais de uma atividade pode ser um empecilho para o desempenho, no sentido 

de as tarefas necessitarem de mais tempo para serem executadas. 

 

 [Participante 2] ... a falta de fontes compiladas com informação, que eu acho que a gente teria 

com ter conseguido planejar muito melhor, se as fontes tivessem compiladas, né? Tivesse ali como 

verificar...Então não seria o caso de você não fazer o estudo, de você não ir atrás dos dados...é que 

você vai atrás dos dados, e eles correm de você...isso dificulta muito.” 

 [Participante 2] “...que é outro problema também. Se dissesse: não, você está afastado das 

suas atividades, vá planejar.” 

 

 

COMUNICAÇÃO: Observar como as ferramentas de comunicação escolhidas 

colaboram para conclusão do projeto.  

 

[Participante 1] “... a utilização de WhatsApp como uma forma de você interagir e ser uma 

coisa mais rápida. Enviei um arquivo no Trello, veja lá. A pessoa vai lá e vê. E o próprio Trello, que 

seria como um armazenamento de documentos pra edição, pra envio, enfim, pra consulta.” 

 

[Participante 3]: [...] “atividade ela foi dinâmica, por contemplar várias formas de 

comunicação...é mais ágil... a gente pode comentar no Trello, por e-mail, no Drive lá...WhatsApp 

também hoje em dia funciona muito.” 

 

No quesito “comunicação”, uma das ferramentas usadas foi o WhatsApp (aplicativo de 

comunicação instantânea e gratuita), e-mail e Trello. No entanto, o framework não estabelece, 



116 
 

de forma rígida, a adoção destas ferramentas, mas sim alguma que tenha o desempenho 

semelhante, e que mantenha os membros da equipe conectados durante o ciclo de vida do 

projeto. Embora a fala dos participantes aponte para ferramentas específicas, isso reflete o 

funcionamento prático da estrutura. No entanto, o importante é priorizar ferramentas gratuitas 

e que contemplem as necessidades do projeto. 

 

CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS: Como o framework, que é baseado nas instruções 

normativas e nas etapas do ciclo de vida do gerenciamento do projeto, pode contribuir 

efetivamente para elaboração dos documentos exigidos para o planejamento da contratação, 

com observância aos prazos estipulados. 

 

  [Participante 3]:“Que é muito simples. Você vai lá no Comprasnet coloca o serviço que você 

quer, a aquisição que você quer, e pega lá a média de várias compras que já tiveram e você coloca lá 

o valor médio. (sobre pesquisa de preços)” 

[Participante 3]: “O DOD estando bem construído ele já pode ser bem aplicado nos estudos.” 

[Participante 3]: “A definição clara do que contratar, porque a demanda é uma e o objeto a ser 

contratado é outro. Aqui é o modelo de execução do objeto, que aí entra a parte de IMR, do plano de 

execução como é que vai ser executado. E entra também o gerenciamento de riscos e a viabilidade da 

contratação, que já tem a resposta no início dos estudos que a mais viável é essa.” 

[Participante 4]: “É assim, né? Um vai complementando o outro. O outro já começa aqui”. 

[Participante 3]: “A utilização do canvas possibilita minimamente uma visão global do 

processo de planejamento, eu acho que isso é interessante tanto pra essa galera que tá pegando essas 

IN’s agora, entendendo os processos. O que eu vejo é que a equipe de planejamento é basicamente 

isso...daqui pra frente isso vai ser regra...penso assim.” 

 

 A seguir serão descritos os pontos positivos e negativos, bem como as sugestões de 

melhoria apontadas pela equipe. Vale salientar que pode haver repetição de trechos que foram 

utilizados anteriormente em virtude de sua correspondência com outros aspectos da pesquisa. 

Dessa maneira, entre os pontos positivos tem-se: 

 

[Participante 1]: “... a utilização de WhatsApp como uma forma de você interagir e ser uma 

coisa mais rápida. Enviei um arquivo no Trello, veja lá. A pessoa vai lá e vê. E o próprio Trello, que 

seria como um armazenamento de documentos pra edição, pra envio, enfim, pra consulta.” 

[Participante 2]: “Eu coloquei três coisas aqui sobre os pontos positivos: foi a dinâmica nas 

discussões, a resolução de problemas, que eu achei que foi pontos positivos, e a eficiência do projeto. 

Eu achei eficiente o trabalho da equipe, com relação ao todo. Consegue facilitar muito. Sim, a lógica 

do ciclo de vida”. 
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[Participante 3]: “eu menciono que a atividade ela foi dinâmica...Eu acho que ela também foi 

definida dentro de um prazo razoável. Acho que um mês é um tempo legal, dividindo as quatro etapas. 

Acho que o que complica é que a gente não faz só isso. E tem uma semana que tu tá mais atarefado, aí 

você não dá nem conta de pegar no documento. Mas eu penso que se a equipe tiver focada só no 

planejamento de uma determinada demanda, eu acho que um mês é um tempo razoável. Eu acho que 

ela foi, essa métrica foi boa.” 

[Participante 4]: “Eu coloquei aqui que essa metodologia estabeleceu um roteiro sistemático, 

uma sequência...e é muito mais fácil de trabalhar quando você tem um norte, um roteiro, tem uma 

sequência para seguir. Acho que isso facilitou bastante. Coloquei isso como ponto positivo”. 

 

Quanto aos pontos negativos, são expressos nos trechos abaixo. 

 

 [Participante 1]: “eu coloquei aqui o tempo curto dado entre cada tarefa, visto que se trata de 

um objeto bastante complexo, e também o fato de ser uma nova forma de objeto para contratação. 

[Participante 2]: “eu achei pouco tempo, eu não sei se é porque eu não sou acostumado, eu 

não sou muito dessa área de planejamento e também não sou acostumado com esse formato.” 

 

[Participante 3]: “Como ponto negativo eu acho que a dificuldade de reunir informação mais 

precisa referente ao objeto estudado. A gente tem o SIPAC, mas a gente vê as falhas[...] pra gente 

trabalhar no dia a dia é uma coisa, mas quando a gente precisa de uma informação que vai fundamentar 

uma contratação, que vai fundamentar uma aquisição...a gente vê que têm muitos pontos que deixam a 

desejar. Eu acho que esses relatórios poderiam ser melhor compilados ou melhor ligados.” 

 

 [Participante 4]: “eu também achei o prazo apertado e, principalmente, em virtude do período. 

Coincidiu nesse mês de dezembro, janeiro...com as festas de final de ano, férias dos integrantes da 

equipe.” 

 

 Já as sugestões de melhoria são apontadas a seguir. Ressalta-se que o Participante 2 não 

apresentou seu ponto de vista neste quesito. 

  

[Participante 1]: “eu coloquei aqui: aumentar o tempo entre cada tarefa, ou seja, um prazo 

mais longo pra você executar até de forma...com maior qualidade.” 

[Participante 3]: “Como sugestão de melhoria, eu acho que a gente devia definir responsáveis 

pelas entregas desde o início, na primeira reunião, né? [...] Tal setor é responsável por isso, fulano de 

tal responsável por aquilo... e também a entrega desses feedbacks, porque às vezes você me dá uma 

entrega, eu não consigo fazer N coisas e eu não dou um feedback. Acho que isso. Trabalhar em cima 

disso, definir responsáveis e esse responsável dá esse feedback sempre”. 

[Participante 4]: “que para os próximos que se evite esses meses de dezembro e janeiro, que 

fica bastante complicado trabalhar...Se fosse realizado em outro período, daria pra (não concluiu a 

sentença).” 
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 Além das sugestões já apresentadas, acrescentam-se como possíveis melhorias ao 

Canvas do Planejamento: inserir o pitch; título e nome do facilitador; padronizar o tamanho dos 

quadros; impressão em tamanho A1; minimizar os campos “quem” e “quando”. 

 Diante os trechos apresentados e considerando as observações feita in loco pela 

pesquisadora, os dados sugerem que os critérios estabelecidos foram atendidos, conforme 

ilustra sinteticamente o quadro 12 abaixo:  

 

      Quadro 12- Atendimento dos critérios para validação 

CRITÉRIOS RESULTADOS 

ADAPTAÇÃO  A equipe se adaptou à metodologia proposta, com destaques 

para o Canvas do Planejamento e utilização de todos os 

recursos disponíveis, como o Trello. 

PARTICIPAÇÃO  Comparecimento a todas as reuniões programadas; colaboração 

de todos para conclusão das entregas. 

COMUNICAÇÃO  Utilização efetiva das ferramentas como WhatsApp, Trello e e-

mail para troca de informações 

CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS  Os recursos auxiliaram na elaboração do DOD, ET e MR, visto 

a sua aplicação prática 

     Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

  

 

 Após a apresentação dos dados, a seguir será feita a sua correspondência com os autores 

que referenciam esta pesquisa. 

No que concerne ao gerenciamento de projetos, Vargas (2009) indica que o sucesso de 

um projeto é ter sido realizado de acordo com o que foi planejado. De forma ampla, diz-se que 

o projeto alcançou um bom desempenho quando concluído respeitando o prazo (PMI, 2017), o 

custo e os objetivos planejados (VARGAS, 2018). 

No que diz respeito ao sucesso do projeto no ambiente organizacional, Vargas (2016) 

indica que este ocorre por meio da realização dos benefícios previstos e quando as saídas se 

transformam em resultados para atender os objetivos estratégicos da organização. Dessa 

maneira, a equipe de planejamento consolidou as entregas no prazo e qualidade previstos, de 

acordo com o plano, mantendo o alinhamento com o calendário de compras institucional e a 

sua nova política. 

Nesse sentido, o cronograma foi cumprido, as reuniões realizadas conforme o 

cronograma, as entregas concluídas respeitando-se os padrões de qualidade exigidos para cada 

documento (DOD, ET e MR). Tanto o Canvas do Planejamento quanto as entregas foram 

aprovados pelo patrocinador. Além disso, a realização das lições aprendidas (VERONESE, 

2014; CHAVES et al., 2016; DUFFIELD; WHITTY, 2016) e a elaboração do relatório final 
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coadunam as boas práticas descritas no PMBOK®. Outrossim, a validação do framework obteve 

a anuência do orientador desta pesquisa. 

 Cabe enfatizar que esta primeira aplicação do framework serviu como um teste, uma 

vez que já permitiu realizar aprimoramentos ainda ao longo da pesquisa, a exemplo das 

alterações ocorridas entre a primeira e segunda versões (subseção 4.3.2). Assim, corrobora o 

estudo de Seifullina et al. (2018) que aponta como finalidade do projeto-piloto possibilitar 

ajustes antes de uma aplicação definitiva. 

A partir dos trechos dos participantes, foi possível inferir que, conforme indicam os 

trabalhos de Veras (2016) e Barbosa et al. (2018), os modelos visuais do tipo canvas facilitam 

o gerenciamento da comunicação entre a equipe, uma vez que as informações do projeto ficam 

visíveis a todos os membros. Por sua vez, Tjell e Bosch-Sijtsema (2015) e Lindsjørn et al. 

(2016) destacam que a atuação da equipe no mesmo espaço físico facilita o compartilhamento 

das informações visuais, tornando-a mais autônoma.  

Por sua vez, considerar a percepção dos profissionais (GLODZINSKI,2018), o fator 

humano (DEEB et al.,2018), o alinhamento entre a estratégica do negócio (neste caso, o 

planejamento de compras) e as metas e objetivos pessoais dos colaboradores (ALMANEI; 

SALONITIS; TSINOPOULOS, 2018) é importante em um cenário de mudanças, visto que elas 

impactam não somente processos, mas pessoas (SZALAY; KOVÁCS; SEBESTYÉN, 2017). 

Ainda conforme Glodzinski (2018), utilizar a expertise dos colaboradores durante a 

implementação de novos procedimentos e processos de trabalho (DEEB et al.,2018) pode levar 

a obtenção de melhores resultados.  No entanto, apesar dos bons resultados obtidos, Seifullina 

et al. (2018) enfatizam a necessidade de constante capacitação e treinamento da equipe. 

Os dados apresentados também coadunam os estudos de Szalay, Kovács e Sebestyén 

(2017) e Glodzinski (2018), que defendem a junção entre a teoria e prática organizacional para 

implementação de novas ideias ou processos de trabalho. Pode-se observar, portanto, que os 

membros da equipe utilizaram sua vivência cotidiana e conhecimento técnico para fundamentar 

o planejamento de compras, que foi refletido na qualidade dos documentos elaborados. 

De forma convergente aos estudos de Tjell e Bosch-Sijtsema (2015), Chaves et al. 

(2016), e Duffield e Whitty (2016), os dados apontam que a troca de conhecimento, 

informações e experiências entre os atores envolvidos no projeto é fundamental para o seu 

sucesso, assim como para eliminar distorções e melhorar a confiabilidade da equipe. 

Por outro lado, o resultado confirma que três dos quatro participantes mencionaram o 

fator tempo como ponto de negativo. Isto corrobora o estudo de Nascimento (2018), que ao 
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estudar o fenômeno do engajamento em equipes de projetos, expôs a dificuldade dos membros 

em conciliar suas atividades funcionais com as demandas do projeto. 

Apesar dessa dificuldade, Nascimento (2018) destacou como pontos positivos o 

reconhecimento do trabalho e a coesão do grupo. Diante do exposto, a pesquisadora endossa o 

ponto de vista do referido autor a respeito de se regulamentar, em nível institucional, a 

participação dos servidores, de modo que possam destinar horas específicas de trabalho 

exclusivamente às atividades dos projetos. 

 No que concerne ao registro e disseminação das informações obtidas por meio do 

projeto de compras, Chaves et al. (2016) e Duffield e Whitty (2016) discorrem que mesmo 

quando as organizações dispõem da estrutura adequada à aprendizagem, não é comum as 

equipes de projetos apliquem esse conhecimento em outras iniciativas similares. Isto porque as 

lições aprendidas recebem pouca atenção nas pesquisas referentes ao gerenciamento de projetos 

(VERONESE, 2014; CHAVES et al.,2016). 

Diante disso, sugere-se a criação de um repositório institucional para armazenar os 

relatórios finais de cada projeto de planejamento de compra, cuja finalidade é servir de apoio a 

iniciativas semelhantes, contribuindo, pois, para a perspectiva sistêmica das aquisições 

governamentais (SANTANA, 2015b). 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

As compras públicas são fundamentais para o funcionamento do Estado. No entanto, 

seu planejamento ainda é considerado incipiente em boa parte dos órgãos públicos brasileiros 

(SANTANA, 2015b; FENILI, 2018). Este, entre outros fatores, desencadeou ações do TCU, 

que avaliaram o nível de gestão e governança das aquisições. Paralelo às suas recomendações, 

o Ministério do Planejamento tem publicado instruções normativas voltadas a 

instrumentalização, em variados níveis, das contratações governamentais. 

De forma mais contundente, a IN 5/2017, que estabelece as fases da contratação, bem 

como as etapas do planejamento, e a IN 1/2018, que instituiu e tornou obrigatório a elaboração 

do Plano Anual de Contratações (PAC) aos órgãos federais, exigem dos referidos órgãos algum 

tipo de adequação dos processos institucionais. Porém, a estrutura dessas unidades, dentre as 

quais as universidades federais, seus recursos e capacidade técnica para atender as exigências 

normativas em tempo hábil não costumar ser considerado.  

Diante disso, este trabalho questionou “como uma metodologia estruturada no ciclo de 

vida do gerenciamento do projeto pode contribuir para o planejamento de compras públicas”. 

De modo a responde-lo, o objetivo deste estudo foi é desenvolver um framework alinhado às 

metodologias do gerenciamento de projetos para o planejamento de compras públicas nas 

universidades federais.   

Estruturada a base teórica sob os pilares “planejamento de compras públicas” e 

“gerenciamento de projetos”, e adotados os procedimentos metodológicos da pesquisa 

qualitativa, a coleta e análise dos dados indicaram os resultados retomados a seguir. 

As instruções normativas determinaram os documentos e o conteúdo que devem constar 

na etapa de planejamento da contratação, dentre os quais: documento de oficialização da 

demanda, estudos técnicos e mapa de riscos, que são sequenciados. Tais instrumentos são 

elaborados pela equipe de planejamento, composta por servidores que possuam conhecimento 

técnico sobre a demanda. Estabelecem ainda o fluxo processual que envolve o Setor de 

Licitações e Setor Requisitante, com o objetivo de aproximá-los, visto que nem sempre o setor 

de compras consegue compreender a real necessidade da unidade requisitante. 

Em seguida, foi possível estabelecer a conexão entre as etapas do planejamento de 

compras públicas e o ciclo de vida do gerenciamento do projeto.  Assim, os dados sugerem que 

são comuns as duas áreas a temporalidade as atividades sequenciadas. Além disso, tanto os 

projetos quanto o planejamento são executados por pessoas que assumem papéis e 

responsabilidades definidos e atuam em prol de cumprimento dos objetivos traçados dentro de 
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um prazo preestabelecido. Essa relação também se mantém quando aplicada aos grupos de 

processos de gerenciamento, quais sejam: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento (VARGAS, 2009; VERAS, 2016; PMI, 2017). 

Essas constatações ofereceram o suporte teórico necessário para conceber o 

planejamento de compras como um projeto (YEOW; EDLER, 2012; BRASIL, 2012). Desse 

modo, ao unir o aspecto normativo às técnicas gerenciais, o framework teve como finalidade 

oferecer às equipes de planejamento uma metodologia estruturada para orientar a elaboração 

dos documentos exigidos pelo PAC. 

Por último, a partir dos critérios estabelecidos para validação do referido framework foi 

possível constatar que a equipe do projeto se adaptou bem à metodologia proposta, tendo 

interagido em todas as atividades programadas. Também participou de todas as reuniões 

previstas e colaborou para conclusão das entregas, em conformidade com os requisitos. A 

utilização do Whatsapp e do Trello contribuiu para troca de informações e facilitou a 

comunicação entre a equipe. Já as contribuições práticas consistiram em oferecer os recursos 

adequados para elaboração dos documentos exigidos pelas instruções normativas, de modo que 

foram concluídas no prazo previsto. Ademais, os resultados convergiram com os objetivos da 

instituição, visto que atenderam a uma demanda real. 

Embora o objetivo tenham sido atendimento, a equipe expôs sua dificuldade em 

conciliar as atividades funcionais às demandas do projeto (NASCIMENTO, 2018), motivo pelo 

qual sugeriram um tempo maior para realização das atividades.  

Por outro lado, essa nova maneira de planejar as compras representa uma quebra de 

paradigma, pois parte de um cenário no qual as unidades requisitantes não participavam 

diretamente do processo de compras para um panorama colaborativo. Logo, os interessados em 

adquirir um produto ou serviço devem contribuir para uma melhor especificação do objeto, por 

exemplo, pois isso impacta diretamente na qualidade da solução escolhida. 

Por sua vez, isto requer ações estruturadas e gradativas por parte da instituição, bem 

como o envolvimento da alta gestão, a divulgação do calendário de compras, fomento a 

atividades de capacitação, bem como incentivos aos servidores e agentes de compras. 

 Face a realidade dos órgãos públicos brasileiros, é desafiador vislumbrar um cenário no 

qual o atendimento a todas as exigências normativas se dará plenamente, seja por falta de 

recursos técnicos, financeiros, estruturais, de pessoal, seja em virtude da falta de cultura de 

planejamento, no âmbito organizacional (FENILI, 2018).  

Quanto à relevância do PAC, esta consiste em realizar contratações bem fundamentadas 

jurídico e financeiramente, além de publicizar os processos de compras e sinalizar ao mercado 
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fornecedor a sua programação para o ano seguinte; também permite distribuir melhor as 

demandas (FENILI, 2018) e estabelecer uma ordem de licitação baseada em grupos de materiais 

(MARTINS, 2017). Em tempos que exigem a racionalização dos recursos públicos, 

principalmente após os cortes oriundos com a PEC dos Gastos, saber objetivamente o que, 

como, quando e quanto comprar, buscando o alinhamento da gestão de compras à gestão 

orçamentária, apresenta-se com uma ferramenta à sustentabilidade organizacional.  

  Além disso, o planejamento adequado de compras permite pensar soluções futuras, 

lidar com os impactos negativos causados pelas despesas emergenciais, uma vez que se antecipa 

a elas; e oferecer melhores serviços a partir de contratações bem fundamentadas, prezando o 

zelo pelo dinheiro público (MARTINS, 2017). 

Diante do exposto, espera-se que este trabalho possa contribuir com a literatura no tange 

à utilização de um framework para auxiliar as equipes de planejamento de compras públicas, 

de modo a tornar sua atividade mais dinâmica e alinhada tanto ao que determinam as instruções 

normativas quanto aos objetivos estratégicos da instituição. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESTUDOS FUTUROS  

 

Tem-se como limitações desta pesquisa o fato de a aplicação do Framework para o 

Planejamento de Compras Públicas ter se resumido apenas a uma equipe de planejamento de 

compras da UFRN. Além disso, os participantes possuíam os conhecimentos técnicos 

necessários ao estudo da demanda, visto que alguns já haviam integrado comissões de apoio 

em processos licitatórios para contratação de objetos similares. Desse modo, congregam a 

expertise à prática administrativa. Em uma equipe mais inexperiente, os resultados poderiam 

ter sido diferentes.  

Por se tratar de uma abordagem qualitativa, que permite ao pesquisador, ainda que 

obedecendo aos critérios metodológicos, tecer de forma mais livre suas impressões acerca do 

fenômeno analisado, a proximidade da pesquisadora com o tema estudado pode ter 

influenciado, ainda que implicitamente, a interpretação dos dados. 

No que diz respeito à formação de agenda para trabalhos futuros, sugere-se aplicar o 

framework de forma mais sistematiza a outras equipes de planejamento da contratação na 

UFRN, para confrontar os dados obtidos neste primeiro teste; bem como avaliar a introdução 

de novas técnicas e ferramentas utilizadas no gerenciamento de projeto, como os métodos ágeis.  

os métodos ágeis. 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA  

(DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO) 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

Por ter sido informado sobre os objetivos e metodologia da pesquisa intitulada 

“Contribuições da gestão de projetos para o planejamento das compras públicas: estudo 

em uma universidade federal”, coordenada pelo Prof. Dr. André Morais Gurgel, e a ser 

realizada pela mestranda Edjane Cortez da Cruz, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Processos Institucionais, autorizo a realização de entrevista com esta Direção e os 

setores correspondentes ao objeto da pesquisa, bem com a coleta de dados documentais, no 

âmbito da Diretoria de Material e Patrimônio – DMP, nesta Instituição que represento. 

 

 

 

 

Natal/RN, 16 de outubro de 2018. 

 

 

 

Paulo José Pereira 

Diretor da Diretoria de Material e Patrimônio - UFRN 
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APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA  

(SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS) 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

Por ter sido informado sobre os objetivos e metodologia da pesquisa intitulada 

“Contribuições da gestão de projetos para o planejamento das compras públicas: estudo 

em uma universidade federal”, coordenada pelo Prof. Dr. André Morais Gurgel, e a ser 

realizada pela mestranda Edjane Cortez da Cruz, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Processos Institucionais, autorizo a realização de observação participante no projeto 

denominado “Implantação de um modelo de gestão para aquisições e contratações na DMP”, 

bem com a coleta de dados documentais que se fizerem necessários, no âmbito da Secretaria de 

Gestão de Projetos – SGP, nesta Instituição que represento. 

 

 

 

 

Natal/RN, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

Josué Vitor de Medeiros Júnior 

Secretário da Secretaria de Gestão de Projetos – SGP  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 Mediante este termo eu, Edjane Cortez da Cruz, e meu orientador Prof. Dr. André 

Morais Gurgel, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre os dados coletados na 

Diretoria de Material e Patrimônio e na Secretaria de Gestão de Projetos, os quais serão 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Contribuições da gestão de 

projetos para o planejamento das compras públicas: estudo em uma universidade 

federal”, durante e após a conclusão da mesma. 

 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução 

do projeto em questão e serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Edjane Cortez da Cruz e, após esse período, serão destruídos. 

 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa. 

 

Natal/RN, 16 de outubro de 2018. 

 

 

Edjane Cortez da Cruz 

 

André Morais Gurgel 
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APÊNDICE D  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Contribuições da gestão 

de projetos para o planejamento das compras públicas: estudo em uma universidade 

federal” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de 

dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação da minha voz, AUTORIZO, por 

meio deste termo, a pesquisadora Edjane Cortez da Cruz a realizar a gravação de minha 

participação no workshop “Framework Planejamento da Contratação aplicado à Equipe de 

Planejamento”, sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Edjane Cortez da Cruz, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal/RN, 18 de dezembro de 2018. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Edjane Cortez da Cruz 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ 

COM O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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APÊNDICE E  

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 

O objetivo da observação participante é fazer uma imersão na prática de atuação de uma 

equipe de planejamento da contratação durante a aplicação do Framework para Planejamento 

de Compras Públicas, para melhor compreender e interpretar os fatos ocorridos. A técnica 

também será usada como instrumento para validar a estrutura e possibilitar os ajustes 

necessários, a partir da experiência organizacional. Como recursos para os registros dos quatro 

encontros previstos serão utilizados a gravação de áudio e anotações. 

 

Período: 18 e 21 de dezembro de 2018; 15 e 21 de janeiro de 2019. 

Local: Diretoria de Material e Patrimônio 

Duração de cada encontro: 2h 

 

Aspectos a serem observadores:  

 

ADAPTAÇÃO: A adaptação da equipe à metodologia de trabalho proposta quanto ao 

uso de ferramentas e aplicabilidade do framework. 

PARTICIPAÇÃO: A atuação da equipe será verificada por meio do comprometimento 

com as entregas, os prazos e presença nas reuniões. 

COMUNICAÇÃO: Como as ferramentas de comunicação auxiliam no processo. 

CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS: Como o framework, que é baseado nas instruções 

normativas e nas etapas do ciclo de vida do projeto, pode contribuir efetivamente para 

elaboração dos documentos exigidos para o planejamento da contratação, com observância aos 

prazos estipulados. 
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APÊNDICE F 

 

ROTEIRO DAS LIÇÕES APRENDIDAS APLICADO A UM EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA UFRN 

 

O objetivo de realizar as lições aprendidas ao encerramento do projeto é, além de se 

tratar de uma boa prática da gestão de projetos, compilar informações que poderão ser utilizadas 

em iniciativas semelhantes. Por refletir a experiência dos participantes do projeto, os dados 

permitem observar a relação entre a teoria e prática institucional. Desse modo, gostaria que 

vocês, tendo como referência a metodologia aplicada, bem como o estudo sobre o planejamento 

da contratação, mencionassem os pontos positivos, os pontos negativos e sugerissem melhorias 

ao processo. 

 

LIÇÕES APRENDIDAS 

 

1) Mencione os pontos positivos da metodologia de trabalho proposta para Equipe de 

Planejamento da Contratação. 

 

 

 

 

 

 

2) Mencione os pontos negativos que podem ter interferido no alcance dos resultados 

almejados. 

 

 

 

 

 

3) Se for o caso, para contribuir com este estudo, sugira melhorias. 
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APÊNDICE G – QUADRO RESUMO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

 

NORMATIVO ASPECTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

IN 2/2008  

 

Dispõe sobre regras e diretrizes 

para a contratação de serviços, 

continuados ou não, por órgãos ou 

integrantes do SISG. 

 

Destinado à contratação de serviços continuados (terceirizados) ou não; correlaciona o 

planejamento da contratação ao planejamento estratégico institucional, mas não detalha 

etapas ou setores responsáveis.  

Os serviços continuados deverão adotar unidade de medida para mensurar os resultados 

(art.11) 

Já os artigos 14 e 15 expressam a obrigatoriedade de apresentação do Termo de Referência 

ou Projeto Básico antes da contratação de serviços, além de elencar as informações a 

constar em cada documento, entre elas: justificativa e motivação da contratação; benefícios 

dos resultados; referência a estudos preliminares, se houver; frequência e periodicidade; 

justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratado; 

quantitativo da contratação e rotinas de execução dos serviços. Pelos anexos, ênfase dada 

os serviços de limpeza e vigilância. 

IN 4/2008  

Dispõe sobre o processo de 

contratação de serviços de 

Tecnologia da Informação pela 

Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional. 

Traz termos como: requisitante do serviço; área de tecnologia da informação; gestor do 

contrato; requisitos; critérios de aceitação. A Seção I do Capítulo II é destinada às 

orientações acerca do planejamento da contratação, para o qual estabelece como etapas: 

análise da viabilidade, plano de sustentação, estratégia da contratação e análise de riscos. 

Destaca a necessidade de atuação dos atores envolvidos que desempenham funções 

específicas. Menção ao TR ou PB; bem como aos critérios para a seleção do fornecedor 

e gerenciamento do contrato. 

IN 3/2009 

 

Inclui: justificativa da necessidade do serviço; relação entre a demanda prevista e o 

serviço a ser contratado; demonstrativo de resultados; procedimentos, metodologias e 

tecnologias a serem empregadas para contratação. 

IN 4/2009  

Altera a IN 2/2008 

Insere uma nova planilha com a variação de custos; indicadores setoriais; valores oficiais 

de referência. 

IN 5/2009  

Altera a IN 2/2008 

Acrescenta ao Anexo V para prestação de serviços dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos. 

IN 4/2010  

SLTI MPOG 

Dispõe sobre o processo de 

contratação de Soluções de 

Tecnologia da Informação pelos 

órgãos integrantes do Sistema de 

Administração dos Recursos de 

Informação e Informática (SISP) 

do Poder Executivo Federal. 

 

 A redação da instrução complementa aspectos já trazidos pela IN 4/2008, mas detalha, 

por exemplo, a composição da equipe de planejamento: integrante técnico, administrativo 

e requisitante. No art.2º, os incisos de IX ao XXII expressam critérios para contratação, 

entre eles: requisitos, Documento de Oficialização da Demanda, Análise da 

Viabilidade da Contratação, estratégia da contratação, análise de riscos, além de 

mencionar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

IN 10/2012 – Estabelece regras 

para elaboração dos Planos de 

Logística Sustentável 

PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, 

metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao 

órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 

processos na Administração Pública 

IN 6/2013 – SLTI MPOG 

Altera a Instrução Normativa 

02/2008 e seus anexos 

Aborda mais os aspectos do parcelamento da contratação; seus Anexos trazem as 

definições de termos utilizados na instrução normativa; metodologia de referência dos 

serviços de limpeza e conservação; orientações à gestão de contrato 

IN 3/2014 - Altera a Instrução 

Normativa nº 2, de 30 de abril de 

2008, e seus Anexos VII e VIII e 

inclui o Anexo IX 

 

Traz em seus anexos o Modelo de Termo de Cooperação Técnica 

IN 4/2014 – SLTI MPOG 

Dispõe sobre o processo de 

contratação de Soluções de 

Tecnologia da Informação pelos 

órgãos integrantes do Sistema de 

Administração de Recursos de 

Tecnologia da Informação e 

Informática (SISP) do Poder 

Executivo Federal.  

Destaca que as Soluções de Tecnologia da Informação deverão seguir as fases: 

planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Também 

apresenta como etapas da contratação: Instituição da Equipe de Planejamento da 

Contratação, Estudo Técnico Preliminar da Contratação, Análise de Riscos e Termo de 

Referência ou Projeto Básico; bem como pormenoriza o que deve conter em tais 

documentos. 

 

A nova redação também revoga a IN 4/2010. 

IN 4/2015 – Altera a IN 2/2008 As alterações estão mais relacionadas à gestão de contrato. 
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IN 5/2014 – SLTI MPOG 

Dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a 

realização de pesquisa de preços 

para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 

 

Aponta os parâmetros a serem seguidos durante a pesquisa de preços, quais sejam: 

consulta ao Painel de Preços do Comprasnet; contratações similares de outros entes 

públicos; pesquisa publicada em mídia especializada; e pesquisa com fornecedores. 

Alterada pela IN 3/2017 – SEGES MP 

IN 5/2017 – SEGES MPDG 

Dispõe sobre as regras e diretrizes 

do procedimento de contratação de 

serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da 

Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional 

Estabelece as etapas da contratação: Planejamento da Contratação, Seleção do 

Fornecedor e Gestão do Contrato; destaca os critérios e práticas de sustentabilidade e o 

alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou entidade, quando houver. 

Já as etapas para o planejamento da contratação são: Estudos Preliminares; 

Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência ou Projeto Básico; além da 

elaboração do documento de oficialização da demanda. 

Menciona a designação formal da equipe de planejamento da contratação, a que 

compete a elaboração dos estudos preliminares e gerenciamento de riscos; e os elementos 

a serem contemplados em cada documento. 

IN 1/2018 – SEGES MPDG  

Dispõe sobre o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações e sobre a elaboração 

do Plano Anual de Contratações 

de bens, serviços, obras e soluções 

de tecnologia da informação e 

comunicações no âmbito da 

Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 

 

Ferramenta informatizada para elaboração dos Planos Anuais de Contratações pelas 

UASG. Em caráter obrigatório, a IN adota as definições e os setores envolvidos no 

processo: Setor de Licitações, Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da 

Contratação. Entre as informações que devem constar sobre cada item: unidade de 

fornecimento, quantidade total estimada, grau de prioridade, estudos preliminares e 

gerenciamento de riscos de cada contratação. 

Constam informações acerca do conteúdo dos referidos documentos, bem como a atuação 

da equipe de planejamento, cronograma, entre outros. 

IN 9/2018 – SEGES MPDG 

Altera a Instrução Normativa nº 1, 

de 29 de março de 2018, que 

dispõe sobre o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações e sobre a elaboração 

do Plano Anual de Contratações 

 

 

Simplifica alguns pontos estabelecidos na IN 1/2018 


