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PREFÁCIO

Analisar e refletir sobre as práticas administrativas na 
Administração Pública, com foco na criação de maior valor 
público aos cidadãos, tem sido uma máxima perseguida pelos 
diversos governantes brasileiros – nas três esferas e nos três 
poderes – desde a mudança paradigmática iniciada em 1995 com 
o Plano de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), capitaneado 
pelo professor Luiz Carlos Bresser Pereira.

Nesse contexto emerge este livro, com uma coletânea 
que trata de uma etapa da atividade-meio da Administração 
Pública, muitas vezes negligenciada pelos governantes: a 
compra pública. Tivemos, e arrisco que ainda temos, um 
excessivo foco nas políticas públicas finalísticas, com atenção às 
políticas sociais – saúde, educação e assistência social – porém, 
sem analisar como o impacto de uma má gestão no processo de 
compras públicas pode ser um fator preponderante para o insu-
cesso das políticas públicas. Por exemplo, se temos problemas 
no descritivo de materiais, no planejamento ou na celeridade 
de compras públicas no campo da saúde, especificamente na 
aquisição de medicamentos, temos efeitos perversos para toda a 
sociedade, que prejudicam o êxito da política de saúde (atenção 
básica, média e alta complexidade).

Nessa perspectiva, pondera-se que ocorreram avanços 
quanto à introdução da Tecnologia da Informação Comunicação 
(TIC), com suas respectivas mudanças no aparato legal (como 
exemplo, os pregões eletrônicos) para dar conta da utilização 
da tecnologia da informação nos procedimentos de compras e 
contratações, em especial na administração federal brasileira, 



via sistemas integrados (FERNANDES, 2008). Porém, em matéria 
de compras públicas, ainda estamos muito calcados no que 
Keinert (2000) denomina de Paradigma da Administração como 
ciência jurídica, ficando aprisionados num legalismo que leva à 
ineficiência no processo de compras públicas com estrondosos 
efeitos no dia a dia da Administração Pública e suas políticas.

Assim, esta coletânea focaliza nesta lacuna de compre-
ender as compras públicas como tema norteador dos estudos 
ora traçados, bem como apresenta análises e proposições de 
melhorias na gestão das compras públicas. Devo felicitar os 
colegas, Maria Arlete Duarte de Araújo e Fábio Resende de 
Araújo, pela brilhante ideia de organizar esta produção, e devo 
realçar que boa parte destes trabalhos são oriundos do compe-
tente e sério trabalho desenvolvido por docentes e discentes 
do Mestrado Profissional em Gestão Pública do Programa de 
Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (PPGP/UFRN), além da participação de 
pesquisadores e professores convidados de outros programas 
de pós-graduação no campo da Administração Pública.

Grosso modo, podemos aglutinar os capítulos 1, 2 e 3 que 
tratam do papel das compras públicas como impulsionadores 
do desenvolvimento econômico, via criação e sedimentação de 
mercados institucionais, tendo como público beneficiário desse 
fomento de aquisições os agricultores familiares e suas orga-
nizações, bem como as microempresas e empresas de pequeno 
porte. Esses capítulos versam sobre o contexto no qual surgem 
essas iniciativas e os fatores limitantes quanto à efetividade 
dessas ações.

Já os capítulos 4 ao 7 adentram no processo da compra 
pública, explorando aspectos como auditabilidade, mapeamento 
de processos e papel dos descritivos de materiais como ações 



administrativas que fomentam o êxito do processo de compras 
públicas. Nessa direção, temos estudos propositivos de adoção 
de práticas internacionais como a performance bond na gestão de 
compras públicas, em especial, na área de obras públicas, que 
sofreu vários problemas no contexto nacional, seja de ineficácia, 
seja de ineficiência, seja de corrupção política. 

Por sua vez, nos capítulos 8 e 9, os autores buscam identi-
ficar fatores que impactam a gestão de compras no setor público 
à luz da análise da celeridade nas etapas do processo licitatório, 
observando a percepção de servidores públicos sobre as barreiras 
e os limitantes do êxito na consecução das compras públicas.

Pela diversidade de abordagens presentes nesta cole-
tânea, os leitores terão a seu alcance um excelente conteúdo 
para compreender as ações administrativas que abarcam todo 
o processual das compras públicas, e, assim, refletir sobre as 
práticas existentes, os limitadores, as oportunidades e as possi-
bilidades de comparativos com outras organizações públicas 
nacionais e internacionais.

Thiago Ferreira Dias 

Doutor em Administração; Professor do Departamento de 
Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte
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COMPRAS INSTITUCIONAIS  
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS  

DA AGRICULTURA FAMILAR 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PAA NA UFRN

Luciana de Medeiros Oliveira 
Pamela de Medeiros Brandão 

INTRODUÇÃO

No Brasil, as compras governamentais têm sido uma estratégia 
adotada pelo Governo Federal para manter o crescimento 
econômico e alavancar o desenvolvimento de setores com 
reduzida capacidade competitiva, como é o caso das micro e 
pequenas empresas e dos agricultores familiares (CÂMARA; 
FROSSARD, 2010). No caso da agricultura familiar, essa cate-
goria representa uma importante parcela de mercado quando 
se trata da produção de alimentos para consumo interno, 
empregando 12,3 milhões de pessoas (74,4% do pessoal ocupado) 
e produzindo uma quantidade maior dos alimentos básicos 
consumidos internamente, se comparada com a agricultura 
patronal (BRASIL, 2017a).

No entanto, a agricultura familiar enfrenta dificul-
dade sem competir com os grandes produtores, que plantam 
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alimentos em grande escala e, por isso, conseguem baratear 
significativamente os custos (KAGEYAMA; BERGAMASCO; 
OLIVEIRA, 2013). Além disso, os agricultores familiares 
passaram anos sendo negligenciados por políticas públicas que 
incentivassem sua produção (CORRÊA, 2008).

Nesse sentido, comprar gêneros oriundos da agricultura 
familiar se apresenta como uma estratégia para fortalecimento 
desse setor e para a geração de emprego e renda no campo 
(BROSE, 1999), bem como para a dinamização do desenvol-
vimento rural (BECKER; ANJOS, 2010). Para isso, o governo 
brasileiro, nas últimas décadas, notadamente a partir de 1990, 
passou a adotar políticas públicas com foco na agricultura fami-
liar, pela via das compras governamentais. A primeira política 
pública de maior relevância para esse segmento foi o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 
que surgiu em 1996 para fomentar a produção agrícola. Porém, 
diante das limitações de comercialização dessa produção,  
foi implementado, em 2003, o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), com a finalidade de criar condições para 
solucionar a questão do escoamento da produção. 

Uma das modalidades de compras do PAA são as Compras 
Institucionais (CI), implementadas em 2013 com a finalidade de 
ajudar a viabilizar a inserção dos seus produtos nos mercados 
institucionais, amenizando, assim, as limitações de comer-
cialização (DIAS; ROCHA, 2015). Ademais, as CI permitiram 
a ampliação das ações de responsabilidade socioambientais 
das instituições, com foco na qualidade e na sustentabilidade 
(BRASIL, 2012). Elas constituem-se, portanto, em um meio  
de o governo alcançar seus objetivos de eficiência, reduzindo 
os custos de compras para as entidades públicas, poupando  
o erário público.
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A modalidade CI do PAA se fortaleceu com o Decreto 
Federal n° 8.473, de 22 de junho de 2015, publicado na ocasião do 
lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015/2016. 
Esse Plano determina que todos os órgãos da União que 
recebem recursos para aquisição de alimentos deveriam aplicar,  
no mínimo, 30% (trinta por cento) de tais receitas na compra de 
produtos oriundos da agricultura familiar. Essa determinação 
aumentou expressivamente a possibilidade de abrangência da 
compra institucional da agricultura familiar e permitiu o acesso 
a um mercado potencial de R$ 7 bilhões anuais (BRASIL, 2015).

Entre os mercados institucionais, as três esferas de 
governo (municipal, estadual e federal) estão envolvidas em 
todas as operações de compras de alimentos, quer sejam creches, 
escolas, sistema carcerário, hospitais, universidades e forças 
armadas, quer sejam para atendimento de demandas específicas 
como calamidades públicas. Nesse sentido, as universidades são 
um campo potencial para as políticas de incentivo e apoio à 
agricultura familiar, conforme destaca Silva et al. (2012).

Apesar disso, na região Nordeste do país, de acordo com 
dados publicados no site do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), no ano de 2018, apenas 
duas universidades implementaram o PAA, quais sejam:  
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) (BRASIL, 
2017b). A implantação da modalidade de compras institucionais 
do PAA na UFRN é recente, tendo início no ano de 2016, razão 
pela qual se apresenta imprescindível a avaliação desse processo, 
seja com a finalidade do aprimoramento da sistemática até 
então adotada, seja em razão da perspectiva de subsidiar outras 
instituições de ensino na eventual implantação do programa.
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A partir do exposto, apresenta-se o resultado de um 
estudo1 realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão Pública (PPGP/UFRN) que avaliou o Programa Aquisição 
de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
por meio do Protocolo 5C de Brynard. Buscando apresentar 
esses resultados, este capítulo será dividido em cinco sessões, 
sendo a primeira composta por esta introdução. Na sessão dois, 
apresenta-se o referencial teórico-empírico que fundamentou 
a pesquisa realizada, no qual se discute a temática das compras 
públicas no âmbito dos processos de aquisição de alimentos 
oriundos da agricultura familiar no Brasil. Em seguida, sessão 
três, descreve-se o percurso metodológico realizado para o 
alcance dos resultados, os quais estão apresentados na sessão 
quatro. Por fim, na sessão cinco, encontra-se a conclusão.

COMPRAS INSTITUCIONAIS  
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS  
DA AGRICULTURA FAMILAR NO BRASIL

As compras públicas, de maneira clássica, são definidas 
como a implementação de obras, bens e serviços nas melhores 
condições possíveis, tendo como parâmetros primordiais o 
preço e a qualidade (MOHAN, 2010). Para Câmara e Frossard 
(2010), a perspectiva acadêmica tradicional vê as compras 

1  OLIVEIRA, Luciana de Medeiros. Avaliação do processo de implantação do 
Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra institucional 
na Universidade Federal do Rio grande do Norte. Dissertação (Mestrado em 
Gestão Pública). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2018.
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públicas apenas como instrumento que supre a administração 
dos bens necessários à execução das políticas públicas e ao seu 
funcionamento regular. Assim, para realizar suas atividades 
finalísticas, ou não, a Administração Pública realiza compras 
que dão suporte à atuação governamental.

No Brasil, está estabelecida na Constituição a exigência 
do processo licitatório para a compra ou alienação de bens e a 
contratação de obras e serviços de qualquer natureza, visando 
assegurar a igualdade de condições a todos os interessados em 
vender ou comprar do Estado (BRASIL, 1998). As modalidades, os 
procedimentos e os requisitos legais de compra e venda por meio 
de licitações públicas estão especificados na Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, conhecida como lei das licitações, que estabelece:

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vanta-

josa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos (BRASIL, 1993).

Os dispositivos dessa lei alcançam também a aquisição 
de bens e serviços pelas entidades da administração indireta 
e pela Administração Pública dos estados e dos municípios. 
Ela foi elaborada e aprovada num contexto histórico peculiar, 
marcado pela preocupação da opinião pública com denúncias 
de corrupção no Estado.
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É justa a preocupação com o menor preço – prin-
cipalmente num país em que os recursos públicos são 
invariavelmente escassos – porém, a busca exclusiva pelo 
menor preço não se constitui necessariamente como a melhor 
estratégia de compras para todos os mercados (TRIGUEIRO, 
2008). Sem dúvidas, essa estratégia permite, a priori, uma 
economia dos recursos públicos, entretanto, fatores como 
qualidade e durabilidade dos produtos comprados precisam 
ser levados em consideração, pois podem, inclusive, resultar 
em desperdícios, levando à necessidade de recompra do produto 
(CÂMARA; FROSSARD, 2010). Além desses fatores, destacam-se 
também os relacionados às dimensões socioambientais, de tal 
modo que as compras públicas se apresentam como um meio 
de aquisição de bens e serviços necessários ao desempenho 
de órgãos públicos, mas sobretudo como um instrumento de 
promoção de crescimento econômico, desenvolvimento social 
e sustentável (CÂMARA; FROSSARD, 2010). 

Ademais, o processo licitatório em si, utilizado para 
compras públicas, é bastante burocrático para grupos com 
reduzida capacidade competitiva, como o setor da agricul-
tura familiar (ASSIS, 2016). Por isso, o Programa Aquisição de 
Alimentos (PAA)2, que se destina à aquisição de produtos agro-
pecuários fornecidos pelos agricultores familiares, dispensa 
a licitação desde que os preços dos produtos adquiridos não 
ultrapassem o valor dos preços praticados nos mercados locais e 
regionais (MATTEI, 2005). O PAA é composto, conforme descrito 

2  Em 2009, outra experiência de compras públicas da agricultura familiar 
viria a se somar ao PAA. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
passou a contar com a obrigatoriedade de compra de 30% de produtos da 
agricultura familiar e ampliou as exigências alimentares e nutricionais 
relativas à alimentação servida nas escolas públicas.
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no Quadro 1, das seguintes modalidades: Compra Direta da 
Agricultura Familiar (CDAF); Compra com Doação Simultânea 
(CDS); Apoio à Formação de Estoque (CPR-Estoque); Incentivo à 
Produção e Consumo de Leite (PAA Leite); Compra Institucional 
(CI) e Aquisição de Sementes. 

Modalidades Descrição

Fonte de 
recurso/

Órgão 
executor

Valor máximo  
a ser pago/
agricultor

Compra 
direta da 

agricultura 
familiar

Aquisição de produtos específicos 
para distribuição ou para formação de 
estoques públicos destinados a ações de 
abastecimento social ou venda. Tem como 
objetivo a regulação de preços de alimentos 
na movimentação de safras e estoques 
e promoção da segurança alimentar e 
nutricional. 

MDS/MDA
Conab

Até R$ 8.000,00 
por ano

Formação de 
estoque pela 
agricultura 

familiar

Disponibiliza recursos para que a 
organização de agricultores adquira a 
produção dos agricultores familiares, 
beneficie e forme estoque de produtos para 
serem comercializados ou distribuídos 
para populações em situação de 
insegurança alimentar. 
Busca propiciar aos agricultores familiares 
instrumentos de apoio à comercialização 
de seus produtos, sustentação de preços e 
agregação de valor. 

MDS/MDA
Conab

Até R$ 8.000,00 
por ano
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Modalidades Descrição

Fonte de 
recurso/

Órgão 
executor

Valor máximo  
a ser pago/
agricultor

Incentivo  
à produção  

e ao consumo 
de leite

Adquire leite de famílias produtoras e 
efetua a doação a entidades em risco de 
insegurança alimentar. Contribui para o 
abastecimento alimentar de famílias em 
situação de vulnerabilidade social por 
meio da distribuição gratuita de leite, 
além de incentivar a produção de leite dos 
agricultores familiares para fortalecer 
o setor produtivo local e a agricultura 
familiar e integrar o leite aos demais ciclos 
de abastecimento do PAA. 

MDS
Estados 
da Região 
Nordeste 
e Norte de 
Minas Gerais

Até R$ 4.000,00 
por semestre

Compra 
institucional

Adquire alimentos da agricultura familiar 
para atendimento às demandas regulares 
de consumo de alimentos de entidades 
públicas com dispensa de licitação 
(presídios, restaurantes universitários, 
hospitais etc.). Visa propiciar mais 
efetividade de participação dos 
agricultores familiares com ampliação dos 
mercados.

Governo 
Federal, 
Estados e 
Municípios

Até R$ 
20.000,00 por 
ano

Aquisição de 
sementes

Compra sementes de organizações 
da agricultura familiar e as destina a 
agricultores familiares. 

MDA
Conab

Até R$ 
6.000.000 por 
ano

Quadro 1 – Modalidades do PAA.
Fonte: Salgado (2016).

A modalidade PPA – Compra Institucional (PAA-CI) 
corresponde a uma modalidade de aquisição que permite 
que órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios comprem alimentos da agricultura familiar por 
meio de chamadas públicas, com seus próprios recursos finan-
ceiros, mediante dispensa de procedimento licitatório, como 



COMPRAS INSTITUCIONAIS PARA AQUISIÇÃO DE  
ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILAR  

 
AVLIAÇÃO DO PROCESSO DE  IMPLEMENTAÇÃO O PAA NA UFRN

Luciana de Medeiros Oliveira  
Pamela de Medeiros Brandão 

24

estabelecido na Resolução n° 50, 26 de setembro de 2012. Esses 
órgãos devem obrigatoriamente realizar compras institucionais 
de alimentos oriundos da agricultura familiar em um percen-
tual mínimo de 30%, como mostra o disposto no parágrafo 
primeiro do art. 1º do Decreto n° 8.473, de 22 de junho de 2015:

Do total de recursos destinados no exercício financeiro à 

aquisição de gêneros alimentícios pelos órgãos e entidades 

de que trata o caput, pelo menos 30% (trinta por cento) 

deverão ser destinados à aquisição de produtos de agri-

cultores familiares e suas organizações, empreendedores 

familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem 

na Lei nº 11.326, de 2006, e que tenham a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf – DAP (BRASIL, 2015). 

Nessa modalidade, as compras públicas podem, anco-
radas na Resolução n° 50, de 26 de setembro de 2012, ser 
realizadas por outros critérios que não o menor preço, dentre 
os quais se destacam: I – agricultores familiares do município; 
II – comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;  
III – assentamentos da reforma agrária; IV – grupos de mulheres; 
V – produção agroecológica ou orgânica. Tais critérios tornam o 
processo de seleção mais equânime para os agricultores concor-
rentes, podendo ser utilizados como diretrizes na elaboração 
dos editais de chamadas públicas.

As chamadas públicas diminuem os entraves burocrá-
ticos dos processos licitatórios que dificultavam a participação 
de grupos da agricultura familiar, uma vez que não reuniriam 
condições de competir com grandes produtores rurais (ASSIS, 
2016). As etapas da chamada pública devem ter como base a 
legislação que regula o processo de licitação na Administração 
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Pública e a experiência adquirida da instituição nesse tipo de 
procedimento (SALGADO, 2013).

Por isso, a avaliação dos processos de implementação do 
PAA e, por conseguinte, da elaboração das chamadas públicas, 
torna-se instrumento fundamental para o sucesso da execução 
dessa política pública. Nesse sentido, as pesquisas avaliativas 
fornecem suporte à correção dos rumos dos programas e 
permitem a ampliação de sua efetividade, além de contribuírem 
para a transparência das ações governamentais (PEREZ 2007).

Silva e Melo (2000) veem na avaliação de implementação 
mais que um instrumento de correção de rota, sendo também 
um aprendizado na implementação de uma política pública.  
A avaliação de processos, por sua vez, é realizada durante a 
implementação do programa e diz respeito à dimensão da gestão. 
Por isso, para Cunha (2006), deve ser uma avaliação periódica que 
procura detectar as dificuldades que ocorrem durante o processo 
para efetuar correções ou adequações com vista a melhorar a 
eficiência operativa. Nesse caso, um dos modelos de avaliação 
de processos é o protocolo 5C de Brynard (2000) adotado neste 
estudo, que se mostra como um modelo de cinco clusters de 
variáveis explicativas que permitem uma melhor compreensão 
da implementação, como sistematiza o Quadro 2. 

Variáveis Explicação

Content Refere-se ao que se propôs fazer para resolver o problema percebido. 
É a escolha de fins e meios, bem como a definição de metas e das ações 
voltadas para atingi-las. São destacadas três variáveis importantes:  
(1) os objetivos – o que a política se propõe a fazer; (2) a teoria causal 
embutida – como problematizar a questão que se pretende abordar;  
e (3) os métodos – como se objetiva solucionar o problema percebido.
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Context É considerado como o ambiente organizacional em que a política será 
implementada e que apresenta limites ao processo de implementação, 
algumas vezes estruturado como os procedimentos operacionais. Inclui os 
aspectos sociais, econômicos, políticos e legais pertinentes às instituições.

Commitment No que se refere a esse protocolo, a discussão dos autores gira em torno 
das abordagens top-down e bottom-up. Para os defensores da abordagem 
top-down, o comprometido é formado principalmente pelo conteúdo da 
política e pela sua capacidade, sendo que ambos podem ser controlados 
do “topo”. Já na perspectiva bottom-up, o comprometimento é, mesmo 
com a influência do conteúdo e da capacidade, considerado muito mais 
pelo contexto institucional e por clientes e coligações.

Capacity É unânime entre os estudiosos a grande importância desse protocolo,  
que muitos denominam de recursos ou capacidade administrativa.  
As variáveis que devem ser consideradas são: carga de trabalho  
dos funcionários, treinamentos para execução das tarefas, fluxo  
de informações, recursos financeiros suficientes, instalações físicas 
(edifícios, suprimentos, tecnologia etc.), como também tempo disponível 
para a implementação.

Clientsand 
Colaitions

Esse protocolo está mais relacionado à abordagem bottom-up, uma vez  
que os estudiosos perceberam que a eficácia final de qualquer processo 
de implementação depende potencialmente dos grupos-alvo para os 
quais a política está sendo transferida. Da mesma forma, ela sofre 
influência das coligações de grupos de interesse, líderes de opinião 
e outros agentes externos. Assim, o apoio de clientes e de coligações 
externas, tomados em conjunto, é a variável crítica final.

Quadro 2 – Variáveis de Brynard (2000).
Fonte: Carvalho, Barbosa e Soares (2010).

As cinco variáveis interligadas são: Content – conteúdo 
da política em si; Context – a natureza do contexto institu-
cional; Commitment – o compromisso dos responsáveis pela 
implementação; Capacity – a capacidade administrativa dos 
implementadores; e Clients e Coalitions – o apoio dos clientes 
e coligações. Especificamente no tocante à variável Content,  
há uma relação com o que se propôs fazer para resolver o 
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problema percebido, consistindo na escolha de fins e meios, bem 
como na definição de metas e ações voltadas para atingi-las. 

Segundo Najan (1995 apud CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 
2010), a dinâmica das interligações do protocolo 5 Cs demonstra 
que a execução da política pública não deve ser vista como uma 
atividade a ser planejada e realizada de acordo com um plano 
cuidadosamente predeterminado, e sim como um processo que 
só pode, na melhor das hipóteses, ser gerido. Para Carvalho, 
Barbosa e Soares (2010), algumas ponderações devem ser 
feitas a respeito do Protocolo 5C de Brynard. Uma delas é que 
a importância e o nível de interligação das variáveis podem 
influenciar o processo de implementação de forma distinta. 
Outra ponderação é que, como mencionado nas linhas prece-
dentes, a execução da política pública consiste num processo a 
ser gerido e não planejado. Por fim, esse protocolo é importante 
para o entendimento dos fatores influenciadores do sucesso da 
implementação de uma política.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo caracterizou-se, quanto aos fins, como uma 
pesquisa descritivo-analítica (MARCONI; LAKATOS, 2003),  
com abordagem qualitativa (CRESWELL, 2010), configurando-se, 
também, como uma pesquisa avaliativa de implementação que, 
conforme as definições de Perez (2007) e Subirats (1994), inten-
ciona estudar sistematicamente o processo de implementação 
de uma política pública. Adotou-se como estratégia de pesquisa 
o estudo de caso (YIN, 2005): a implantação do PAA na UFRN.  
A população investigada foi composta pelos atores responsáveis 
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pela implementação do Programa na referida universidade 
e pelos dois presidentes das associações que ganharam o 
processo da chamada pública realizada na UFRN no ano de 2016,  
além dos responsáveis pelas compras nas três unidades da 
UFRN que adotaram o PAA.

Foram adotadas três técnicas de coleta de dados: pesquisa 
documental, observação participante durante 15 meses  
(de agosto de 2016 até novembro de 2017) e entrevista com 
roteiro semiestruturado. Para a avaliação dos dados coletados, 
foi utilizado o Protocolo 5C de Brynard, em suas variáveis analí-
ticas, sistematizadas no Quadro 3. Para cada uma das variáveis, 
atribuiu-se em uma etapa de pesquisa. As entrevistas reali-
zadas com os atores buscaram informações sobre o contexto,  
o comprometimento e a capacidade administrativa da UFRN  
e das associações (clientes/parceiros), ao passo que a dimensão 
conteúdo foi avaliada por meio da análise do edital da chamada 
pública e por entrevista com o diretor da Diretoria de Material 
e Patrimônio (DMP).
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Etapas da 
Pesquisa

Dimensão Variáveis Descritivo da Variável

Modelo de compras 
institucionais 

utilizado
Conteúdo

Formulação e 
Escolha do Modelo

Critérios, objetivos, 
dinâmica de implementação, 
acompanhamento e 
avaliação; atores envolvidos 
no processo

Método

Processo de Elaboração  
da Chamada Pública

Formação de Comissão 
(N° de atores, 
Representatividade)

Definição dos Itens do Edital 
(objeto, preço, recurso 
disponibilizado, condições 
de participação critérios  
de priorização)

Base teórica
Fundamentos teóricos 
(paradigmas orientadores  
e conceitos centrais)

Ambiente 
organizacional Contexto

Social Opinião pública e pressões 
sociais (movimentos sociais) 

Econômico Previsão orçamentária, 
estabilidade econômica

Político

Existência de inter-relações 
entre as instâncias 
governamentais;  
mudanças de governo

Legal Necessidade de 
cumprimento da legislação
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Etapas da 
Pesquisa

Dimensão Variáveis Descritivo da Variável

Comprometimento 
dos atores 
envolvidos

Comprometimento

Nível de 
comprometimento

Percepção dos atores sobre 
seu comprometimento

Fatores que 
influenciam o 

comprometimento

Afetivo, ideológico, 
institucional, entre outros

Caracterização 
dos fatores 

influenciadores

Abordagem top-down  
e bottom-up

Capacidade 
administrativa para 

a implementação
Capacidade

Carga de trabalho

Disponibilidade de 
tempo para execução das 
atividades, divisão dos 
trabalhos

Recursos humanos
Realização de cursos, 
participação em eventos, 
disponibilidade de pessoal

Comunicação

Canais de comunicação e 
troca de informações entre 
os atores (implementadores, 
beneficiários, outros 
pertinentes)

Recursos 
financeiros

Recursos disponíveis para  
a implementação

Infraestrutura e 
equipamentos

Disponibilização de 
instalações físicas, 
suprimentos e 
equipamentos necessários

Articulação dos 
atores envolvidos

Clientes e 
Coligações

Grupos-alvo e 
outros agentes 

externos

Verificar a comunicação, o 
diálogo e a articulação entre 
clientes e implementadores

Quadro 3 – Modelo de análise baseado no Protocolo 5C 
para a avaliação do processo de implementação do PAA.

Fonte: Elaboração própria (2017).
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Após a coleta, os dados foram sistematizados e analisados. 
Os dados coletados por meio de entrevistas foram transcritos 
e analisados com base no método descritivo com enfoque no 
funcionalismo (CABRAL, 2004) e interpretados à luz da litera-
tura pertinente.

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PAA 
EM UNIVERSIDADE: O CASO DA UFRN

A implementação do PAA na UFRN, iniciada em 2016, 
não contou com um modelo de compras preconcebido, sendo 
esse pensando e formatado durante a sua implementação, 
de modo que o processo realizado se constituiu no modelo 
sistematizado na Figura 1, que apresenta semelhança com 
o modelo de implementação sugerido por Smith (1973 apud 
MORAES SOBRINHO; HELAL, 2014), quando a UFRN criou uma 
nova relação de interação com um grupo distinto da sociedade 
(os agricultores familiares) e introduziu um novo processo de 
compra na instituição.
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Figura 1 – Modelo de implementação do PAA na UFRN.
Fonte: Elaboração própria (2017).

O Modelo Compras Institucionais do Programa de Aquisição 
de Alimentos na UFRN caracteriza-se também como um modelo 
autopoiético, que foi sendo construído na medida em que foi 
implementado pelos atores envolvidos no processo, sem a reali-
zação prévia de um planejamento ou plano de ação. A construção 
desse modelo ocorreu essencialmente por meio de reuniões para 
discussão e construção da primeira Chamada Pública.

Os passos seguidos para a implementação partiram 
de uma decisão institucional de se cumprir a determinação 
legal imposta pelo Decreto n° 8.473, de 22 de junho de 2015. 
Essa decisão gerou uma demanda para a Diretoria de Material 
e Patrimônio (DMP) da UFRN, responsável pelas compras da 
instituição. A primeira providência tomada foi a constituição 
de uma comissão de apoio técnico para dar suporte à DMP  
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na elaboração e execução da chamada pública. Essa comissão foi 
composta pelas nutricionistas das três unidades compradoras 
da universidade e por mais dois docentes com experiência na 
área de agricultura familiar. 

A chamada pública foi elaborada pela Comissão por meio 
de reuniões em conjunto com a DMP. Nessas reuniões, foram 
realizadas discussões sobre os objetivos do PAA e a modalidade 
de compras institucionais, de modo a promover um alinhamento 
de entendimento da política, bem como conduzir a construção 
de direcionamentos operacionais. Após esse alinhamento, foram 
discutidos também os itens, valores de referência e critérios de 
escolha do vencedor. Após o edital ter sido finalizado, a DMP 
encaminhou para uma pregoeira se encarregar de executar as 
próximas fases previstas de uma chamada pública. Em seguida 
à abertura das propostas dos concorrentes, a comissão retomou 
seus trabalhos realizando visita técnica aos produtores. Por fim, 
os vencedores foram anunciados.

Destarte, não houve um planejamento prévio para 
discussões sobre modelos de implementação. Em decorrência 
dessa ausência de planejamento, foram percebidos pontos da 
implementação que poderiam ter sido mais satisfatórios caso 
tivesse sido planejado, como, por exemplo, o não cumprimento 
da meta dos 30%; a utilização do critério do menor preço no 
edital; e a não realização da pesquisa de preço dos itens como 
recomenda a legislação.

Mesmo sem planejamento pré-definido e tempo reduzido 
para a implementação, ainda que o processo de aprendizagem 
tenha ocorrido apenas na medida em que se foi elaborando o 
edital, percebe-se a importância do processo como um todo 
e como foi positiva sua implementação. Esse resultado possi-
velmente recebeu influência da capacidade administrativa  
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da UFRN, bem como do comprometimento dos atores envolvidos, 
tanto dos implementadores quanto dos parceiros da agricultura 
familiar, que se sobressaíram em meio às dificuldades enfren-
tadas pelo contexto de crise política e econômica no Brasil. 

Durante o início da implementação, o país passava por um 
período de instabilidade política, que resultou no impeachment da 
então presidente Dilma Rousseff. Com essa mudança de governo, 
as prioridades e os assuntos da agenda política também foram 
afetados, especialmente devido ao ideário político neoliberal 
que apregoa um Estado Mínimo, com significativa redução de 
políticas sociais. Por estar entre elas, o PAA teve sua continui-
dade colocada em risco devido diversos fatores, como: extinção 
de Ministérios; mudanças de secretarias; redução de programas 
sociais; e cortes orçamentários, especialmente nas instituições 
federais brasileiras de ensino, incluindo as universidades.

Nesse cenário, a UFRN manteve a implementação do 
PAA, mesmo não tendo realizado o cumprimento da meta legal 
dos 30%. Esse não cumprimento deveu-se, na perspectiva dos 
entrevistados, a diversos fatores, a saber: baixa variedade de 
itens incluídos no processo; não realização de pesquisa de preço 
real no mercado local; e reduzido tempo de implementação.

Destaca-se que os preços da chamada pública destoaram 
da realidade local, fazendo com que financeiramente fosse 
muito mais vantajoso comprar em pregões que estavam em 
vigor do que na chamada pública. Os preços utilizados como 
base de referência foram os disponibilizados pela EMATER. 
Essa escolha foi justificada pela equipe em função da falta 
de tempo hábil para a realização de uma pesquisa de preço 
junto ao comércio local, como afirma o Entrevistado 03  
(2017 informação verbal): 
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Por causa do atropelo inicial em se fazer o edital, acabou 

se colocando uma lista de itens que foram oriundos apenas 

de uma única fonte de informações. Além disso, só com as 

frutas e hortaliças não dá para atingir 30% do orçamento. 

Outro ponto foi a questão do preço, não tivemos tempo de 

realizar a pesquisa em três locais, resultando em valores não 

divergentes do mercado.

Apesar dessas limitações, a UFRN implementou o PAA, 
demostrando um significativo comprometimento resultado 
que, para além da obrigatoriedade legal, tinha um desejo 
institucional de colaborar com o alcance dos objetivos desse 
programa, que são: garantir o direito básico à alimentação para 
as pessoas que vivem socialmente em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e fortalecimento do setor da agricul-
tura familiar, gerando emprego e renda no próprio meio rural. 
Dessa forma, comprova-se o compromisso da instituição com 
a implementação de um programa público, nesse caso, fator 
determinante para o sucesso e a manutenção de um programa, 
conforme defende Brynard (2000). 

O comprometimento institucional, por sua vez, foi 
resultado direto do comprometimento dos atores envolvidos 
com a implementação, que buscaram os melhores caminhos 
para se realizar a execução das atividades em articulação com 
os setores da agricultura local. A maioria dos atores imple-
mentadores do programa na UFRN possuía envolvimento com 
os agricultores familiares da região por meio de atividades 
de pesquisa, ensino ou extensão. Esse fato contribuiu para o 
estabelecimento de confiança entre as partes, bem como para 
o esforço de conciliar as atividades da implementação com as 
demais demandas de suas funções.
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Concomitantemente ao compromisso institucional e dos 
implementadores, contou-se com o compromisso dos agricul-
tores beneficiários do programa também foi fundamental para 
que a política obtivesse sucesso. Identificam-se, nos agricultores 
familiares que participaram do programa, demonstrações de 
compromisso e intenção de ajudar a melhorar as ações, como 
relata o Entrevistado 02 (2017 informação verbal): “eles se 
mostraram bem comprometidos e interessados quando vieram 
na reunião de abertura dos envelopes e conversaram conosco, 
tentando mostrar aonde erramos e aonde poderíamos melhorar, 
mostrando quais os melhores caminhos a serem seguidos”.

Esse comprometimento sobressaiu diante das limi-
tações de articulação entre todos os envolvidos durante a 
implementação. Em que se pesem os esforços empreendidos 
na utilização de reuniões com os agricultores familiares e de 
visitas realizadas às associações de agricultores no momento 
da escolha dos fornecedores, avalia-se que a articulação não 
foi plenamente suficiente para alcançar uma maior parcela  
dos agricultores familiares do estado. Esse fato acabou gerando 
um desalinhamento entre os interesses e ideologias dos grupos 
dos agricultores familiares com o modelo de menor preço utili-
zado na chamada pública.

Na visão de muitas associações e cooperativas, a chamada 
pública da UFRN estaria estimulando a competição entre os 
agricultores na busca pelo menor preço, o que não se enquadra 
nem no objetivo da política, nem nos princípios do cooperati-
vismo. Apesar disso, algumas associações resolveram participar 
do processo para que houvesse um momento de diálogo com  
a instituição e, dessa maneira, pudessem explanar angústias  
e receios quanto ao método utilizado na chamada pública para 
escolha do vencedor. Esse diálogo resultou em um momento 
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muito enriquecedor no qual instituição e representantes de 
associações discutiram pontos importantes a ser alterados no 
edital para as próximas chamadas.

A decisão dos agricultores em participar demonstra o 
entendimento sobre a importância da implementação do PAA. 
Essa abertura para o diálogo é resultado do compromisso e do 
comprometimento dos atores com o sucesso do programa e da 
percepção dos agricultores de que a UFRN se constitui como 
mercado promissor no estado. Para além do comprometimento, 
a capacidade administrativa da UFRN foi um fator determinante 
na implementação do PAA, evidenciada por uma estrutura de 
governança sólida, ancorada em procedimentos técnicos e 
normativos definidos; e a disponibilidade de pessoas capacitadas 
para a implementação de políticas e programas governamentais.

A equipe de implementadores possuía competências 
essenciais para a implementação do PAA na UFRN considerando 
que são pessoas que retêm conhecimento nas mais diversas 
áreas correlatas com o programa, como: economia solidária, 
agricultura familiar, agronomia, reforma agrária, desenvolvi-
mento territorial, cooperativismo, associativismo, agroecologia, 
bem como segurança alimentar, boas práticas, alimentação 
saudável e compras públicas. 

A quantidade de pessoas disponibilizadas para trabalhar 
na execução da chamada pública foi considerada suficiente, 
considerando que houve representação de setores importantes 
para a implementação do programa. Apesar disso, um dos 
membros que representava o setor de editais foi desvinculado da 
instituição tendo sido substituído por outro funcionário durante 
o andamento do processo, resultando em pouco tempo para se 
colocar a par da situação que já estava em fase de finalização. 
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Um fator limitante refere-se à disponibilidade de tempo 
que os atores envolvidos no processo puderam ceder para a 
implementação. O tempo disponibilizado dependeu da liberação 
das chefias, não havendo uma carga horária definida para a 
execução das atividades. A participação dos servidores na 
implantação foi uma atividade paralela a suas atribuições roti-
neiras, contudo, isso não afetou o nível de comprometimento 
dos atores, nem o desenvolvimento das suas atividades, pois 
estes buscaram utilizar estratégias para minimizar os possí-
veis danos, adotando meios de comunicação que permitiram 
desenvolver suas atividades com competência. 

Na implementação do PAA na UFRN, o meio de comu-
nicação mais utilizado foram as mídias sociais e e-mails. 
Atualmente, as mídias sociais têm sido a maneira mais rápida 
e eficaz de comunicação entre grandes grupos. Além dessas, 
usualmente ocorreram reuniões presenciais. Para tanto,  
a instituição disponibilizou recursos físicos e financeiros sufi-
cientes, conforme demandado pelo programa  bem como pelos 
processos formativos para a equipe. 

Diante desse quadro analítico, avalia-se que o processo de 
implementação do PAA-CI na UFRN, apesar de muito recente, foi 
positivo, tendo gerado de imediato resultados favoráveis tanto 
para a instituição quanto para os agricultores. Ademais, há 
perspectivas de gerar resultados mais contundentes em face da 
continuidade do programa para o fortalecimento da agricultura 
familiar no estado do Rio Grande do Norte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do PAA na UFRN, em que se pesem 
as dificuldades enfrentadas, ocorreu de forma satisfatória na 
medida em que as metas traçadas foram alcançadas. Destaca-se 
que, apesar do contexto político e econômico conturbado 
caracterizado pelos cortes orçamentários para as universidades 
federais, bem como pela fragilização de programas sociais, 
a UFRN – devido especialmente à vontade institucional que 
demonstrou para implementar a política, à sua capacidade 
administrativa e ao comprometimento dos atores envolvidos 
– conseguiu implementar o Programa, mesmo cumprindo 
parcialmente a legislação que determina o percentual de 30%. 

Tais fatores foram fundamentais para o sucesso da 
implementação do PAA, pois permitiu à universidade superar os 
principais desafios que surgiram no processo, disponibilizando 
pessoas capacitadas para participar das atividades, uma estru-
tura física adequada, entre outros pontos. Cabe ressalvar que 
a articulação entre a universidade e os beneficiários/clientes 
ainda precisa ser melhorada. 

As dificuldades e os desafios enfrentados no processo 
do PAA trouxeram alguns benefícios para a UFRN, dentre eles, 
destacam-se a implementação do PAA em si, pois, apesar das 
dificuldades geradas pelo contexto em que foi implementada 
e do curto tempo para a implementação, a instituição obteve 
êxito na execução das compras públicas para aquisição de 
alimentos oriundos da agricultura familiar. Embora não tenha 
atingido a meta legal, direcionou esforços para o atendimento 
em curto prazo e ganhou experiência para a realização de novas 
chamadas a partir da formação de um modelo de implemen-
tação. Os entraves vivenciados proporcionaram, pela via da 
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aprendizagem, conhecimentos suficientes para o aprimora-
mento do processo. 

A experiência obtida pelos implementadores e suas 
avaliações do processo geraram um resultado promissor 
por ter permitido o reconhecimento de seus desafios para 
a consolidação do PAA na UFRN, bem como a criação de um 
modelo de implementação a partir da realidade institucional. 
Esse modelo auxiliará a UFRN no planejamento da execução 
do PAA nos anos seguintes.

Além disso, a implementação das compras institucionais 
para aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar 
contribuiu para o alcance dos objetivos dos restaurantes 
universitários que é o de fornecimento de uma alimentação 
saudável, completa, harmônica e adequada às necessidades 
nutricionais e aos costumes locais para seus usuários, como 
estabelece a resolução Nº 58/63 do CONSUNI. Também auxiliou 
no escoamento da produção e na abertura de mercado institu-
cional para os agricultores familiares, desempenhando, assim, 
o duplo propósito do programa.

Outros resultados referem-se ao desenvolvimento e ao 
fortalecimento de relações de parceria entre a universidade e 
os agricultores familiares; à criação de uma imagem e reputação 
junto à universidade demostrando que possuem boas condições 
de entrega da mercadoria, qualidade higiênico-sanitária do 
transporte, qualidade dos alimentos, diminuição de desperdí-
cios, entre outros fatores que se mostraram vantajosos tanto 
para a universidade quanto para os agricultores.

Já os agricultores familiares, especialmente as associa-
ções participantes, mesmo sem retornos financeiros imediatos, 
tiveram como resultado principal a abertura de um novo 
mercado institucional com perspectivas futuras de ampliação 
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de mercado para outras associações e cooperativas da agricul-
tura familiar do estado, podendo, assim, escoar suas produções. 
Os agricultores familiares tiveram ainda a oportunidade de 
se revelar como excelentes fornecedores atendendo alguns 
quesitos como confiabilidade, qualidade do produto, custo, 
rapidez de atendimento e flexibilidade que são fundamentais 
para superar as dificuldades com a sazonalidade, a perecibi-
lidade da matéria-prima e a limitação de tempo imposto pelo 
tipo de processo produtivo.
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INTRODUÇÃO

O caminho para o desenvolvimento econômico e social está 
estreitamente relacionado com a capacidade que um país,  
uma região ou um grupo populacional tem de reduzir suas 
desigualdades por meio de políticas públicas promotoras da 
efetiva qualificação dos seus índices de distribuição da renda e 
acesso ao conjunto de bens e serviços produzido pela sociedade.  
Uma das possibilidades que o ente governamental detém é 
o poder de as compras estatais influenciarem a economia e 
gerarem um ambiente favorável à resolutividade de questões 
sociais. O governo pode aproveitar o poder das compras gover-
namentais para formatar uma política pública que faça com 
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que as licitações para aquisição de bens e serviços ajudem a 
promover o desenvolvimento da economia local. 

Objetivando minimizar as disparidades de acesso ao 
mercado das compras públicas entre grandes e pequenas 
empresas, a Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece 

“normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2006)

no que se refere, entre outros aspectos,

“ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 

preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes 

Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de 

inclusão” (BRASIL, 2006).

 Posteriormente, em 7 de agosto de 2014, por meio da 
Lei nº 147/2014, tornou-se obrigatória a contratação com 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEPP) de itens 
de licitação cujo valor máximo seja R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais).

No âmbito estatal brasileiro, as universidades públicas 
federais podem ser entendidas como atores centrais nesse 
processo. Por serem públicas, seus procedimentos adminis-
trativos estão plenamente definidos no arcabouço normativo 
brasileiro, devendo obedecer ao estabelecido pelo inciso XXI  
do artigo 37 da Constituição Federal quanto à obrigatoriedade 
de realizar processo de licitação pública “que assegure igual-
dade de condições a todos os concorrentes” (BRASIL, 1988). 
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No país, conforme informações obtidas no Cadastro 
E-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior, dispo-
nível no site do Ministério da Educação, existem atualmente 107 
(cento e sete) Instituições de Ensino Superior federais no Brasil, 
sendo 63 (sessenta e três) classificadas como Universidades, 
todas integradas à estrutura do Ministério da Educação 
(MEC), cuja despesa registrada em 2015 do tipo investimento 
em material permanente foi de R$ 1.317.949.963,11 (um bilhão, 
trezentos e dezessete milhões, novecentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e três reais e onze centavos), o que 
corresponde ao segundo maior gasto entre os ministérios 
para essa classificação de despesa, 28% do total. Em relação às 
despesas correntes em material de consumo, o valor registrado 
foi de R$ 1.221.996.133,02 (um bilhão, duzentos e vinte e um 
milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e trinta e três 
reais e dois centavos), montante que constitui o terceiro maior 
gasto registrado em material de consumo, 9% do total, conforme 
dados extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal. 

Entre os órgãos que compõem o MEC, excluindo-se as 
unidades hospitalares, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) registrou, em 2015, R$ 12.959.863,87 (doze milhões, 
novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três 
reais e oitenta e sete centavos) em despesas correntes com 
material de consumo, ocupando o terceiro lugar. Além disso, 
no que se refere às categorias de despesa “outros serviços de 
terceiros, pessoa física e pessoa jurídica”, também, em 2015,  
o Portal da Transparência do Governo Federal informou que 
a UFRN realizou um total de R$ 95.164.639,63 (noventa e cinco 
milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove 
reais e sessenta e três centavos), o que corresponde ao sétimo 
maior gasto entre as universidades federais do país.
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Já para o elemento de despesa “equipamentos e material 
permanente do grupo de despesa investimentos”, a UFRN 
realizou R$ 26.475.460,16 (vinte e seis milhões, quatrocentos 
e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e dezes-
seis centavos) no período indicado, valor menor apenas que 
o registrado pelas universidades federais do Rio de Janeiro,  
do Rio Grande do Sul e do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em relação ao gasto direto, 
registrou-se o valor de R$ 1.337.394.565,63 (um bilhão, trezentos 
e trinta e sete milhões, trezentos e noventa e quatro mil, 
quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), 
que corresponde ao sexto maior entre as universidades federais 
do país, sendo o primeiro entre as situadas nas regiões Norte e 
Nordeste, conforme dados obtidos no Portal da Transparência 
do Governo Federal. 

Nesse contexto, a preocupação deste artigo recai em 
compreender como as compras realizadas pela UFRN na 
modalidade Pregão Eletrônico influenciam a economia local 
no município de Natal, na percepção dos micro e pequenos 
empresários locais, a partir da recente alteração na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu 
a obrigatoriedade de contratação com MEEP em licitações, por 
item, de até R$ 80.000,00. 

Para dar conta desse problema, além desta Introdução, 
este artigo se estrutura da seguinte forma: na segunda seção, 
aborda as compras governamentais analisando-as como 
ferramenta de fortalecimento da economia local; na terceira, 
apresenta a metodologia; na quarta, discute os resultados da 
pesquisa e, na última, faz algumas considerações sobre as 
limitações da Lei para o fortalecimento da economia local. 
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AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
COMO FERRAMENTA DE 
FORTALECIMENTO DA ECONOMIA

A legislação que rege o sistema de compras e contrata-
ções governamentais brasileiro, necessários à consecução das 
políticas públicas promotoras dos objetivos constitucionais, 
está balizada, sobretudo, pela Lei Complementar nº 8.666 de 
1993, que 

“estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”. 

Ao analisar a reforma da lei geral de licitações e o arca-
bouço legal de compras públicas no Brasil, os autores Fiuza e 
Medeiros (2013, p. 4) afirmam ainda que “a busca por uma maior 
eficiência, inovação, competição e melhor relação custo-bene-
fício para o setor público brasileiro” sempre foi negligenciada 
nas legislações de compras públicas e atentam para a necessi-
dade de o legislador “pensar fora da caixa”, visto que:

[...] a ênfase da legislação de compras sempre se ateve aos 

procedimentos de formulação de editais, à contratação e ao 

objeto contratado. Os focos deveriam ser outros: quais são os 

resultados esperados com a contratação? Quais são os obje-

tivos do comprador? Quais são as condições de mercado para 

se comprar o que se pretende? (FIUZA; MEDEIROS, 2013, p. 4).
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A perspectiva trazida por essas indagações joga luz sobre 
a necessidade de entender compras governamentais como parte 
integrada da estratégia das organizações públicas, assim como 
já é mais observado na iniciativa privada. O arcabouço vigente 
existe para “garantir a observância do princípio constitu-
cional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável” (BRASIL, 1993). Cada um desses três princípios 
é importante, pois existe para cumprir um objetivo descrito 
em si mesmo, mas, a influência exercida por eles não pode 
desencadear um trade off. Pelo contrário, deve-se encontrar o 
ponto de harmonia a fim de que a necessidade da presunção 
de transparência e igualdade demandados, diretamente, por 
aqueles que têm interesse em fornecer para o governo coadu-
ne-se com a razão macro de existência do governo, qual seja, 
a garantia do cumprimento dos objetivos constitucionais, 
sobretudo do desenvolvimento nacional (sustentável), sempre, 
de forma eficiente e eficaz. 

Nesse contexto, pelo menos duas perspectivas de análise 
de gestão sobressaem-se, mas que não devem ser entendidas 
separadamente: em um foco estão os estudos e a elaboração de 
técnicas para tornar os processos mais ágeis e eficientes; e, em 
um nível mais amplo, encontra-se o esforço para compreender 
as contratações governamentais como uma política pública, 
quando o poder de compras do governo constitui-se ferra-
menta promotora de elementos comprovadamente decisivos 
ao referido desenvolvimento nacional sustentável, como, por 
exemplo, o fomento às micro e pequenas empresas locais e, 
consequentemente, o fortalecimento equânime das economias 
locais e regionais.



A LEI 123/06 COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO 
 DA ECONOMIA LOCAL 

 
UM ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO DE NATAL NOS PREGÕES ELERÔNICOS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Vinicius Magnata Pino 
Maria Arlete Duarte de Araujo

55

Ess é precisamente o objetivo da Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterada pela 
Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, que reservou 
exclusividade às MEPP na participação em licitações cujo valor 
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item de 
contratação. Além disso, instituiu que a Administração Pública 
“deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de 
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte”.

A respeito ao trato diferenciado às micro e pequenas 
empresas, a própria Constituição Federal estabelece que  
“a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social” 
(BRASIL, 1988). Elenca, em seguida, como um dos princípios 
da referida ordem econômica “tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no país” (BRASIL, 1988). 
A lógica é beneficiar esse segmento para que, economicamente 
mais fortalecido, possa contratar mais, e, consequentemente, 
aumente a arrecadação de impostos e a capacidade do governo 
de fazer novos investimentos, conforme pode ser observado na 
Figura 1 a seguir. 



A LEI 123/06 COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO 
 DA ECONOMIA LOCAL 

 
UM ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO DE NATAL NOS PREGÕES ELERÔNICOS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Vinicius Magnata Pino 
Maria Arlete Duarte de Araujo

56

Figura 1 – Ciclo do poder de compras direcionado às MPEs
Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2013, p. 6).

Ao comparar a atividade empreendedora nas econo-
mias mais e menos desenvolvidas, Sarfati (2013) afirma que 
essa atividade pode ser essencial para o desenvolvimento 
econômico. Conforme o autor, as micro, pequenas e médias 
empresas correspondem a mais de 98% do total de empresas 
nas economias desenvolvidas, mais de 60% do emprego na 
economia e cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB). Porém,  
nas economias menos desenvolvidas, tal segmento emprega 
pouco mais de 30% dos empregos e constitui pouco mais de 
10% do PIB. Diante disso, pode-se entender que, no ambiente 
em que o fluxo do ciclo representado pela Figura 1 flui de forma 
eficaz, a tendência é que o desenvolvimento esteja presente.

Portanto, fica clara a potencialidade das compras gover-
namentais para além de suas funções de suprimento de insumos 
e contratação de serviços para a manutenção das atividades da 
Administração Pública. A eficácia plena das compras governa-
mentais está intrinsecamente ligada à sua capacidade de ser 
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ferramenta estratégica essencial para o Estado influenciar a 
economia em prol dos seus objetivos que envolvem sobretudo 
a proteção ao meio ambiente e o fomento ao desenvolvimento 
local. Ou seja, por meio das compras governamentais, é possível 
gerar renda e emprego, movimentar a economia, ampliar a arre-
cadação de tributos pelo Estado, ampliar seus investimentos, 
dinamizar a cadeia produtiva dos diferentes produtos e serviços 
comercializados e, em consequência, ajudar a promover o 
desenvolvimento local. 

Aliado à preocupação em oportunizar mercado para 
as MEEP, também houve um esforço pela modernização das 
atividades e dos resultados operacionais inerentes às compras 
governamentais, com a figura do Pregão, uma modalidade 
licitatória “para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer 
que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão 
pública” (PIETRO, 2014, p. 420). Sobre isso, Carvalho (2015, p. 
451) ensina que:

O Pregão surgiu para aperfeiçoar o regime de licitações 

levando a uma maior competitividade e ampliando a opor-

tunidade de participar das licitações, contribuindo para 

desburocratizar os procedimentos para a habilitação e etapas 

do procedimento, por ser mais célere e também visando a 

busca pelas contratações de preços mais baixos pelos entes 

da Administração Pública. Desta forma, o pregão, ao mesmo 

tempo, garante maior agilidade nas contratações públicas e 

contribui para a redução de gastos.
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Por isso, 

“mediante a utilização do pregão, o valor final dos contratos 

tende a ser mais vantajoso para a administração, compa-

rado àquele que ela obteria com a utilização das outras 

modalidades de licitação” (ALEXANDRINO; PAULO, 2014,  

p. 650). 

O pregão também pode ser realizado na forma eletrônica. 

“O uso das novas tecnologias, como a Internet, permite a 

participação de um maior número de pessoas, ampliando a 

competição e auxiliando o Poder Público na busca da melhor 

proposta” (CARVALHO, 2015, p. 452). 

O autor explica ainda que “a ampliação da competição 
também visa à garantia da isonomia, permitindo uma maior 
participação popular nas contratações realizadas pelo Estado” 
(2015, p. 452).

Nota-se, então, que a modalidade pregão e sua versão 
eletrônica nascem principalmente com motivação para que 
atividades e objetivos relacionados às compras governamen-
tais avancem em prol de dois dos três – já referidos – objetivos: 
isonomia e seleção da proposta mais vantajosa. Em estudo que 
investiga riscos do pregão eletrônico, Faria, Ferreira e Gonçalves 
(2012, p. 212) explicam que “com a introdução da tecnologia no 
processo administrativo, as organizações públicas passaram por 
profundas mudanças sociais, econômicas e políticas”. Diante 
disso, são demandados “novos modelos de gerenciamento 
inovador, assim como novos instrumentos, procedimentos e 
formas de ação” (FARIA; FERREIRA; GONÇALVES, 2012, p. 212). 
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Ademais, a modernização dos processos de compra associada ao 
poder das compras públicas para transformação de realidades 
econômicas constituem faces inter-relacionadas da nova visão 
de gestão para as compras governamentais.

O PERCURSO METODOLÓGICO 

Este estudo visa examinar a influência das compras feitas 
pela UFRN para o fortalecimento da economia local do RN,  
a partir do dispositivo estabelecido na Lei nº 123/06 que 
obriga a Administração Pública a contratar com MEPP para 
qualquer item licitado com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais). Serão analisadas as licitações processadas na UFRN 
na modalidade “Pregão Eletrônico”, em sua forma eletrônica, 
realizadas no ano de 2015.

O recorte temporal para a análise dos pregões eletrô-
nicos realizados em 2015 foi definido pela publicação, em 07 
de agosto de 2014, da Lei Complementar nº 147/14 que alterou a 
redação dos artigos 47 e 48 da Lei nº 123/06. Antes da referida 
atualização, previa-se apenas a possibilidade discricionária de 
que as licitações cujo valor atingisse até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais) fossem realizadas exclusivamente com MEPP. 
Posteriormente, isso se tornou obrigatório para qualquer item 
licitado nessa condição.

A pesquisa utilizou-se de dois instrumentos de coleta de 
dados, primeiramente foi realizada uma pesquisa documental 
com base em: (1) atas de pregão eletrônico realizados pela UFRN 
em 2015 e (2) cartões de CNPJ das empresas participantes desses 
certames. A partir desse levantamento, foram identificadas 37 
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(trinta e sete) MEPP que estão localizadas no RN. Desse total, 
28 estão localizadas em Natal. O grupo de micro e pequenas 
empresas sediadas na capital, por representar 76% do valor dos 
itens vencidos por MEPP do RN, constituiu a segunda fonte de 
dados desta pesquisa. A partir daí foi identificado, então, o rol 
de empresas MEPP localizadas em Natal que venceram itens 
caracterizados como de (1) serviços, (2) eletro, eletrônicos e 
informática, (3) obras e (4) produtos e acessórios de limpeza 
em pregões eletrônicos realizados em 2015, pois a soma dos 
valores dos itens licitados pela UFRN pertencentes a essas 
quatro categorias corresponde a 89% do valor total dos itens 
vencidos por MEPP, portanto, são os que geraram mais impacto 
financeiro para esse segmento. 

Diante disso, foram selecionados para análise os pregões 
eletrônicos realizados pela UFRN a partir de 01 de janeiro até 
22 de outubro de 2015, totalizando 39 (trinta e nove) atas de 
pregão eletrônico (conforme quadro a seguir), disponíveis 
para consulta no portal de Compras Governamentais (www.
comprasgovernamentais.gov.br) do Governo Federal. É impor-
tante ressaltar que, apesar de a Lei nº 147/2014 que tornou 
obrigatória a contratação de itens até R$ 80.000,00 com MEPP 
vigorar a partir de 07 de agosto de 2014, optou-se por analisar 
os pregões eletrônicos a partir do ano de 2015, passados alguns 
meses de adaptação ao novo dispositivo por parte das MEPP, 
bem como dos órgãos públicos compradores. Os números dos 
pregões eletrônicos analisados estão dispostos no Quadro 1.

Salienta-se que a pesquisa apresentou limitações quanto 
à amostra das atas de pregões eletrônicos analisadas, visto que 
a extração dos dados necessários ao estudo em cada um dos 
documentos demandou muito tempo do pesquisador. Por isso, 
houve a necessidade de fazer um recorte temporal de modo 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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que os pregões eletrônicos da UFRN de 2015 analisados foram 
processados entre as datas de 01/01/2015 e 22/10/2015, quando 
foi iniciada a montagem do banco de dados da pesquisa (que 
foi finalizada apenas em 22 de janeiro de 2016). Portanto, não 
foram analisados 09 (nove) pregões eletrônicos realizados em 
2015 após o início da montagem do banco de dados. 

Pregões Eletrônicos da UFRN Analisados (2015): 
012015; 032015; 042015; 062015; 072015; 082015; 102015; 112015; 122015; 132015; 
142015; 152015; 162015; 172015; 182015; 192015; 202015; 222015; 242015; 252015; 
262015; 272015; 282015; 292015; 302015; 362015; 382015; 402015; 412015; 422015; 
442015; 472015; 492015; 522015; 532015; 582015; 592015; 612015; 632015.

Quadro 1 – Pregões Eletrônicos da UFRN analisados (2015)
Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Em seguida, tendo em vista que foram licitados 98 
(noventa e oito) categorias de itens diferentes, agrupou-se a lista 
por objetos semelhantes em 13 (treze) categorias para facilitar 
a análise dos dados. Realizou-se, então, um recorte a fim de 
evidenciar quatro categorias de itens (serviços; eletro, eletrô-
nicos e informática; obras; produtos e acessórios de limpeza) 
que constituem 89% do valor total adjudicados para MEPP. 
Foram encontradas 22 (vinte e duas) MEPP de Natal distribuídas 
nas categorias. Com esse grupo de empresas foi desenvolvido 
outro instrumento de coleta de dados: um questionário com 
perguntas abertas e fechadas.

A aplicação do questionário foi realizada por meio 
de ligações telefônicas aos representantes de cada uma das 
empresas. Estabeleceu-se contato que possibilitou a aplicação 
dos questionários com treze empresas, o que representa 59% 
das MEPP do recorte acima descrito. Especificamente, relativo 
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a cada uma das quatro categorias focalizadas, aplicaram-se os 
questionários com os responsáveis (1) de quatro das seis MEPP 
de Natal que venceram itens da categoria serviços; (2) de seis 
das onze da categoria eletro, eletrônicos e informática; (3) da 
única MEPP de Natal que venceu itens da categoria obras (esta 
empresa também está no rol das seis pesquisadas da categoria 
anterior); (4) de três das cinco da categoria produtos e acessórios 
de limpeza, aplicando-se, desse modo, um total de treze ques-
tionários, visto que uma empresa pertence a duas categorias.

O questionário objetivou compreender aspectos da 
influência da Lei nº 123/2006 para o crescimento econômico 
das MEPP e para o fortalecimento da economia de suas locali-
dades, bem como do impacto para a cadeia produtiva de cada 
empresa fornecedora da UFRN. Indagou-se, assim, a respeito 
do quantitativo e da média salarial dos funcionários, sobre o 
percentual do faturamento relativo às compras dos insumos 
necessários às operações das empresas; a origem de seus forne-
cedores e das empresas que compõem as cadeias produtivas 
das quais fazem parte os licitantes pesquisados; a variação no 
pagamento de tributos; os investimentos atrelados ao fato de 
a empresa ter passado a fornecer para a UFRN; e a relação das 
MEPP pesquisadas com a Lei nº 123/2006. 
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ANALISE DOS DADOS 

Análise das atas de Pregões 
Eletrônicos de 2015 da UFRN

No ano de 2015, em um total de 39 (trinta e nove) pregões 
eletrônicos analisados (todos os pregões eletrônicos ocorridos 
entre 01 de janeiro a 22 de outubro), foi licitado o valor total 
de R$ 117.961.160,10 (cento e dezessete milhões, novecentos 
e sessenta e um mil, cento e sessenta reais e dez centavos), 
sendo que 51% desse montante foi vencido por microempresas 
e empresas de pequeno porte, ou seja, R$ 60.543.891,68 (sessenta 
milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa 
e um reais e sessenta e oito centavos). Do total vencido por MEPP, 
R$ 37.858.812,44 (trinta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e 
oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) 
foram de itens vencidos por MEPP localizadas no Estado do Rio 
Grande do Norte. Dessa parcela, identificou-se que o valor de 
R$ 28.956.757,55 (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta 
e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e 
cinco centavos) advém de itens vencidos por empresas situadas 
em Natal, o que corresponde a 25% do total licitado no ano 
de 2015. Em outros termos, significa que as MEPP localizadas 
em Natal conquistaram uma fatia de 25% do mercado gerado 
pela demanda de compras da UFRN pelos pregões eletrônicos 
analisados, conforme exposto na Tabela 1.
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Tabela 1 – Valores licitados:

Total licitado Valores Licitados Percentual

Total vencido por MEPP (R$) 60.543.891,68 51%

Total vencido por MEPP do RN (R$) 37.858.812,44 32%

Total vencido por MEPP de Natal (R$) 28.956.757,55 25%

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Tratando-se do quantitativo de empresas, identificou-se 
um total de 568 (quinhentas e sessenta e oito) licitantes, ou 
seja, empresas que concorreram, mas, necessariamente, não 
ganharam disputas por fornecimento de itens à UFRN, inde-
pendentemente do porte ou da localização. Do quantitativo 
total de licitantes, identificou-se que 507 (quinhentas e sete) 
são enquadradas como MEPP, o que corresponde a 89% do total. 

No que se refere à quantidade de empresas participantes 
(licitantes) e vencedoras localizadas no Estado do Rio Grande 
do Norte, independentemente do porte, são 89 (oitenta e nove) 
licitantes, sendo que 37 (trinta e sete) venceram pelo menos um 
item em algum pregão eletrônico realizado em 2015 pela UFRN. 
Ao analisar essas MEPP, identificou-se que 28 (vinte e oito) estão 
localizadas em Natal. A Tabela 2 a seguir resume os dados com 
foco nos quantitativos de MEPP do RN e de Natal.
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Tabela 2 – Quantidade de licitantes:

Descrição Quantidade %

Total de empresas licitantes 568 100%

MEPP licitantes (todas as localidades) 507 89%

MEPP do RN licitantes 89 16%

MEPP do RN vencedoras 37 7%

MEPP de Natal licitantes 71 12,5%

MEPP de Natal vencedoras 28 5%

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Isso mostra um cenário com um número muito baixo de 
licitantes localizadas no RN que se sagraram vencedoras – 7% 
do total de empresas participantes. Apesar disso, conforme 
dados da Tabela 1, esse grupo de empresas corresponde a 32% 
do valor total licitado. Porém, 5% do total de MEPP vencedoras 
estão em Natal, ou seja, mais de 70% das MEPP vencedoras que 
se localizam no RN estão sediadas em Natal. Conforme a Tabela 
1, esse grupo de MEPP venceu 25% do valor total licitado, ou 
seja, quase 80% do valor total vencido por MEPP do RN foi por 
MEPP localizadas em Natal. Isso pode ser um indicativo de uma 
extrema concentração econômica na capital em detrimento do 
interior do Estado, fato que pode contribuir para a ampliação 
da desigualdade socioeconômica no interior do Rio Grande do 
Norte e, portanto, ir de encontro ao fortalecimento da economia 
local no demais municípios do Estado.  

Sob outro foco de análise, podem-se segmentar os itens 
entre os que têm valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que 
correspondem a 11% do valor total licitado e os que itens cujo 
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valor é maior que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que corres-
pondem a 89% do valor total licitado. Para essa divisão, têm-se 
o seguinte panorama, conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Segmentação entre os itens pelo 
valor referencial de R$ 80.000,00:

Total de itens até R$ 80.000,00

Vencidos por MEPP R$ 11.338.796,74 88%

Vencidos por empresas de maior porte R$ 1.612.467,04 12%

Total R$ 12.951.263,78  

Total de itens mais de R$ 80.000,00

Vencidos por MEPP R$ 49.205.094,94 47%

Vencidos por empresas de maior porte R$ 55.804.801,38 53%

Total R$ 105.009.896,32  

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Os itens com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
devem ser licitados exclusivamente com MEPP. Mas, nas 
licitações analisadas para esse grupo, 88% dos vencedores 
foram de fato MEPP, os outros 12% dizem respeito a casos 
em que não houve qualquer MEPP interessada ou nenhuma 
delas atendeu as condições jurídicas necessárias, obrigando a 
administração da UFRN a contratar empresas de outro porte 
qualquer. Interessante observar que 67% desse valor total 
corresponde a itens de serviços, sobretudo no que diz respeito 
à instalação e montagem para equipamentos de processamento 
de dados, outros 19% correspondem a gêneros alimentícios, 11% 
referem-se a produtos e acessórios de limpeza e 3% a eletro, 
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eletrônicos e informática. Portanto, isso demonstra que há 
ainda uma demanda que as MEPP não conseguiram atender 
para os segmentos de mercado citados acima e o espaço está 
sendo preenchido por empresas de maior porte. Nesse sentido, 
os governos municipais e estadual poderiam promover o desen-
volvimento de ações de capacitação junto ao mercado das MEPP 
a fim de dirigir suas demandas a tal segmento local, bem como 
às compras públicas de maneira geral. 

Para os itens com valores maiores que R$ 80.000.00 
(oitenta mil reais), em que não há a obrigatoriedade por parte 
da Administração Pública de licitar e contratar exclusivamente 
com MEPP, ainda assim, nas licitações analisadas, 47% do valor 
total desses itens foram adjudicados para MEPP. Isso quer dizer 
que esse grupo de empresas venceu quase metade do montante 
em que não detinha o instituto da exclusividade em seu favor,  
ou seja, 49.205.094,94 (quarenta e nove milhões, duzentos e 
cinco mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).  
Em termos de valores absolutos, pode-se considerar um resul-
tado importante, visto que esse quantitativo é mais de quatro 
vezes o valor vencido por MEPP cujos itens foram licitados 
com exclusividade para elas, qual seja, R$ 11.338.796,74 (onze 
milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e seis 
reais e setenta e quatro centavos). Com isso, pode-se demonstrar 
bom nível de competitividade das MEPP quando em disputas 
sem o protecionismo da Lei nº 123/2006.

No que se refere aos itens vencidos por MEPP sediadas 
em Natal, observa-se que 65% deles estão relacionados com o 
segmento de serviços. A Tabela 5 a seguir detalha a descrição 
dos itens e seus respectivos percentuais relativos ao valor total 
vencido por MEPP de Natal.
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Tabela 4 – Itens vencidos por MEPP de Natal:

Item %

Acessório/componente elétrico eletrônico 25,066%

Instalação / remoção de divisória / painel / persiana 17,846%

Instalação / remoção / manutenção – forro 17,684%

Instalação/ manutenção de vidro temperado/laminado/cristal acrílico /
em porta / janela / box 11,168%

Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela 4,897%

Papel 3,924%

Confecção e instalação de cortina 3,579%

Confecção / colocação / remanejamento / manutenção - divisória / 
módulo 3,194%

Instalação e montagem para equipamentos de processamento de dados 2,161%

Locação gerador elétrico 1,290%

Solução limpeza multiuso 1,066%

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura 0,932%

Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem 0,789%

Telha 0,733%

Solução limpeza multiuso 0,548%

Organização de congresso, simpósio, conferência e exposição 0,532%

Cesta básica - gêneros alimentícios 0,512%

Tijolo 0,430%

Balde 0,399%

Peça / acessório - impressora / copiadora 0,331%
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Manutenção / reforma predial 0,322%

Rede informática - peça / acessório 0,311%

Esfregão 0,298%

Instalação de lã de vidro/lã de rocha 0,276%

Locação de computadores / periféricos 0,216%

Utensílio doméstico 0,197%

Locação de mesa / cadeira 0,195%

Locação de materiais permanentes 0,172%

Instalação / manutenção - placa de identificação 0,171%

Argamassa 0,161%

Conjunto higiene 0,135%

Luva conexão 0,072%

Locação equipamentos de impressão 0,070%

Fechadura 0,063%

Uniforme profissional 0,055%

Arame 0,047%

Carrinho mão 0,045%

Coletor de objetos 0,024%

Adesivo uso geral 0,022%

Vassoura 0,021%

Ferramenta 0,009%

Mangueira jardim 0,008%

Espanador 0,006%

Semente 0,005%
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Bucha 0,004%

Tinta industrial 0,004%

Conjunto ferragens fixação 0,003%

Torneira 0,002%

Lenço descartável 0,002%

Desentupidor pia 0,001%

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

O próximo tópico traz a análise dos dados obtidos com a 
aplicação do questionário com representantes de MEPP locali-
zadas em Natal que venceram itens de pregões eletrônicos da 
UFRN em 2015.

Percepção dos empresários sobre a influência da 
Lei 123/2006 no fortalecimento da economia local 

Das treze empresas em que foram aplicados os questioná-
rios com seus representantes, 9 (nove) participam de licitações 
junto à UFRN há mais de dois anos e 5 (cinco) fornecem seus 
bens ou serviços exclusivamente para órgãos públicos. Portanto, 
a maioria das empresas pesquisadas, além de experiência no 
ramo das licitações públicas, participa de certames junto à 
UFRN desde quando à Administração Pública era apenas facul-
tado licitar com MEPP para itens de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), conforme anteriormente estabelecido na Lei nº 123/2006. 
Este dado pode indicar que: (1) a UFRN optava por realizar 
pregões eletrônicos exclusivos com MEPP quando ainda não 
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era obrigatório, ou (2) que tais MEPP participavam das licitações 
mesmo sem a medida de proteção definida em lei.

Do total de empresas pesquisadas, oito possuem fatu-
ramento médio, nos últimos dois anos, de até R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais), ou seja, são enquadradas 
como microempresa conforme os ditames da Lei nº 123/2006;  
e cinco representantes informaram que as empresas pelas quais 
respondem possui faturamento médio, para o mesmo período, 
entre R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um centavo) 
e R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), ou seja, 
classificadas como empresas de pequeno porte, conforme a 
referida legislação. Portanto, todas estariam, de fato, no grupo 
de empresas que podem valer-se de sua condição de MEPP para 
obter o direito de concorrer a itens de licitações com valores 
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Sobre a quantidade de funcionários, quatro represen-
tantes das empresas pesquisadas informaram ter entre dois e 
nove, todas com faturamento médio menor que R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais). Ademais, nove representantes 
informaram contar com um quadro entre dez e quarenta  
e nove funcionários. 

A respeito da relação entre as vendas para a UFRN e a 
variação do número de funcionários nos últimos dois anos, 
identificou-se que, nesse período, oito empresas ampliaram 
seus quadros, sendo que, para seis empresas, o aumento tem 
relação direta com o fato de a empresa ter se tornado forne-
cedora da UFRN. Para duas empresas não houve alteração no 
quantitativo de funcionários e, para três MEPP, houve redução, 
mas as vendas para a UFRN ajudaram a frear a queda. Diante 
disso, observa-se que, para as micro e pequenas empresas 
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pesquisadas, as vendas à UFRN ajudaram a aumentar a oferta 
de empregos ou a diminuir a quantidade de demissões. 

No que se refere à faixa salarial do corpo de funcionários, 
a maioria dos empresários ou de seus representantes (de nove 
MEPP) informou pagar entre um e três salários mínimos. Três 
representantes das empresas pesquisadas informaram pagar, 
em média, apenas um salário mínimo para seus funcionários 
(todas as que informaram pagar essa faixa salarial venderam 
itens de produtos e acessórios de limpeza). Por fim, um repre-
sentante de uma empresa de serviços informou pagar entre três 
e cinco salários mínimos para seus funcionários.

Analisando a origem dos fornecedores dos licitantes 
pesquisados, identificou-se que a grande maioria está no Sul 
e Sudeste do país. Apenas 03 (três) empresários disseram que 
seus principais fornecedores localizam-se em Natal. Outros 03 
(três) empresários informaram que os fornecedores estão no 
Sul e 07 (sete) empresários ou seus representantes informaram 
que os principais fornecedores estão no Sudeste do país. Isso 
pode demonstrar que, na maioria dos casos, apenas a ponta da 
cadeia produtiva encontra-se em Natal. Ou seja, mesmo que a 
maioria das vendas dos pregões eletrônicos da UFRN em 2015 
seja efetuada por empresas da cidade, parte significativa do 
dinheiro que poderia estar circulando na economia local –  
se outros níveis da cadeia produtiva (produtores e fornecedores 
diversos, logística e outros setores de serviços envolvidos) dos 
itens vendidos estivessem localizados na cidade de Natal ou no 
entorno – está, na verdade, sendo escoada para outras regiões 
do Brasil com economias mais dinâmicas.

Para se ter uma ideia do montante que deixa de circular 
na economia local de Natal, oito representantes afirmaram 
que a UFRN é o principal cliente das empresas pelas quais 
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respondem. Ademais, das empresas cujos representantes 
informaram faturar, anualmente, até R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais), identificou-se que, para 01 (uma) empresa, 
a compra de insumos necessários à comercialização ou à pres-
tação dos serviços ofertados gira em torno de 10% a 20% de 
seus faturamentos; para 01 (uma), a compra de tais insumos 
gira em torno de 20% a 40% de seu faturamento; e para 06 (seis), 
esse gasto gira em torno de 40% a 60% de seus faturamentos. 
Esses percentuais do faturamento escapam da economia local 
de Natal ao percorrerem os caminhos da cadeia produtiva  
de cada uma das empresas. 

A propósito, todas as empresas aumentaram a compra 
de insumos após passarem a fornecer para a UFRN e dez das 
MEPP às quais foram aplicados os questionários entendem que 
seriam mais competitivas se pudessem comprar os insumos 
de que necessitam de fornecedores localizados em Natal. Isso 
significaria mais inserção da cadeia produtiva situada na região 
e, por consequência, mais dinheiro circulando na economia local. 

Quanto à dificuldade em realizar a venda para a UFRN, 
nove empresários ou seus representantes que responderam ao 
questionário informaram dificuldade média; e quatro disseram 
não haver dificuldade. Dos obstáculos narrados, 05 (cinco) estão 
relacionados com a dificuldade de encontrar pessoal técnico 
especializado nos materiais ou serviços oferecidos pela empresa 
e, ao mesmo tempo, que tenham conhecimento e experiência 
em operar pregões eletrônicos públicos, com todos os seus 
detalhes e regras; e 03 (três) apontaram a grande concorrência 
enfrentada para vários itens disputados. O primeiro grupo 
de óbices pode ser explicado pela falta de treinamento das 
empresas pesquisadas, pois 11 (dez) delas informaram que 
nunca participaram de qualquer treinamento, 01 (uma) afirmou 
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já ter participado de um treinamento promovido pela própria 
UFRN e 01 (uma) disse que realizou cursos virtuais disponibi-
lizados pelo SEBRAE.

Observa-se, portanto, que não foi identificada, para o 
grupo de empresas pesquisadas, sincronia entre a política 
pública de promoção às MEPP estabelecida na Lei nº 123/2006 e 
outras políticas e ações públicas concretas, por parte do SEBRAE,  
de associações locais, órgãos estaduais, municipais, organizações 
não governamentais ou mesmo de iniciativa da própria UFRN, 
para o desenvolvimento técnico dessas empresas por meio do 
treinamento de pessoal para atender a demanda que surgiu.

Já o segundo grupo pode estar relacionado ao fato de os 
pregões eletrônicos serem facilmente acessíveis a empresas de 
todas as localidades, e, como já visto, muitas vezes, as que estão 
inseridas em economias mais dinâmicas levam vantagem por 
terem mais clientes, venderem mais, comprarem insumos em 
maior quantidade e, consequentemente, mais baratos. 

No que se refere especificamente ao conhecimento da Lei 
nº 123/2006, todos os representantes das empresas pesquisadas 
afirmaram estar cientes do que está estabelecido a respeito 
da exclusividade de contratação com MEPP para itens de até  
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Porém, nove disseram que, 
mesmo que não houvesse tal regramento, ainda assim teriam 
chances de concorrer e de vencer itens nos processos licita-
tórios da UFRN. 

Pode-se relacionar isso com o fato de que a análise das 
atas demonstrou que, do total de 71 (setenta e uma) MEPP 
localizadas em Natal que participaram de pregões eletrônicos 
da UFRN em 2015, 43 (quarenta e três) concorreram a itens com 
valores tanto abaixo quanto acima dos R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), e 11 (onze) disputaram apenas itens com valores 
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acima dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 28 MEPP venceram 
pelo menos 01 (um) item acima desse valor. Isso mostra que,  
na hora de concorrer, muitas empresas localizadas em Natal não 
fizeram distinção entre itens abrangidos ou não pelo dispositivo 
que institui a exclusividade de contratação para MEPP. 

Quando perguntados se identificavam algum ponto 
negativo na Lei nº 123/2006 a respeito da exclusividade de 
contratação com MEPP, seis representantes das empresas 
pesquisadas enfatizaram que a Lei deveria desenvolver meca-
nismos de proteção às empresas locais. Conforme já visto,  
a utilização das compras públicas para a promoção da economia 
local é uma prática estabelecida em outros regramentos, 
sobretudo para o fomento da agricultura familiar, mas que 
não está posta na Lei nº 123/2006. Entende-se, assim, que se 
deve formatar modelo de promoção à economia local por 
meio das MEPP locais, atrelado às compras governamentais.  
Tão importante quanto isso é a criação e a manutenção de 
políticas públicas integradas pelos diversos atores envolvidos 
no fortalecimento das micro e pequenas empresas, no que diz 
respeito à capacitação de pessoal, à formação de associações de 
apoio às MEPP e suas cadeias produtivas, bem como a estímulos 
fiscais eficazes e políticas de acesso facilitado ao crédito. 

Sobre os benefícios à sociedade, dez empresas acreditam 
que o referido regramento favorece o aumento de empregos, 
outros três empresários entendem que, além disso, a Lei  
nº 123/2006 ajuda a promover o desenvolvimento da cadeia 
produtiva local, bem como o aumento dos tributos com retorno 
para a sociedade. Portanto, a maioria das empresas enxerga 
fortemente o aumento da oferta de empregos a partir da 
promoção das MEPP estabelecida na Lei nº 123/2006. 
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Sobre o aumento de empregos, viu-se que as vendas à 
UFRN ajudaram a ampliar ou a minimizar as perdas de postos 
de trabalho para as MEPP pesquisadas. Isso se constitui fato 
importante, pois aponta para a validade da premissa de que 
a MEPP movimenta positivamente o mercado de trabalho à 
medida que fornece bens e serviços para o Estado, e, consequen-
temente, como já visto, o poder público tem mais possibilidade 
de arrecadar mais e fazer novos investimentos. 

Quanto ao desenvolvimento da cadeia produtiva local, 
vale salientar que os três representantes que citaram essa 
opção de resposta, informaram também que seus principais 
fornecedores localizam-se em Natal. Desse modo, são poucas 
as MEPP pesquisadas com fornecedores sediados localmente.

Sobre o referido aumento dos tributos com retorno para 
a sociedade, os nove representantes que informaram ter havido 
aumento nos últimos dois anos, disseram que esse aumento foi 
de até 20%. Mas essa opção de resposta carece de outros meios 
de investigação científica para comprovação da percepção 
do empresariado alvo desta pesquisa, sobretudo a respeito 
do retorno dos tributos à sociedade, o que não minimiza  
a importância do entendimento dos representantes das 
empresas pesquisadas a respeito do tema pesquisado.

Acerca dos investimentos, nove empresários ou seus 
representantes afirmaram que realizaram investimentos nos 
últimos dois anos. Uma delas afirmou que ampliou o espaço 
físico, bem como o mix de produtos; duas apenas ampliaram 
o espaço físico; outras duas somente aumentaram o mix de 
produtos; e um total de três empresas destacou a ampliação 
da capacidade produtiva e/ou da prestação de serviço. Três dos 
empresários que responderam ao questionário apontam que os 
investimentos são resultantes das vendas à UFRN e seis deles 
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entendem que, somando-se a isso, os investimentos também são 
fruto do aumento das vendas proporcionado pela Lei nº 123/2006, 
bem como das linhas de crédito oferecidas pelo governo. Ou 
seja, a maioria das empresas pesquisadas realizou algum tipo 
de investimento em seus negócios. Todas elas informaram que 
há relação direta entre seus investimentos e as vendas à UFRN. 
Portanto, esse é mais um fato que pode reforçar a importância de 
se enxergar as compras governamentais como políticas públicas 
de fomento às MEPP, inclusive sincronizadas com outras ações, 
como citada a oferta de linhas de crédito pelo governo. 

Diante dos dados obtidos com os questionários aplicados, 
foi possível ampliar o entendimento acerca das possibilidades 
estratégicas que as compras governamentais podem ter como 
instrumento fomentador do segmento das micro e pequenas 
empresas, e, consequentemente, fortalecedor da economia local 
em Natal. Porém, constatou-se que o disposto na Lei nº 123/2006 
acerca da exclusividade de contratação por parte do poder 
público com MEPP, apesar de importante, não parece ser sufi-
ciente para que as compras governamentais atuem como agentes 
fortalecedores da economia local em Natal tanto quanto poderia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se, após análise dos dados, que as compras 
realizadas pela UFRN na modalidade Pregão Eletrônico exer-
ceram influência positiva para o fortalecimento econômico 
do município de Natal e que o mercado gerado pelo atendi-
mento das demandas de materiais e serviços da Universidade 
tem potencial para fortalecer ainda mais a economia local.  
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Essa constatação está embasada nos dados obtidos por meio 
de atas de pregões eletrônicos realizados pela UFRN em 2015, 
pelas quais foi possível determinar o tamanho e o perfil da 
fatia de mercado gerada e apropriada pelas MEPP sediadas no 
município de Natal/RN, bem como das informações extraídas 
dos questionários aplicados com representantes do grupo de 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em 
Natal, que venceram a maior parte dos valores licitados. 

Identificou-se que a Lei nº 123/2006 traz importante 
dispositivo que assegura ao segmento das MEPP, independen-
temente de localização, uma parcela significativa do mercado 
gerado pelas compras públicas desenvolvidas na UFRN. Apesar 
disso, esse instrumento mostra-se insuficiente para propor-
cionar, no caso pesquisado, a finalidade estratégica que pode ter 
as compras governamentais como política pública fortalecedora 
da economia em Natal. Compreendeu-se, sobretudo a partir dos 
dados obtidos pelo questionário aplicado, que há a necessidade 
proeminente de estruturar políticas públicas integradas entre 
as diversas esferas de governo, bem como com a participação 
efetiva de entidades não governamentais para que esse objetivo 
possa ser cumprido. 

Por fim, ressalta-se que a pesquisa cumpriu com seu obje-
tivo ao retratar a parcela das compras públicas na UFRN que 
é atribuída às microempresas e às empresas de pequeno porte 
do município de Natal. Tais dados permitiram compreender um 
pouco mais sobre os pontos positivos e as fragilidades da Lei  
nº 123/2006 a respeito do dispositivo que instituiu a exclusivi-
dade de contratações com micro e pequenos empresários. 
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INTRODUÇÃO

A construção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no 
Brasil tem mobilizado, há mais de duas décadas, organizações 
e movimentos sociais, governos, pesquisadores e outros atores 
sociais. Desde a primeira metade do século XX, o país avança 
na construção de ações com reflexos nas condições de alimen-
tação e nutrição como a instituição do salário mínimo em 1940; 
programas de abastecimento, alimentação escolar, refeitórios 
para trabalhadores nos anos 1950; e programas de suplemen-
tação alimentar nos anos 1970 (LEÃO, 2013).

Nesse contexto, o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
vêm sendo empreendidos no sentido de articular gastos públicos 
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com a alimentação e a produção local da agricultura familiar, 
visando garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) e fazer parte da geração de desenvolvimento local. 
Segundo relatório da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CAISAN), tanto o PAA como o PNAE 
desenvolveram mecanismos de gestão e favoreceram prece-
dentes do ponto de vista legal, melhorando a comercialização 
dos alimentos por parte desses programas, pois o agricultor 
familiar cadastrado faz a venda direta para o PAA sem a 
necessidade de licitação, democratizando e descentralizando 
as compras públicas e criando mercado para os pequenos 
produtores (BRASIL, 2011). 

O PNAE tem se destacado como uma das políticas públicas 
mais antigas do país e um dos maiores programas de alimen-
tação escolar do mundo, tanto em número de alunos atendidos 
quanto em recursos alocados. Com isso, tem uma importante 
atuação na estratégia de SAN, ao promover o DHAA com base 
na alimentação escolar e no respeito aos hábitos alimentares 
regionais e saudáveis (VILLAR et al., 2013).

Nessa lógica, em junho de 2009, foi criada a Lei Federal 
nº 11.947 que assegura que, do total dos recursos financeiros 
repassados do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para alimentação escolar, no mínimo, 30% deverá ser 
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, 
as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilom-
bolas (BRASIL, 2009). Consideram-se alimentos provenientes da 
agricultura familiar aqueles produzidos na pequena propriedade 
familiar, onde a mão de obra é predominantemente da própria 
família, que, por sua vez, possui renda familiar originada  
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de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento 
ou ao empreendimento (MIOR et al., 2014).

Na região do Trairi, localizada no estado do Rio Grande 
do Norte, 61% das propriedades rurais são de agricultores 
familiares. Contudo, a escassez e as irregularidade das chuvas 
se constituem como fator limitante para o desenvolvimento da 
região (BRASIL, 2010). O plano territorial de desenvolvimento 
sustentável do Trairi (PTDRS) destaca que a maioria das terras 
agricultáveis do Território do Trairi é utilizada no plantio  
do feijão (fava), do milho e da mandioca, representando 83%  
do total da área plantada. Destaca-se também a fruticultura, prin-
cipalmente nas áreas serranas. A pecuária bovina nas pequenas 
propriedades é limitada, assumindo um caráter de reserva de 
valor a ser utilizada nos momentos críticos dos produtores. 

Nesse cenário, destaca-se a presença do atravessador, 
que exerce papel importante no estabelecimento de preços e 
condições de pagamento aos produtores. Esse fato soma-se ao 
baixo poder aquisitivo da população, o que dificulta a compra 
dos produtos locais, levando a uma demanda pouco sustentável. 
Com isso, torna-se evidente a necessidade de, por um lado, uma 
organização dos agricultores para atuar em mercado regionais 
e, por outro lado, o governo proporcionar caminhos de acesso, 
como as compras públicas institucionais. Portanto, torna-se 
importante avaliar a aquisição de produtos provenientes da 
agricultura familiar pelos municípios e a identificação das 
principais dificuldades encontradas pelos nutricionistas do 
PNAE na região Trairi. 
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REFERENCIAL TEÓRICO

Panorama da agricultura familiar no Brasil e 
sua participação no cenário econômico

Em países com grande extensão territorial e desen-
volvimento desigual como o Brasil, observa-se um processo 
heterogêneo de transformação das áreas rurais, associado à 
ampliação do capitalismo que modificou as relações no campo, 
desde a estrutura produtiva como a tecnológica, a econômica e 
a financeira até a comportamental. De acordo com Abramovay 
(1998) cria-se, então, uma agricultura contemporânea nos 
moldes do capitalismo, pautada no progresso e no desenvol-
vimento técnico no meio rural. Soma-se a esse panorama um 
processo histórico de ocupação do território nacional, no qual se 
destaca o modelo de produção de monoculturas com a presença 
de grandes latifúndios (NAVARRO, 2010; MATTEI, 2014).

A agricultura brasileira passou por um processo de 
modernização em meados das décadas de 1960/70. Desse modo, 
as poucas políticas existentes para o setor beneficiavam apenas 
os mercados voltados para exportação, caracterizados pelos 
grandes latifúndios. Assim, a agricultura familiar foi deixada 
à mercê dos incentivos e benefícios da política agrícola, como 
o crédito rural e o seguro produção (MATTEI, 2014).

Nesse cenário, o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) surge em 1996, a partir de 
demandas das organizações de trabalhadores rurais, tornan-
do-se a principal política de apoio econômico e produtivo à 
agricultura familiar, o maior segmento da agricultura brasi-
leira, no qual se identificavam fragilidades como a inserção nos 
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mercados e a assistência técnica. Diante disso, novas estratégias 
e ações governamentais foram traçadas, como, por exemplo,  
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Lei da Agricultura 
Familiar, a nova Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater),  
de forma a mesclar com outras políticas já consolidadas, como 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), de forma 
a estimular os mercados institucionais garantindo escoamento 
da produção agrícola de base familiar (GAZOLLA; SCHNEIDER, 
2013; BRASIL, 2013). 

De acordo com a Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, 
denomina-se agricultor familiar os casos nos quais a área do 
estabelecimento ou do empreendimento rural não exceda 
quatro módulos fiscais, a mão de obra utilizada nas atividades 
econômicas desenvolvidas seja majoritariamente da própria 
família, tenha percentual mínimo de renda originada dessas 
atividades e o estabelecimento ou empreendimento seja dirigido 
pela família. No Brasil, o Censo Agropecuário, de 2006, indicou 
que 84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros eram 
compostos pela agricultura familiar, que, por sua vez, ocupava 
24,3% da área disponível a plantio/pecuária. Quanto à produção 
nacional, cabe destacar que 80% da produção de mandioca,  
70% do feijão, 59% do plantel de suínos, entre outros produtos, 
são oriundos da agricultura familiar para abastecimento 
nacional. Em contrapartida, ela participa com apenas 16% da 
soja produzida, esta que, por sua vez, é uma das principais 
pautas de exportação brasileira. 

Com base nesses dados, ressalta-se a presença e a 
importância da agricultura familiar no Brasil, responsável pelo 
abastecimento interno e, consequentemente, por grande parte 
da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional à população 
brasileira (BRASIL, 2006; OLIVEIRA; JAIME, 2016). Entretanto, 
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vários fatores refletem diretamente no desenvolvimento e na 
consolidação da agricultura familiar, tais como: disponibilidade 
de recursos, acesso aos programas, localização geográfica, 
mercado consumidor, valores familiares e sociais da região, 
organizações locais, entre outros (SILVA, 2010).

Em levantamentos realizados no Alto Jequitinhonha/
MG, identificou-se a agricultura familiar nos moldes da 
produção tradicional, sendo fortalecida com os programas 
de transferência de renda como Bolsa Família e Pronaf, o que 
contribui para manutenção desses agricultores no meio rural 
(PAULINO et al., 2014). Nessa direção, o acesso a políticas públicas 
de agricultura, saúde, educação pode promover processos de 
aprendizagem coletivas capazes de viabilizar estratégias de 
organização e desenvolvimento da agricultura familiar (COSTA; 
AMORIM JUNIOR; SILVA, 2015). Navarro (2010) indica a neces-
sidade de inserção das famílias rurais em diversos mercados, 
em um processo de expansão econômica com possibilidades 
de articulações produtivas, tendo em vista a diversidade e a 
heterogeneidade das organizações sociais e principalmente 
a variedade produtiva, sem necessariamente se render aos 
moldes da agricultura latifundiária. 

Insegurança Alimentar e Nutricional e a 
saúde da população rural brasileira

O Brasil, ao longo dos anos, vem ampliando seu arca-
bouço legal como forma de garantir a Segurança Alimentar e 
Nutricional à população brasileira. Em 2010, foi regulamentada 
a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan) 
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e instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PNSAN), além da incorporação da alimentação aos 
direitos sociais previstos na Constituição Federal, por meio da 
Emenda Constitucional nº 64. Tais aspectos ampliaram a discussão 
em torno da garantia de uma alimentação adequada e saudável 
a toda a população brasileira, reforçando o direito humano à 
alimentação, imprescindível à cidadania (BRASIL, 2013). 

Todavia, a definição de SAN transcorre de uma conceituação 
ampla, que além do acesso aos alimentos, configura-se também em 
conservação da biodiversidade, promoção da saúde e da nutrição, 
qualidade sanitária e biológica dos alimentos e promoção de 
práticas alimentares saudáveis, bem como na produção de conhe-
cimento e no acesso à informação (BRASIL, 2006). Como efeito 
desse arcabouço, tornou-se responsabilidade do poder público 
informar, monitorar e avaliar a efetivação das ações referentes à 
garantia da SAN. Nos últimos anos, pesquisas relativas à SAN têm 
sido desenvolvidas de forma a abarcar o diagnóstico da fome entre 
populações e grupos específicos. Entretanto, observa-se a necessi-
dade de integração entre os aspectos sociais e econômicos, uma vez 
que a fome e a alimentação inadequada desdobram-se na saúde e 
no bem-estar da população (BEZERRA; OLINDA; PEDRAZA, 2017).

Admite-se que a Insegurança Alimentar (IA) no Brasil 
concretiza-se pela falta de acesso à alimentação, condição esta 
decorrente da relação entre a renda e o preço dos alimentos. Diante 
desse cenário, métodos diagnósticos têm sido utilizados a fim de 
identificar pessoas e famílias em risco de insegurança alimentar, 
tais como a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 
possibilitando a identificação de grupos em risco e a produção de 
informações estratégicas para gestão de políticas e programas, 
tomando por base os determinantes e desdobramentos da IA 
(NASCIMENTO; ANDRADE, 2010; SPERANDIO; PRIORE, 2015). 
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A partir de diversos levantamentos, chama atenção  
o aumento na prevalência de IA no Brasil quando comparada 
a outros problemas nutricionais como a desnutrição, além da 
proporcionalidade entre a IA e a vulnerabilidade nas condições 
sociais e econômicas (MORAIS et al., 2014; BEZERRA; OLINDA; 
PEDRAZA, 2017). Frente aos levantamentos realizados pelos 
inquéritos populacionais, com destaque para a Pesquisa de 
Orçamento Familiar (POF), observam-se modificações na 
alimentação brasileira como elevado consumo de alimentos 
processados e ultraprocessados, que agravam o panorama 
do crescente número de casos de doenças crônicas em meio à 
população. O novo Guia Alimentar para População Brasileira de 
2014 vem ao encontro desse cenário, na proposição da qualidade 
nutricional com valorização de alimentos básicos como feijão e 
arroz, bem como oriundos de práticas produtivas sustentáveis.

O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro promove uma 
abordagem do conceito de “condição de saúde” em uma defi-
nição ampla, expressa na Lei 8.080/90 como: 

“a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 

saúde da população expressam a organização social e econô-

mica do País”. 

Reforça-se, assim, a concepção da determinação social 
da saúde que perpassa a vulnerabilidade para além do aspecto 
biológico, mas à luz da compreensão dos múltiplos fatores 
que permeiam os espaços e os sujeitos que ali se estabelecem. 
Assim, buscam-se apropriadas condições de trabalho, educação, 
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cultura, entre outros elementos, que possam promover, proteger 
e recuperar a saúde desses sujeitos, de forma a contribuir para o 
desenvolvimento individual e coletivo face a uma sociedade mais 
saudável, investida na coesão e na participação social (CARMO; 
GUIZARDI, 2018).

Logo, o conhecimento acerca das condições de vida e saúde 
dos agricultores familiares recai sobre a importância desse grupo 
para a produção de alimentos no Brasil. Além disso, a percepção 
de diversos profissionais da saúde, bem como de extensionistas da 
EMATER que atendem agricultores familiares em suas rotinas de 
trabalho, relatam que muitos deles vivem em condições adversas 
que precarizam a saúde e a qualidade de vida desse segmento 
(HENRIQUES; PORTO, 2015). Quanto à participação da alimentação 
na condição de saúde adequada, atribuída à SAN, destacam-se três 
aspectos, quais sejam: a qualidade nutricional dos alimentos, na 
qual deve ser considerada a ausência de componentes químicos 
que possam lesar a saúde humana; os hábitos/cultura alimentar 
específicos de cada comunidade, de cada grupo social; e a susten-
tabilidade do sistema agroalimentar (COSTA; MALUF, 2001). 

Investigações epidemiológicas têm sido realizadas a fim 
de mensurar a (in)segurança alimentar e nutricional por meio 
de indicadores socioeconômicos, uma vez que renda precária, 
dificuldade de acesso a bens e serviços e baixa escolaridade 
predispõem o sujeito à uma vulnerabilidade com implicações 
na saúde e na qualidade de vida. Com base em diversos estudos, 
identifica-se mais prevalência de IA na zona rural brasileira 
(GUBERT et al., 2016; ALMEIDA et al., 2017; BEZERRA; OLINDA; 
PEDRAZA, 2017). Logo, assegurar espaço para plantar, colher, 
bem como promover ações de cunho educativo e favorecer  
o acesso a ações, projetos e programas que possam melhorar  
a qualidade de vida na zona rural é, sem dúvida, colaborar para 
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a garantia da saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional 
das famílias de áreas rurais (LANG; ALMEIDA; TADDEI, 2011; 
VIEIRA et al., 2011).

Das condições de vida no campo ao êxodo rural 

Apropriando-se do conceito discutido por Herculano 
(2000), entende-se qualidade de vida como o somatório de 
condições ambientais, econômicas, culturais e políticas que 
favorecem o desenvolvimento das potencialidades do sujeito, 
bem como de construções sociais e afetivas. Ferreira (2002) 
contextualiza o desfalecimento do rural nos últimos 30 a 40 
anos, com implicações demográficas onde se observa o esvazia-
mento do meio rural, que, por sua vez, incumbe-se de um papel 
social secundário. Associa-se a isso a redução da participação 
da agricultura no Produto Interno Bruto (PIB), com ascendente 
processo de agroindustrialização, distanciamento dos preceitos 
naturais (que, por vezes, impacta na qualidade do produto agrí-
cola); e alterações nas relações de trabalho, aproximando-se 
cada vez mais de modelos capitalistas latifundiários. 

No cenário brasileiro, além desse esvaziamento, é possível 
deparar-se com a grande extensão e diversidade das carate-
rísticas geográficas e populacionais, que, por hora, também 
influenciam os modos de vida e de produção agrícola (MATTEI, 
2014; FEITOSA et al., 2015). De acordo com os dados do Censo 
Demográfico 2010, identifica-se uma redução da população 
rural brasileira que, em 1960, representava 54,9% do total de 
brasileiros, e, em 2010, passam a representar 15,6%. Tal fato 
relaciona-se com o contexto desfavorável à construção de um 
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ambiente propício à sua suficiência econômica, ao exercício de 
cidadania, assim como acesso limitado às políticas educacio-
nais, de lazer e saúde (FEITOSA et al., 2015).

Em estudo realizado em Itamarati de Minas/MG, 
Henriques e Porto (2015) destacam a vulnerabilidade do trabalho 
familiar, caracterizado pelos entrevistados como pesado  
e extenuante, o que leva os agricultores a almejar um futuro, 
principalmente para seus filhos, fora do ambiente rural, condição 
esta que se relaciona ao baixo incentivo e apoio tanto por parte 
do poder público como do privado, uma vez que o município 
detém a exploração de recurso mineral por uma multinacional. 

Necessário se faz a reversão dessa condição, muitas 
vezes precarizada, de vida na área rural, para que, em especial,  
o pequeno proprietário vislumbre e desfrute de uma melhor 
qualidade de vida para si e seus familiares, sem a necessidade 
de transferir-se da sua origem (FEITOSA et al., 2015). Destarte, 
políticas públicas eficazes são necessárias para melhorar 
as condições de vida no campo, considerando não apenas o 
âmbito econômico mas também o social, educacional, ambiental  
e cultural (ALMEIDA et al., 2006; NAVARRO, 2010).

MÉTODOS

Este é um estudo transversal descritivo que foi conduzido 
com os responsáveis pelo PNAE nos municípios da região do 
Trairi do Rio Grande do Norte. Considera-se Trairi a circuns-
crição territorial composta por quinze (15) municípios de 
pequeno porte, segundo classificação do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), cujos membros são: Boa 
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Saúde, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes 
Pintadas, Monte das Gameleiras, São Bento do Trairi, São José 
de Campestre, Serra Caiada, Serra de São Bento, Sítio Novo, 
Passa e Fica, Tangará e Santa Cruz. Esta última é sua cidade polo, 
distante 115 km da capital do Estado e com uma população de 
38 mil habitantes.

A região do Trairi limita-se ao norte com a região Potengi, 
ao sul com o Estado da Paraíba, a leste com a região do Agreste 
Potiguar e a oeste com o Seridó (BRASIL, 2011). Essa delimi-
tação espacial foi adotada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
(SDT) a partir das características ambientais, econômicas, 
culturais, políticas e institucionais similares apresentadas 
pela região (BRASIL, 2011). A distribuição dos municípios que 
compõem a região do Trairi e sua área territorial ocupada pode 
ser visualizada na figura 1. 

Figura 1 – Mapa do território do Trairi, Rio Grande do Norte.
Fonte: PTDRS, MDA, BRASIL (2011).
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Foi realizada inicialmente a identificação dos nutri-
cionistas responsáveis técnicos (RT) pelo PNAE por meio do 
sistema de cadastro desse programa (SiNutri) nas respec-
tivas Secretarias Municipais de Educação e Cultura (SEMEC).  
O contato das Secretarias foi obtido via site das Prefeituras dos 
municípios selecionados. Em seguida, agendou-se uma visita 
presencial às SEMEC para explicar os objetivos do estudo por 
meio de conversa, carta de apresentação e resumo do projeto. 
Em caso de concordância, os Secretários de Educação assinaram 
cartas de anuência e nos informaram os contatos dos nutri-
cionistas ou responsáveis técnicos pelo PNAE, sendo estes os 
sujeitos de pesquisa. 

Em seguida, realizou-se o contato com os sujeitos da 
pesquisa de cada município, por meio de ligação telefônica e 
e-mail. Para tanto, o e-mail convite tinha uma breve explicação 
do projeto e um link virtual (ferramenta googleforms) que dava 
acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Assim que o participante aceitava participar da pesquisa, ele 
tinha acesso ao questionário virtual disponível no mesmo link. 

O questionário deveria ser respondido pelo responsável 
pela execução do PNAE municipal, podendo este ser o nutricio-
nista RT, o Secretário de Educação ou outro profissional. Foram 
enviados 15 questionários referente a cada município, obtendo, 
como resultado, 14 questionários válidos. Durante a coleta foi 
realizado o contato frequente com os responsáveis pelo PNAE, 
incentivando o preenchimento desse instrumento.

O questionário foi autopreenchido e adaptado do estudo de 
Machado (2013), baseado na Lei nº 11.947/2009, cujas questões se 
referiram a: a) realização da compra de alimentos provenientes 
da agricultura familiar segundo as regiões e estados brasileiros; 
b) percentuais de recursos financeiros destinados à compra 
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da agricultura familiar segundo regiões e estados brasileiros;  
c) relacionamento da realização da compra de produtos prove-
nientes da agricultura familiar no Brasil segundo o porte do 
município e tipo de gestão do PNAE; d) relação entre a presença 
do nutricionista como responsável técnico do PNAE e a realização 
da compra de produtos provenientes da agricultura familiar. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e maio 
de 2016 e contou com a participação de 93,3% (n=14) do total de 
municípios da região Trairi. Apenas um município não retornou 
a solicitação de preenchimento do questionário eletrônico.  
Os dados foram tabulados em planilha do Excel e, em seguida, 
realizou-se uma análise descritiva dos dados. A pesquisa foi subme-
tida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi da Universidade Federal de Minas Gerais (FACISA/
UFRN), sendo aprovada sob Parecer CAAE 48355415.1.0000.5568. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os produtos comercializados da agricultura familiar 
na região do Trairi apresentam uma variedade de gêneros 
alimentícios. Contudo, dos 14 municípios que participaram da 
pesquisa, apenas sete relacionaram os alimentos que são forne-
cidos pela agricultura familiar. No quadro 1 estão sintetizados 
os produtos comprados para a alimentação escolar oriundos da 
agricultura familiar em 2016.

Produtos 
in natura

Frutas; melancia, mamão, maracujá, goiaba. 
Hortaliças: alface, repolho, couve, cenoura, chuchu, pimentão.
Leguminosas: feijão, ervilha, vagem, amendoim. 
Tubérculos e raízes: batata doce, macaxeira, inhame. 
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Produtos de 
origem animal

Carne bovina, carne de frango, carne suína, pescado e ovos.

Produtos 
processados/ 

artesanais

Açúcar mascavo, leite, mel, melado, queijo, iogurte, bebida 
láctea, doce de leite, pães, bolachas e biscoitos, geleia, massa 
caseira, doces caseiros, bolo, farinha de milho, farinha de 
mandioca, pães integrais, requeijão e rapadura.

Quadro 1 _ Alimentos comercializados na região Trairi/
RN pela agricultura familiar para o PNAE no ano de 2016.

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

No Quadro 1 estão dispostos os alimentos que compõem 
o cardápio escolar advindos da agricultura familiar, fazendo 
parte da cultura alimentar da região do Trairi. Observa-se 
que, apesar dessa diversidade de produtos comprados, a regu-
laridade não acontece, sendo uma das limitações apontadas 
pelos respondentes, considerando que a falta de capacitação 
dos agricultores dificulta a programação da aquisição com a 
quantidade e a regularidade desejadas. 

As principais culturas da região são banana, caju, manga, 
maracujá, mandioca, fava e feijão (BRASIL, 2011). Em relação às 
frutas produzidas na região, verificou-se que as principais são 
destinadas à venda fora do município, não sendo adquiridas na 
Alimentação Escolar. O nutricionista é o Responsável Técnico 
(RT) pela elaboração dos cardápios da alimentação escolar em 
todos os municípios pesquisados. Os cardápios devem ser plane-
jados com utilização de gêneros alimentícios básicos, devendo 
respeitar os hábitos alimentares, as referências nutricionais, 
a cultura alimentar da localidade, uma alimentação saudável 
e adequada, pautando-se na sustentabilidade, sazonalidade  
e diversificação agrícola da região (BRASIL, 2009).
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Em relação à aquisição dos alimentos orgânicos, apenas 
dois municípios compram desses produtos, sendo que os demais 
municípios relataram que existem dificuldades em função do 
custo elevado e da falta de produtores rurais com a certificação 
de orgânicos. A esse respeito, observou-se que a comercialização 
dos produtos da agricultura familiar para o PNAE é feita por 
agricultores individuais (informais) e cooperativas (formais). 

Em um estudo realizado (MOSIMANN, 2014) com agri-
cultura familiar e alimentação escolar nas encostas da serra 
geral de Santa Catarina, o maior índice de comercialização 
para a agricultura familiar vinha de grupos formais a coope-
rativas e, apenas em alguns municípios, complementava-se 
pelo fornecimento de pequenos agricultores informais.  
As cooperativas são organizações formais que abrigam diversos 
empreendimentos e diversas atividades da agricultura fami-
liar fundada por uma sede centrada nas propriedades ou nas 
comunidades rurais dos cooperados. Segundo destacam Mior 
et al. (2014), isso permite a constituição de empreendimentos 
de agregação de valor de forma descentralizada por meio 
da formalização por contrato de comodato “cessão e uso” 
para a cooperativa. Para fins de legalização, as unidades são 
repassadas à cooperativa por meio de contrato de comodato, 
podendo ter filiais ou não nessas cooperativas.

Quanto ao repasse mínimo de 30% do recurso para 
alimentação escolar para a compra de alimentos oriundos 
da agricultura familiar, os municípios do Trairi conseguiram 
atingir o mínimo de recursos exigidos em lei. Dos oito municí-
pios que responderam quanto o município utiliza na agricultura 
familiar, sete disseram que o município atingiu valor ≥ 30% dos 
recursos, e um município não atingiu. Na Tabela 1, está disposto 
o percentual dos recursos do FNDE destinados à compra dos 
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produtos da agricultura familiar para alimentação escolar nos 
municípios da região do Trairi que disponibilizaram dados dos 
recursos utilizados.

Tabela 1 – Percentual de recursos do FNDE destinados à 
compra dos produtos da agricultura familiar para alimentação 

escolar por município da região do Trairi/RN, 2016.

Município % 

Jaçanã 27

Serra caiada 32

Boa saúde 30

Coronel Ezequiel 37

Santa cruz 39

Lajes pintadas 30

Sitio novo 30

Campo redondo 30

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Apesar do número expressivo de municípios que reali-
zaram a compra da agricultura familiar no Brasil, percebe-se 
que uma parte dos municípios ainda investe menos recursos 
em relação ao valor total de repasse do que o mínimo de 30% 
estabelecido em lei, conforme pesquisa realizada nos muni-
cípios brasileiros (MACHADO, 2013). Na Tabela 2, verifica-se 
a relação entre repasse financeiro realizado pelo FNDE e o 
número de municípios da região do Trairi/RN que atenderam 
o percentual destinado à compra dos produtos da agricultura 
familiar, em 2015. 
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Tabela 2 – Relação entre repasse financeiro realizado 
pelo FNDE e o número de municípios da região do Trairi/

RN que atenderam ao percentual destinado a compra 
dos produtos da agricultura familiar, 2015.

Total de repasse FNDE n >30% 30% <30%

< R$100.000.00 1 1(n) - -

Entre R$100.000.00 e R$200.000.00 5 - 4(n) -

> R$200.000.00 2 2(n) - 1(n)

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Conforme disposto na Tabela 3, houve predominância da 
gestão centralizada do PNAE (92,9%; n=13), ou seja, a compra dos 
alimentos é realizada via Prefeitura, através da SEMEC, sendo, 
em seguida, distribuídos para as escolas. Ademais, em 100% 
dos municípios respondentes (n=14), o nutricionista está como 
responsável técnico pela alimentação escolar. 

Tabela 3 – Caracterização dos municípios da região do 
Trairi/RN respondentes quanto ao tipo de gestão do PNAE e 
presença do nutricionista como responsável técnico, 2015.

Tipo de gestão do PNAE Qde. municípios %

Centralizada 13 92,9

Outros 1 7,0

Presença de nutricionista RT pelo programa

Sim 14 100

Não - -

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).
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Conforme estudo realizado em municípios brasileiros, os 
dados sugeriram que, para estabelecer a aquisição de produtos 
da agricultura familiar quando o responsável pela execução da 
compra não é a própria prefeitura, no caso da gestão descentra-
lizada, mista, ou terceirizada, a realização de compra foi menos 
quando comparadas à gestão centralizada (MACHADO, 2013). 
Desse modo, uma grande vantagem da forma centralizada é a 
possibilidade de realizar um controle eficaz de todo o processo 
e garantir que a qualidade dos produtos e dos cardápios seja 
aplicada em todas as escolas do município. Além disso, a centra-
lização confere um maior poder de negociação da prefeitura 
frente aos fornecedores, o que pode levar a uma redução de 
gastos (BELIK, 2009).

Em estudo realizado por Villar et al. (2013), a realização de 
compra dos alimentos da agricultura familiar de cada município 
ocorre por meio de chamada pública específica em 78,6%; em 
14,3% dos municípios não tem procedimento específico e 7,1% 
respondeu que a compra ocorre por processo licitatório. Dos 
municípios analisados por Ferigollo et al. (2017), no Rio Grande 
do Sul, 71,2% atingiram 30% de gêneros alimentícios oriundos 
de agricultura familiar e a maioria das chamadas públicas 
demandou tanto produtos de origem vegetal (90,4%) como 
de origem animal (79,8%), com predominância de produtos in 
natura. Ademais, a aquisição de alimentos do produtor rural 
poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório 
desde que os preços sejam compatíveis com os do mercado local 
e que estes sejam de qualidade (BRASIL, 2009).

Observa-se que as principais dificuldades encontradas 
pelos respondentes para a aquisição dos produtos da agricul-
tura familiar são: pouca variedade de alimentos suficientes 
no mercado (64,3%); falta de capacitação dos agricultores 
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na produção (42,9%); falta de documentação obrigatória no 
processo de participação no programa como a Declaração de 
Aptidão (DAP) (35,7%); alto preço dos produtos (28,6%); difi-
culdade na distribuição dos alimentos (21,4%), entre outros 
apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – As principais dificuldades encontradas pelos 
municípios na aquisição de alimentos da agricultura familiar.

Principais Dificuldades na aquisição n % 

Dificuldade para encontrar variedade suficiente desses 
alimentos no mercado

9 64,3 

Baixa qualidade dos alimentos 1 7,1 

Alto preço dos alimentos 4 28,6 

Dificuldade na distribuição dos alimentos 3 21,4 

Falta de documentação* 5 35,7 

Falta de capacitação dos agricultores na produção desses 
alimentos.

6 42,9 

Falta de capacitação dos agricultores sobre os 
procedimentos de comercialização com o município.

3 21,4 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria (2016).

Rozendo, Bastos e Molina (2014), em estudo em outra 
região do estado do Rio Grande do Norte, verificaram que, para 
a maior parte dos gestores, a execução das novas diretrizes 
do PNAE é identificada por eles como uma estratégia pouco 
importante, seja de desenvolvimento rural, seja de fortaleci-
mento da agricultura familiar, seja de segurança alimentar. 
Esse resultado difere um pouco dos achados deste estudo, uma 
vez que verificou que, no Trairi, há um esforço por parte da 
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gestão do programa, centrada nos nutricionistas da região,  
em realizá-lo a contento. Contudo, evidencia-se uma dificuldade 
de articulação da chamada pública com os interesses dos agri-
cultores, além da dificuldade de divulgação local com impacto 
nos potenciais fornecedores, além de dificuldade de captação 
desses agricultores para participação da chamada.

Os autores também traçaram o perfil dos profissionais de 
nutrição que atuavam no território como possuindo formação 
essencialmente técnica, o que, segundo eles, confere uma 
compreensão limitada do PNAE, para alguém que ocupa um 
lugar central em sua execução (ROZENDO; BASTOS; MOLINA, 
2014). Eles ressaltam ainda que foi verificada alguma resistência 
às demandas dos agricultores familiares, como, por exemplo,  
dos assentados da reforma agrária, parte significativa dos poten-
ciais fornecedores de alimentos nos municípios daquela região. 

Nesse sentido, são necessários mais estudos no Rio Grande 
do Norte para se entender o funcionamento e o verdadeiro 
impacto dessas políticas públicas voltadas para a agricultura 
familiar e a alimentação escolar na Segurança Alimentar e 
Nutricional da população usuária, sejam os agricultores, sejam 
as crianças em fase escolar. Apesar disso, podemos considerar 
que há um avanço entre as ações destinadas ao fortalecimento 
da SAN quando elencamos o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), que, desde 2009, propicia novos mercados para 
comercialização de produtos da agricultura familiar, ao passo 
que gera renda para essas famílias.
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CONCLUSÕES

Para o fortalecimento da agricultura familiar brasileira, 
torna-se necessária a produção de alimentos em quantidade e 
qualidade suficientes. Para tanto, o agricultor familiar deve estar 
organizado, com documentação atualizada, produção suficiente 
para atender os mercados públicos como o de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e o da Alimentação Escolar (PNAE), com preços 
compatíveis com o mercado local e boa qualidade dos alimentos.

A importância deste trabalho está na necessidade de se 
verificar o cumprimento legal na utilização dos recursos do 
FNDE para a compra dos produtos oriundos da agricultura 
familiar. Desse modo, pode-se reforçar a capacidade do PNAE de 
potencializar o desenvolvimento regional para a compra local 
de alimentos a partir de investimentos na agricultura familiar. 
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TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 

um estudo sobre a auditabilidade dos sistemas 
de compras no instituto federal da paraíba1

Ubaldino Gonçalves Souto Maior Filho
Fábio Resende de Araújo

INTRODUÇÃO

Segundo Kant (1985), as informações públicas não devem 
ser apenas de conhecimento de seus agentes públicos, porque 
são de interesse do cidadão comum, que, capaz de pensar 
por si mesmo e sem a interferência de outrem, formula seu 
pensamento, seu entendimento e racionaliza argumentos para 
serem discutidos pela sociedade e pelo próprio governo. Esse 
autor busca evidenciar que, além da capacidade de análise 
crítica de cada indivíduo, a transparência das informações é 
uma condição primordial à participação ativa do cidadão nas 
relações existentes entre o Estado e a sociedade. 

1  Este artigo foi derivado da dissertação de mestrado de Ubaldino Gonçalves 
Souto Maior Filho, intitulada “Transparência no Sistema de Registro de 
Preços: um estudo de caso no Instituto Federal da Paraíba - Campus Campina 
Grande”, defendida no Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2018. 
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Essa condição passou a exigir da Administração Pública 
a modernização de seus procedimentos e, consequentemente,  
a cobrança na área de compras vem aumentando, transfor-
mando um sistema estruturalmente burocrático em algo ainda 
mais rigoroso e procedimental (MOTTA, 2010), haja vista o 
montante de recursos empregados e a edição de diversos dispo-
sitivos normativos direcionados aos procedimentos licitatórios, 
como a Lei de Acesso às Informações (LAI2) que regulamentou 
a obrigação de divulgar atos, documentos e decisões dos entes 
públicos (BRASIL, 2011). 

Com o advento dessa normativa, a sociedade pôde veri-
ficar que as áreas de compras do Governo Federal operam com 
recursos vultuosos (BRASIL, 2017a), tornando as ações do Estado3 
de tão fundamental importância que este passou a desenvolver 
inúmeros procedimentos, ferramentas e sistemas de informação 
com o objetivo de tornar as aquisições de bens e as contratações 
de serviços mais transparentes. Foi possível também orientá-las 
de forma mais planejada, rápida, utilizando recursos informa-
tizados, cuja implementação e cujo controle acontecessem de 
forma eletrônica, via internet (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

Um desses instrumentos é o Sistema de Registro de 
Preços (SRP), ferramenta tecnológica ancorada no Comprasnet4 
e que surgiu para auxiliar as licitações da Administração 

2 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que regula o acesso às informa-
ções, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal nos incisos XXXIII 
do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216.

3  No período de 2012 a 2016, os investimentos em aquisições e contratações 
públicas superaram os 287 bilhões de reais (BRASIL, 2017a).

4 Portal eletrônico de compras do governo federal, instituído em 1998 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) para ser 
utilizado nas aquisições e contratações da Administração Pública Federal, 
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Pública e promover mais transparência, planejamento 
organizacional, desburocratização, flexibilidade, eficiência, 
agilidade e economia de recursos processuais. Desse modo, 
pode-se assegurar condições iguais para todos os interessados 
em participar e ofertar proposta mais vantajosa na formação 
de registro de ata para eventuais e futuras contratações com 
um ou mais órgãos ou entidades da Administração (PAIVA, 2007; 
BRASIL, 2013a; BRASIL 2013b; grifo nosso). O fato é que o Sistema 
de Registro de Preços envolve um conjunto de procedimentos 
aliado a ferramentas tecnológicas e sistemas de informação 
que são impossíveis de se dissociar um do outro, pois utiliza 
recursos informatizados, de forma eletrônica e via internet, 
nas comunicações interinstitucionais, na implementação,  
na operação, no gerenciamento e no controle de suas fases.

Entretanto, apesar de esse conjunto de procedimentos 
constar dos textos normativos, nos estudos sobre a prática do 
SRP, limitações foram identificadas no tocante à celeridade,  
à majoração de preços, ao volume de compras e às necessidades 
setoriais (OLIVEIRA, 2015), considerando questões operacionais 
e de recursos humanos, na falta de padrão orçamentário, no 
excesso de ações vinculadas ao sistema do Comprasnet (RESENDE, 
2012) etc. Essas são limitações que o Sistema de Registro de Preços 
deveria ter suprimido, mas que persistem, restando identificar 
se há problemas também no tocante à auditabilidade.

É imperativo entender que a eficiência das compras 
públicas está estreitamente relacionada à auditabilidade dos 
seus processos justamente por promover lisura e possibilitar ao 
cidadão mais fiscalização dos dados de suas operacionalizações 

disponibilizando informações sobre as licitações e contratações executadas; 
oferecendo serviços para a sociedade, para o governo e para os fornecedores; 
e permitindo a realização eletrônica de processos licitatórios.
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(BRASIL, 2007). O entendimento é o de que registrar dados em 
meios eletrônicos e utilizar programas de computador regu-
lando as aquisições e contratações públicas requer que seus 
princípios coadunem-se com os princípios da Administração 
Públicas, sendo transparentes e auditáveis (BRASIL, 2017b).

Diante do exposto, o presente artigo buscou verificar a 
transparência nas aquisições e contratações por Sistema de 
Registro de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Campina Grande, na ótica 
da auditabilidade, por meio do portal eletrônico de compras 
governamentais, o Comprasnet, e do portal institucional, 
conforme determina a Lei de Acesso à Informação. Para tanto, 
o presente estudo apresenta mais quatro seções que tratam da 
fundamentação teórica, abordando a transparência e o SRP, 
trazendo conceitos e o modelo utilizado no estudo; os procedi-
mentos metodológicos aplicados nesta pesquisa; os resultados 
alcançados e as considerações finais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Inicialmente, o estudo insere a discussão sobre a trans-
parência pública como normativa constitucional e, depois 
regulamentada pela Lei de Acesso à Informação, mas, princi-
palmente, como a maneira proativa que o Estado divulga suas 
ações, possibilitando o controle social. Na sequência, é apre-
sentado o Sistema de Registro de Preços, com foco na dinâmica 
de seu funcionamento e na importância da auditabilidade nas 
aquisições e contratações públicas.
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transparência pública

Segundo Meijer (2009), a transparência é uma caracte-
rística fundamental da tecnologia de informação. Para Hood 
(2006), a transparência dos dias atuais tem um novo enfoque, 
justamente por envolver novas mídias, sistemas informatizados 
e, principalmente, pelo uso da internet na mediação do desem-
penho da transparência governamental.

O fato é que o direito à informação e a necessidade de 
transparência nas ações governamentais encontra fundamento 
no art. 37º da Constituição Federal de 1988 quando determina que:

Art. 37º A Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impesso-

alidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: [...] § 3º A lei disciplinará as formas de participação 

do usuário na Administração Pública direta e indireta, 

regulando especialmente; [...] II - o acesso dos usuários a 

registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII (BRASIL, 

1988, grifo nosso).

Esses incisos especificam que:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse 

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

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 

1988, grifo nosso).
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Entretanto, somente em 2011, a Lei de Acesso à Informação 
surgiu para fomentar o desenvolvimento da cultura de trans-
parência na Administração Pública como uma diretriz que 
visa assegurar o direito fundamental de acesso à informação. 
Contudo, há de se observar que os procedimentos previstos na lei 
avançam para além desse norte, tratando da publicização como 
preceito geral; do sigilo como exceção; do desenvolvimento do 
controle social; e da divulgação de informações de interesse 
público, independentemente de solicitações (BRASIL, 2011).

A LAI deixa claro que todas aquelas informações custo-
diadas ou produzidas por entes públicos são passíveis de ser 
ofertadas ao cidadão, desde que, legalmente, não sejam clas-
sificadas como:

(i) informações classificadas nos graus de sigilo reservado, 

secreto ou ultrassecreto, nos termos da própria LAI; (ii) 

informações pessoais, afetas à intimidade e à vida privada das 

pessoas naturais; ou (iii) informações protegidas por outras 

legislações vigentes no País, como é o caso do sigilo fiscal e 

do sigilo bancário (BRASIL, 2011. p. 7).

O inciso 1º do art. 8º da referida lei ainda estabelece um 
rol mínimo de informações que devem ser publicizadas pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública, como aquelas 
“concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respec-
tivos editais e resultados, bem como os contratos celebrados” 
(BRASIL, 2011). A LAI trata ainda dos canais obrigatórios para a 
publicização das informações, normatizando o uso da internet 
e de portais eletrônicos na disponibilização dos atos, decisões 
e documentos relativos à Transparência Ativa (§2º, art. 8º)  
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e dos requisitos que os mesmos sítios eletrônicos institucionais 
devem cumprir para atingir esse objetivo (§3º, art. 8º):

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

e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obri-

gatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). 

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regula-

mento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e 

em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 

eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais 

como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 

informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos 

em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estru-

turação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações 

disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para 

acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado 

comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão 

ou entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessi-

bilidade de conteúdo para pessoas com deficiência (BRASIL, 

2011, grifo nosso).
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Contudo, ainda é preciso entender o que é transpa-
rência pública. Nesse sentido, o Manual de Integridade da CGU 
(BRASIL, 2010, p. 41) estabelece que “transparência é, portanto, 
o que permite a qualquer cidadão saber onde, como e por que 
o dinheiro público está sendo gasto. É quando a gestão pública 
é feita às claras, sem mistérios”. O entendimento é o de que a 
Administração Pública deve agir de maneira proativa, publi-
cizando as ações de gestão e de aplicação de recursos públicos 
amplamente, sem que seja preciso requisitar ou transpor 
barreiras para obtê-los. 

Todavia, é imperativo compreender que, apesar da Lei 
de Acesso à Informação citar transparência e publicidade, 
essas nomenclaturas possuem conceitos diferentes. Enquanto 
publicidade guarda relação com tornar pública as informações, 
mesmo que de maneira simples, sejam os dados que forem, 
inclusive os orçamentários ou financeiros, na internet ou em 
quadros de aviso dos próprios órgãos; a transparência se efetiva 
quando os cidadãos têm acesso às informações e, também, 
consegue compreendê-las, podendo fazer o uso delas da forma 
que quiserem.

Essa sinonímia é diferenciada pelos teóricos. Ribeiro 
(2008) ressalta que embora o conceito de transparência se 
estenda para além do conceito de publicidade, este se destaca 
como componente central da transparência. O autor trata a 
publicidade das compras governamentais como ato de divulgar 
informações de procedimentos licitatórios, condição normativa 
obrigatória exigida por lei, mas não propriamente transparente. 
Speck (2005) acrescenta que a transparência só ocorrerá cole-
tando, organizando, produzindo, armazenando e garantindo ao 
cidadão o acesso livre às informações, sem arbitrariedades ou 
intromissões indevidas por parte dos governos, possibilitando 
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e promovendo a participação do cidadão e da sociedade 
organizada na gestão pública, nos processos políticos e numa 
democracia mais efetiva.

Dessa forma, a transparência das atividades nas organi-
zações públicas, além de permitir que o cidadão acesse os dados 
e os atos de seus agentes públicos, possibilita a fiscalização 
da Administração Pública e auxilia no combate à corrupção, 
inclusive quando se trata do Sistema de Registro de Preços. 
Assim, Fernandes (2006) contribui argumentando que:

A grande vantagem em termos de transparência é sem dúvida 

a possibilidade oferecida à sociedade como um todo de acom-

panhar o processo de compra do governo, em todas as suas 

etapas e, inclusive, poder verificar a sua legalidade a posteriori,  

já que tudo é registrado em atas virtuais. As compras eletrô-

nicas instituem uma comunidade de trocas e um local de 

encontro acessível não só aos funcionários encarregados das 

compras (ou das vendas) e aos fornecedores (ou compradores, 

no caso de leilões de venda), mas também ao público em geral, 

que pode, assim, acompanhar as transações e assegurar-se de 

sua legalidade e exatidão (FERNANDES, 2006, p. 2).

A esse respeito, a literatura apresenta diversas definições 
para o termo transparência que, dependendo do contexto, 
possui os mais variados graus de especificidades. Michener 
e Bersch (2011) entendem que a visibilidade (grau que deter-
mina se a informação é completa e facilmente localizável)  
e a inferabilidade (quando a informação é útil e deduzível) são 
as dimensões que circundam a qualidade da transparência.  
Para Scholtes (2012), a transparência perpassa diferentes 
contextos, como acesso público, participação, confiança, 
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legitimidade, comunicação, audibilidade, boa governança, 
accountability, privacidade, poder, reputação etc., o que torna 
o conceito popular no ambiente político utilizável como ferra-
menta de convencimento da sociedade quando se trata de 
interesses, proteção e economia. Já a Transparency International 
(2009, p. 44) entende que “[...] transparência é a qualidade de 
um governo, empresa, organização ou pessoa de ser aberta na 
divulgação de informação, normas, planos, processos e ações”, 
tornando obrigatória uma atuação mais visível, compreensível 
e previsível dos agentes envolvidos.

No tocante à transparência organizacional aliada ao uso 
de ferramentas tecnológicas, Cappelli (2009) estudou o auto-
conhecimento produzido, a execução de processos, os dados 
que trafegam entre sistemas, a visibilidade, a rastreabilidade, 
o controle e outras variáveis que buscavam institucionalizar a 
transparência nas organizações, construindo uma definição 
no contexto social, sistematizada no domínio de processos 
organizacionais e fazendo uso de um catálogo de transparência. 
No entendimento de Cappelli (2009), não basta as organizações 
conhecerem a definição de transparência para efetivamente a 
institucionalizar. A autora ainda acrescenta que:

É necessário que asorganizações saibam como inserir práticas 

em suas políticas, padrões eprocedimentos que venham a 

permitir o estabelecimento das características detranspa-

rência durante a execução de seus processos e geração de 

informações (CAPPELLI, 2009, p. 46).

Assim, a abordagem utilizada na pesquisa realizada por 
Cappelli (2009) foi orientada a determinados aspectos, pois 
entende que a transparência pode ser espelhada e entrelaçada 
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nos processos organizacionais sem necessariamente fazer parte 
de sua finalidade (KICZALES et al., 1997). A autora aponta que, 
para se atingir o nível de auditabilidade na transparência,  
é preciso que o cidadão possua a capacidade de realizar um 
exame analítico dos dados e se identifique com as ações que 
buscam implementar práticas de explicabilidade, rastrea-
bilidade, verificabilidade, validação e controlabilidade das 
informações (CAPPELLI, 2009).

Sistema de Registro de Preços

Neste estudo, os conceitos utilizados são aqueles adotados 
pelo art. 2º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que 
estabelece:

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos 

para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de registro de preços - documento vinculativo, obri-

gacional, com característica de compromisso para futura 

contratação, em que se registram os preços, fornecedores, 

órgãos participantes e condições a serem praticadas, 

conforme as disposições contidas no instrumento convoca-

tório e propostas apresentadas;

III - Órgão gerenciador - órgão ou entidade da Administração 

Pública federal responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da 

ata de registro de preços dele decorrente;
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IV - Órgão participante - órgão ou entidade da Administração 

Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema 

de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 

V - Órgão não participante - órgão ou entidade da 

Administração Pública que, não tendo participado dos proce-

dimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta 

norma, faz adesão à ata de registro de preços (BRASIL, 2013a).

O decreto deixa claro que o SRP não se limita a uma 
ferramenta tecnológica ancorada no Comprasnet, indo além 
e envolvendo vários procedimentos, órgãos, fornecedores, 
documentos e a utilização de diversos dispositivos tecnológicos 
até que se atinja o objetivo da licitação. No entanto, definidos os 
conceitos que serão trabalhados, surge outro elemento impor-
tante no estudo: a Intenção de Registro de Preços (Figura 1), 
um sistema tecnológico criado em 2008 e ancorado no portal 
de compras do Governo Federal para divulgar para todas as 
instituições públicas que fazem uso do Comprasnet/SIASG as 
futuras licitações dos órgãos da Administração Pública, cujo 
objetivo seja registrar preços (BRASIL, 2001).
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Figura 1 – Funcionamento do sistema tecnológico 
de Intenção de Registro de Preços.

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

Basicamente, o órgão gerenciador divulga no sistema de 
Intenção de Registro de Preços (IRP) e, com antecedência, sua 
intenção de futuramente adquirir bens ou contratar serviços. 
Os dados ficam visíveis por um determinado tempo no sistema 
e aqueles que identificam necessidades semelhantes em suas 
instituições poderão aderir à intenção na condição de órgão 
participante. Insta salientar que caberá ao órgão gerenciador 
aceitar ou não a adesão do(s) órgão(s) participante(s), que, uma 
vez aceita(s), a(s) demanda(s) do(s) participante(s) será(ão) incor-
porada(s) à demanda inicial do gerenciador que executará a 
licitação para todos.
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Contudo, a Intenção de Registro de Preço (art. 4º, Decreto 
nº 7.892/13) também perpassa a ferramenta tecnológica e 
envolve uma série de procedimentos como:

• a abertura da IRP pelo órgão gerenciador com a descrição dos 
itens, suas quantidades, preços estimados e local de entrega 
ou da execução dos serviços;

• a(s) manifestação(ões) de interesse na IRP pelo(s) órgão(s) da 
Administração Pública que identificam em suas instituições 
necessidades semelhantes àqueles itens a ser licitados pelo 
órgão gerenciador, indicando quantidades, preços de sua 
região e local de entrega ou de execução dos serviços;

• a(s) aceitação(ões) ou não da(s) manifestação(ões) pelo órgão 
gerenciador; 

• a(s) confirmação(ões) da(s) manifestação(ões) pela instituição 
interessada, elevando seu status a órgão participante. 

O resultado de cada um desses procedimentos é um 
documento gerado que integrará o processo administrativo 
de uma licitação por SRP, ou seja, a IRP é uma das três etapas 
que envolvem a dinâmica do Sistema de Registro de Preços: 
a Intenção de Registro de Preços, a Execução da Licitação e a 
Gestão da(s) Ata(s) de Registro de Preços. Na prática, o Sistema 
de Registro de Preços é iniciado pela necessidade material ou 
de serviços de um órgão público que manifesta sua intenção 
de registrar preços para uma futura e eventual aquisição ou 
contratação (Figura 2). Esse órgão, que inicia todo o processo 
de compras e lança no portal de compras do Governo Federal 
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(Comprasnet), é o responsável por todos os procedimentos 
administrativos, passando a gerenciar o processo, consolidando 
as demandas dos órgãos participantes, executando a licitação 
e, por fim, disponibilizando as Atas de Registro de Preços (ARP) 
para aquisições ou contratações por órgãos não participantes.

Figura 2 – Fluxograma de um processo de aquisição 
ou contratação por SRP envolvendo órgão gerenciador 

e órgãos participantes e não participantes.
Fonte: Elaboração própria (2018).

Em termos gerais, o Sistema de Registro de Preços (SRP) 
surgiu para consolidar demandas iguais de aproximadamente 
4.500 órgãos da Administração Pública federal, reduzir custos 
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operacionais com a quantidade de licitações, aumentar a 
competitividade entre os fornecedores, economizar recursos 
públicos na efetivação das contratações e ampliar a possibili-
dade de fiscalização e transparência. Parte-se da premissa que 
a aquisição de determinados bens e a contratação de alguns 
serviços são frequentes, difícil de mensurar a quantidade 
necessária de entregas parceladas e comuns a diversos órgãos 
(SANTANA, 2014). Ainda há de se ressaltar que o resultado  
de uma licitação por SRP se materializa numa listagem,  
as Atas de Registro de Preços (ARP), em que constam produtos ou 
serviços com seus respectivos preços e fornecedores (MARQUES, 
2012) para futuras e eventuais aquisições ou contratações na 
vigência das atas e sem necessidade de uma nova licitação.

Notadamente, são inúmeros os processos e procedimentos 
que envolvem hardware, algoritmos e inteligência artificial, que 
sinalizam para a transparência pública um novo paradigma, 
ressaltando a importância da auditabilidade em toda e qualquer 
função pública em meios eletrônicos e via internet (BRASIL, 
2017b). É preciso entender que o grande desafio dos dias atuais 
é transformar os normativos legais do Sistema de Registro 
de Preços em códigos e soluções computacionais eficientes, 
impessoais e auditáveis.

METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa porque o 
objetivo é aprofundar o entendimento de determinados fatos, 
levando o pesquisador a participar, compreender e interpretar 
estudos não estatísticos, identificando e analisando dados não 
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mensuráveis (MICHEL, 2005). Ademais, a estratégia adotada é de 
um estudo de caso, haja vista se tratar da história de fenômenos 
passados, fazendo uso de múltiplas fontes de provas para coletar 
dados que vão desde arquivos públicos, a observação direta e 
entrevistas sistemáticas (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). 
Quanto à natureza, adota características de uma pesquisa apli-
cada, uma vez que objetiva gerar conhecimentos para aplicação 
prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envol-
vendo verdades e interesses locais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva, porque 
exige do observador uma série de informações sobre o que se 
deseja pesquisar, buscando detalhar os fatos e fenômenos de 
determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Também será explora-
tória porque tem como objetivo proporcionar mais familiaridade 
com o problema investigado, com vista a torná-lo mais explícito, 
envolvendo levantamentos bibliográficos, entrevistas e análises 
de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007).

O campo de pesquisa do presente estudo foi o IFPB – 
Campus Campina Grande e os sujeitos da pesquisa foram aqueles 
de mais relevância por lidarem com mais frequência com os 
processos de aquisições de bens e contratações de serviços por 
Sistema de Registro de Preço, a saber: o Diretor Administrativo 
e de Planejamento, autorizando as Manifestações de Intenção 
de Registro de Preço e conduzindo as demais atividades admi-
nistrativas; a Coordenadora de Compras e de Licitações, por 
conduzir as ações referentes às IRPs, os pregões eletrônicos e a 
gestão das ARP; os servidores responsáveis pela instrução dos 
processos, pela operacionalização do SRP e por toda a tramitação 
processual; os servidores da área de tecnologia da informação, 
por conduzirem o conjunto de atividades relacionadas às 
soluções computacionais de produção, uso, transmissão, 
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armazenamento, segurança e acesso às informações institucio-
nais; além de docentes e técnicos de laboratórios que possuem 
conhecimento dos portais eletrônicos e demandam processos 
de compras por Sistema de Registro de Preços. É importante 
frisar que, visando ao sigilo da identidade dos participantes, os 
sujeitos da pesquisa foram denominados conforme o setor em 
que atuam, recebendo as seguintes denominações:

Setor Denominações

Diretoria de Administração e Planejamento
Servidor Diretoria 01

Servidor Diretoria 02

Coordenação de Compras e Licitações
Servidor Compras 01

Servidor Compras 02

Coordenação de Tecnologia da Informação
Servidor Tecnologia da Informação 01

Servidor Tecnologia da Informação 02

Diretoria de Ensino
Servidor Diretoria 03

Servidor Diretoria 04

Quadro 1 – Sujeitos da pesquisa.
Fonte: Elaboração própria (2018).

Outrossim, a pesquisa foi autorizada pelo IFPB, submetida 
e aprovada pelos Comitês de Ética e Pesquisa da UFRN e do IFPB, 
cuja anuência está registrada sob o Certificado de Apresentação 
para Apreciação Ética (CAAE): 79620417.4.0000.5568. Ademais,  
o parecer aprovou o projeto sem óbices éticos, conforme 
consta da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS), exigindo o Termo de 
Autorização para Gravação de Voz e o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (TCLE), conforme consta da Carta Circular nº 
003/2011 Conselho Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho 
Nacional de Saúde (CONEP/CNS).

A pesquisa também teve como fonte dos dados secundá-
rios de apoio os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB. 
A escolha se deu porque o Comprasnet é o portal eletrônico 
responsável pela operacionalização das manifestações de 
intenção de registro de preços, pela aglutinação de demandas 
interinstitucionais, pela realização das licitações e pela gestão 
das atas de registro de preço, além de gerar e deixar registradas 
as informações e os documentos relacionados às aquisições 
e contratações públicas; em relação ao portal do IFPB, a LAI 
determina que todas as informações relativas às licitações 
realizadas e aquelas em andamento devem ser publicizadas no 
portal institucional.

Quanto à coleta de dados, este estudo empregou 
entrevistas5 semiestruturadas guiadas por um roteiro com 
cinco questionamentos relacionados à temática para captar a 
percepção dos entrevistados no que diz respeito ao grau de audi-
tabilidade que o portal eletrônico de compras governamentais 
do Governo Federal, o Comprasnet, e o site do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba possibilitam ao 
cidadão acerca das aquisições e contratações por Sistema de 
Registro de Preços no IFPB – Campus Campina Grande. Segundo 
Triviños (1987, p. 152), a entrevista semiestruturada “[...] favo-
rece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 
explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”, fazendo com 

5  O estudo fez uma adaptação do modelo de Cappelli (2009), preservando os 
subcritérios originais estabelecidos para a acessibilidade.
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que o pesquisador se mantenha presente, consciente e atuante 
no processo de coleta de informações.

Ademais, os procedimentos combinam aspectos de uma 
pesquisa de campo, pois esta se caracteriza pelas investigações 
em que, além da pesquisa bibliográfica e documental, realiza-se 
coleta de dados com colaboradores (FONSECA, 2002). Os dados 
secundários coletados compreendem o período de 2012 a 2016, 
que corresponde ao intervalo de tempo posterior à edição da Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Por fim, nos discursos das entrevistas, foi realizada 
análise de conteúdo preconizada segundo Bardin (2011), haja 
vista se tratar de uma pesquisa qualitativa. Para essa autora,  
a técnica envolve 3 etapas, quais sejam: a pré-análise, a descrição 
analítica e a categorização das informações. Na primeira fase, 
o material coletado foi organizado, passando para uma fase 
seguinte em que a análise propriamente dita foi realizada, codi-
ficando, classificando e categorizando as informações para que, 
na última fase, fossem interpretadas pelo pesquisador. O fato é 
que os dados reunidos não permitem a extração de informações 
de maneira rápida e fácil, necessita-se, portanto, que recebam 
o tratamento adequado, transformando-os em informações 
que serão comparadas com outros resultados ou adequadas a 
alguma teoria (BUSSAB; MORETTIN, 2010).

Ademais, a análise dos dados empregou estatística 
descritiva e buscou evidenciar aspectos positivos e negativos 
dos critérios e subcritérios investigados. Para Freund e Simon 
(2000), a estatística descritiva engloba o manejo dos dados, 
resumindo-os e os descrevendo, sem ir além, ou seja, não infe-
rindo qualquer entendimento que perpasse os próprios dados 
coletados. Ademais, foram utilizados tabelas e/ou gráficos como 
as formas mais comuns de se resumir os dados.
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RESULTADO E DISCUSSÃO

O estudo buscou coletar a percepção dos entrevistados 
quanto ao critério da auditabilidade nos procedimentos que 
envolvem o acesso às informações acerca dos processos de 
compras por SRP do IFPB – Campus Campina Grande nos portais 
eletrônicos do Comprasnet e do IFPB. Para tanto, os questiona-
mentos realizados foram baseados no modelo de Cappelli (2009) 
e envolveram os subcritérios que compõe a auditabilidade – 
explicabilidade, rastreabilidade, verificabilidade, validação e 
controlabilidade – e as respectivas respostas se encontram no 
Quadro 2, a seguir.

Subcritérios Aspectos positivos Aspectos negativos

Explicável

- Manuais e resposta às perguntas 
mais frequentes no Comprasnet;
- A explicação da origem das 
informações no Comprasnet.

-Limitações do portal institucional 
do IFPB e respostas insuficientes 
às dúvidas mais frequentes dos 
usuários;
-Dificuldade em encontrar 
os manuais que tratam das 
funcionalidades do sistema.

 Rastreabilidade - Acompanhar o desenvolvimento 
das informações no Comprasnet.

- A impossibilidade de 
acompanhar o desenvolvimento 
das informações no portal 
institucional do IFPB.

Verificabilidade - A segurança na conexão do 
Comprasnet.

- A insegurança na conexão e a 
ausência de chaves de segurança 
no portal institucional do IFPB;
- A impossibilidade de legitimar 
informações.
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Subcritérios Aspectos positivos Aspectos negativos

Validação ******

- A ausência de dispositivos de 
autenticação de informações 
no Comprasnet e no portal 
institucional do IFPB.

Controlabilidade - Criptografia.
- Impossibilidade de detectar os 
últimos acessos e a seletividade da 
criptografia.

Quadro 2 – Aspectos positivos e negativos da auditabilidade.
Fonte: Elaboração própria (2018).

Quanto ao subcritério explicável, a percepção dos entre-
vistados, em sua maioria, aponta que os portais eletrônicos do 
Comprasnet e do IFPB não disponibilizam instrumentos que 
auxiliem o usuário acerca dos processos de compras por SRP, 
como, por exemplo, manuais sobre as suas funcionalidades; nem 
respostas às dúvidas mais frequentes, tanto menos fóruns de 
discussão etc. De acordo com o Servidor Diretoria 03:

Manuais, eu não me lembro de ter visto e a capacitação 

de forma institucional, também não. Eu busquei de forma 

individual, junto com outros servidores, parando, sentando 

junto e perguntando. Tentando aprender na prática, mas sem 

uma ação institucionalizada.

O Servidor Diretoria 04 acrescenta que “se existe, não 
está bem visível. Não observei, essa questão de manual, nem 
no Comprasnet nem no portal institucional”. Já para o servidor 
Tecnologia da Informação:
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A priori, eu não vi em nenhum dos dois portais. E quanto ao 

apoio institucional para capacitação, eu desconheço. Acredito 

que existam iniciativas para essa capacitação, mas eu não tive 

acesso. Mas a política de capacitação, ela tem que existir em 

vários níveis, o servidor ele pensa muito na capacitação para 

progressão de carreira, mas precisa enquanto instituição 

entender que você precisa estudar para melhorar seu trabalho.

A instituição deveria promover aperfeiçoamento regular para 

uso desses sistemas, principalmente no portal de compras 

do Governo Federal. Ele mudou e, pelo menos uma cartilha, 

precisaria ter sido liberada.

De forma complementar, os entrevistados citam que o 
portal IFPB é bem limitado. Constam apenas algumas perguntas 
e respostas ou nada existe. Quanto ao Comprasnet, apesar de 
possuir alguns manuais, não é fácil encontrá-los.

Para os entrevistados, é preciso fazer um cronograma 
de treinamentos de acordo com as necessidades laborais dos 
servidores, acompanhando de perto a dificuldade de cada um 
porque, atualmente, a instituição só arca com o pagamento 
de cursos quando solicitados pelos interessados, mas não 
há uma iniciativa institucional direcionada, ou seja, uma 
política de capacitação. De acordo com o servidor Tecnologia 
da Informação 02, “a capacitação dos servidores é precária e, 
muitas vezes, o mesmo é solto num setor, tendo que se virar. 
Acredito que uma rotina de capacitação anual seria interes-
sante”. Esse pensamento é corroborado pelo Servidor Diretoria 
03 quando menciona que:

Capacitação de informa institucional, não existe. Eu busquei 

de forma individual, junto com outros servidores, parando, 
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sentando junto e perguntando, tentando aprender na prática. 

Mas uma ação institucionalizada para todo o corpo de gestão, 

não recordo de ter tido essa.

E, literalmente, ai tem que partir de cima pra baixo como se 

diz. Minicursos correlacionados, pequenos cursos rápidos, 

principalmente, para quem está à frente de gestão, atuando 

junto com a gestão para buscar essas informações.

A explicabilidade é uma variável pouco presente no 
estudo. Ademais, infere-se que, em outras soluções computa-
cionais do Governo Federal que tramita no Congresso Nacional,  
o Projeto de Lei nº 8.503/2017 busca tornar “[...] expresso o 
direito de obter informações relativas à aquisição e funcio-
namento de softwares, hardwares e códigos mediadores de 
funções públicas [...]” (BRASIL, 2017c). Nesse sentido, a intenção 
do legislador é garantir que o cidadão tenha segurança jurídica 
no controle dos poderes, além de possibilitar a interação entre 
o Poder Público e seus constituintes, potencializando, legiti-
mando e transparecendo as ações praticadas de ofício.

No tocante ao subcritério rastreabilidade, a percepção dos 
entrevistados, em sua maioria, aponta que os portais eletrônicos 
do Comprasnet e do IFPB não explicam a origem das informações 
ao cidadão, nem possibilitam que o cidadão acompanhe o seu 
desenvolvimento. De acordo com o servidor Diretoria 02:

O usuário não consegue rastrear e essa é uma questão de 

sistema. Adaptar-se a essa particularidade é complicado 

porque uma licitação é muito ampla, fornece muita infor-

mação e muitos são os agentes que produzem essa informação 

e em períodos diferentes.
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Deveria haver uma parceria maior entre a direção de compras 

e licitação, junto às coordenações e a DTI que produziu esse 

portal de transparência, junto à população interna que não 

opera, mas que precisa da informação.

Para o servidor Compras 01, falar de rastreabilidade é 
bem mais difícil porque não há essa funcionalidade nos portais 
eletrônicos. Entendimento que se coaduna com o do servidor 
Compras 02, ao citar que em nenhum dos dois portais eletrônicos 
existe instrumento possível de explicar a origem das informa-
ções, ainda mais porque nem todas as informações são digitais.

Segundo Paiva, Revoredo e Baião (2016), a rastreabilidade 
dos registros inseridos nos sistemas é uma atividade de extrema 
importância, porque permite que o cidadão possa acompanhar 
o caminho percorrido por uma informação. Se esta apresentar 
erros, possibilita ainda reconhecer em que parte do processo 
esse erro foi gerado. A rastreabilidade ainda se mostra de 
fundamental importância porque permite que o cidadão 
exerça seu papel no controle social, pesquisando, verificando 
e auditando os passos dos seus agentes públicos. Para tanto, 
investimentos em tecnologias de informação e comunicação são 
necessários para fazer frente ao grande volume de informações 
que é produzido cotidianamente pela Administração Pública e 
que exige um elevado grau de responsabilidade e transparência.

O relato dos servidores aponta que o Comprasnet e o 
portal institucional do IFPB não foram desenvolvidos com 
essa funcionalidade, demonstrando ainda a falta de sinergia 
entre a Direção de Compras e Licitação (DCL) e o Departamento 
de Tecnologia da Informação (DTI) como responsável. A falta 
de esforços simultâneos entre setores vitais nesse processo 
é resultado de questões técnicas não trabalhadas por seus 
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desenvolvedores ou pela falta de habilidade no mapeamento das 
necessidades do cidadão comum, resultando num sistema falho 
que não preserva o bem coletivo e compromete a transparência 
que, por lei, deveria existir.

Com relação ao subcritério da verificabilidade, a percepção 
dos entrevistados, em sua maioria, aponta que os portais 
eletrônicos do Comprasnet e do IFPB não possibilitam que as 
informações acerca dos processos de compras por SRP sejam 
legitimadas. De acordo com o servidor Diretoria 02:

Não há uma questão de segurança, os portais eletrônicos não 

geram uma chave de segurança para aquele que determinada 

informação possa depois consultar se aquela página com 

aquela chave de segurança é real. Isso não existe, ou seja, 

é frágil essa questão, não há segurança a esse respeito não. 

Para o servidor Tecnologia de Informação 01, “no site do 
IFPB, com certeza não existe e acredito que no portal de compras 
também não, mas seria importante para dar fé a um docu-
mento”. Ademais, os entrevistados citam que as conexões dos 
portais eletrônicos não são seguras e/ou desconhecem qualquer 
iniciativa de segurança, mas entendem que é preciso modificar 
isso e melhorar esse aspecto de segurança para legitimar as 
informações, trazendo tranquilidade, segurança, confiabilidade 
e transparência aos documentos, atos e decisões institucionais.

No que tange à validação, a percepção dos entrevistados, 
de forma unânime, demonstra que os portais eletrônicos do 
Comprasnet e do IFPB não disponibilizam formas de autenti-
cação das informações. Para o servidor Compras 01:
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Não existe um serviço de autenticação em nenhum dos docu-

mentos que você possa imprimir lá. No IFPB muito menos,  

o cidadão pode imprimir qualquer documento, mas não 

existe essa função, não existe esse serviço de autenticação.

Já o servidor Diretoria 02 diz que “não existe isso,  
o usuário não tem segurança nenhuma. É uma falha, hoje em 
dia, do Governo Federal”. Por sua vez, o Servidor Diretoria 03 
acrescenta que esse tipo de mecanismo seria importante porque 
teria alguém, literalmente, validando aquela informação, dando 
respaldo sobre atos, decisões e documentos institucionais. 
Ademais, os entrevistados citam que desconhecem nos portais 
a existência de mecanismos de validação, mas que instrumentos 
assim trariam mais confiabilidade e credibilidade aos docu-
mentos que são emitidos, mais dificuldade na sua falsificação e 
segurança para quem é gestor e para quem produz o documento.

Contudo, a Lei nº 12.527/2011 estabelece requisitos 
mínimos que os sistemas utilizados pelos entes públicos devem 
observar na divulgação de informações. Um deles é que os sítios 
eletrônicos devem garantir a autenticidade e a integridade 
das informações disponibilizadas para acesso (BRASIL, 2011). 
Porém, as respostas dos servidores apontam que não há essa 
funcionalidade nas consultas realizadas nos portais eletrônicos 
do IFPB e, principalmente, no Comprasnet, haja vista esse ser o 
responsável pela aglutinação das demandas interinstitucionais, 
pela operacionalização dos certames licitatórios e pela gestão 
das atas de registro de preços.

O fato é que a quantidade de informação gerada num 
processo de aquisição ou de contratação por SRP é bem supe-
rior à quantidade gerada num tradicional, justamente pelos 
procedimentos adicionais que são incorporados. Evidentemente 
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que, objetivando a transparência pública, toda essa gama de 
documentos deve ser disponibilizada ao cidadão, mas a publi-
cização por si só não é suficiente, é preciso dar condições para 
que o ele realize uma análise crítica dessas informações e que os 
sistemas possibilitem que a interação entre cidadãos, governos 
e os serviços disponibilizados nos portais eletrônicos garantam 
a autenticação desses dados.

Por fim, em relação ao último subcritério do grau de 
auditabilidade, a controlabilidade, na percepção da maioria dos 
entrevistados, os portais eletrônicos do Comprasnet e do IFPB 
não disponibilizam mecanismos que garantam o controle das 
informações e dos acessos às informações acerca dos processos 
de compras por SRP, a exemplo de criptografia; não apresenta os 
últimos acessos, nem as pessoas que alteraram ou incorporaram 
alguma informação etc. De acordo com o servidor Compras 01:

Com relação ao portal IFPB, eu nunca vi a informação de quem 

alimenta o sistema. E com relação ao portal Comprasnet, na 

Ata, o usuário consegue ver quem foi o pregoeiro. Acho que 

é a única informação de controlabilidade de quem realmente 

operacionalizou o sistema.

Para o servidor Diretoria 01:

Não há mecanismos de controlabilidade no portal do IFPB de 

jeito nenhum, a consulta ela é livre. Qualquer cidadão entra 

até mesmo do smartphone, não pede autenticação nenhuma 

e se o usuário consultar ou imprimir, não vai ficar registrado.

Já para o servidor Tecnologia da Informação 01:
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Dentro do âmbito do instituto há mecanismo de controlabili-

dade sim, em termos de publicação, porque toda a informação 

é publicada por usuários autenticados e no Comprasnet,  

da mesma forma. Contudo, o controle vai ser anônimo, eu não 

tenho como saber que usuário acessou aquele documento, 

não tem como garantir.

A esse respeito, os entrevistados mencionam que solicitar 
uma chave ou uma autorização de acesso pode dar a entender 
que a instituição está dificultando o acesso à informação 
(servidor Diretoria 02) e que a adoção de mecanismos de controle 
pode fragilizar outros subcritérios, como a disponibilidade.  
No entendimento do servidor Tecnologia da Informação 01: 

Os portais sairiam de um acesso simplificado, um acesso 

direto, para um acesso que exigiria da instituição, um usuário 

e senha. Haveria aí uma fragilização dessa disponibilidade 

e não vejo a necessidade de identificar quem acessou os 

documentos, atos e decisões institucionais.

Há também o entendimento de que essa ação traria bene-
fícios, visto que o servidor que lança uma informação tem mais 
possibilidades de executá-la de modo correto porque vai estar 
preocupado em estar operando onde seu nome vai aparecer 
e teria mais preocupação com isso. O fato é que a instituição 
tem condições de desenvolver um projeto de implementação de 
uma ferramenta que possibilite o controle, tanto no portal do 
IFPB como no portal de Compras Governamentais do Governo 
Federal, o Comprasnet.

Para Koppell (2005), a controlabilidade remete ao 
controle que a população, detentora do poder, exerce sobre os 
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atos realizados pela administração. Para o autor, todos os atos 
dos agentes públicos podem e devem ser objeto de análise da 
população, destinatária dos atos públicos. Já Da Matta (2011) 
menciona que há uma preocupação constante com o mau uso, 
a má interpretação e a descontextualização das informações 
disponibilizadas ao público, levando muitos órgãos a buscar 
controlar suas informações. O fato é que o controle dos acessos 
e das informações não deve questionar o que está sendo infor-
mado, as razões para tal e para quem, haja vista a informação 
pública não pertencer ao Estado e sim aos cidadãos. 

Evidentemente, o receio de que o exercício das atividades 
públicas gere sanções administrativas em eventuais erros pode 
estimular a recorrente cultura do segredo, mas é preciso que a 
Administração Pública combata essa prática porque a contro-
labilidade deve existir para identificar os agentes públicos que 
produziram ou alteraram as informações disponibilizadas nos 
portais eletrônicos e os responsabilizar se preciso for. Com 
isso, nenhum sistema é infalível, nem a publicidade dos atos, 
documentos e decisões administrativas por si sós estimulam o 
acerto, impedem o erro e promovem a transparência. É preciso 
que haja a controlabilidade do poder que decorre do exercício 
visível, do engajamento da sociedade, da vigilância constante 
de seus agentes públicos e do aparelhamento do Estado, dando 
suporte à participação do cidadão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo avaliar a transparência 
pública nas aquisições e contratações por Sistema de Registro 
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de Preços no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba – Campus Campina Grande, analisando o grau de 
auditabilidade que o portal eletrônico de compras do Governo 
Federal, o Comprasnet, e o portal institucional do IFPB possibi-
litam ao cidadão acerca de suas informações. Como resultado, 
aponta que, apesar da transparência nas ações governamentais 
estar fundamentada em normas constitucionais que além de 
exigir da Administração Pública a obediência a princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência; garantir a todos os cidadãos o direito a receber dos 
órgãos públicos informações de cunho particular ou coletivo6 
e disciplinaras formas de participação, acesso e registros dos 
usuários às informações e registros administrativos; os servi-
dores apontam que o IFPB – Campus Campina Grande ainda tem 
muito o que avançar na transparência pública.

O estudo apurou que a percepção dos entrevistados 
quanto à auditabilidade é de que a controlabilidade e a validação 
são seus maiores obstáculos já que não há garantia do controle 
das informações e dos seus acessos, nem formas de autenticar as 
informações por eles produzidas. Os demais critérios formadores 
da auditabilidade – explicabilidade, rastreabilidade e verificabi-
lidade – também foram apontados como barreiras significativas 
considerando-se que os portais não disponibilizam manuais ou 
qualquer dispositivo que auxiliem o usuário acerca dos processos 
de aquisições ou contratações por SRP, nem instrumentos de 
legitimação da informação sequer de verificabilidade. 

Na busca pela transparência, é o grau de auditabilidade 
que permite ao cidadão o exercício do controle do poder, uma 

6 Ressalvadas aquelas de cunho sigiloso e imprescindíveis à segurança do 
Estado e da sociedade - Art. 37º, § 3º, Inciso XXXIII da Constituição Federal 
(BRASIL, 1998).
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força oculta exercida por qualquer pessoa e em qualquer lugar, 
fiscalizando atos, documentos e decisões das instituições e seus 
agentes públicos. Essa possibilidade de controlar o exercício do 
poder constitui um dos princípios fundamentais do estado de 
direito (BOBBIO, 2000). Vale ressaltar que uma sociedade capaz 
de auditar fatos obtidos do livre acesso às informações é mais 
esclarecida, detendo o poder de escolher seu curso de ação,  
seja ele a ignorância dos fatos, seja o conhecimento das falhas. 
Os participantes ainda acrescentam que restringir informações 
em arquivos digitais sem dar condições de auditabilidade não 
assegura a transparência pública. Nesse processo, o fato de 
publicizar, por si só, é apenas tornar público. 

Concluindo, a pesquisa apresentou resultados empíricos 
e atingiu os objetivos propostos de forma satisfatória, porém, 
o estudo possui limitações que, em próximos estudos, podem 
ser superados, como a literatura escassa, haja vista uma exígua 
produção científica acerca do tema, e a análise da transparência 
pública nas aquisições e contratações por SRP no IFPB – Campus 
Campina Grande, considerando a percepção dos servidores 
institucionais, faltando incluir os beneficiários dos atos  
e decisões dos agentes públicos, o cidadão comum.

É importante entender que o portal institucional é a 
entrada para todo aquele cidadão que busca informações ou 
que deseja exercer controle social frente às instituições e a seus 
gestores. Esse papel não pode ser direcionado a outros portais, 
como o Comprasnet, por mais que realize essa função com mais 
competência que a instituição, sua função principal não é esta  
e sim a operacionalização dos procedimentos licitatórios de 
todas as instituições do Governo Federal.
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INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira exige do setor público do Estado melhores 
resultados no investimento dos recursos públicos. Para realizar 
esse objetivo, o desenvolvimento e a adoção de novas práticas 
de fortalecimento da integridade, a promoção da eficiência 
do gasto e o alcance de resultados vêm ganhando espaço na 
reflexão acadêmica e na atividade profissional dos agentes da 
Gestão Pública. Formas inovadoras de contratação e controle 
das compras governamentais ocupam uma posição central 
nesse debate sobre a melhoria do gasto público, particularmente 
quando realizado nas aquisições de grande vulto, como aquelas 
relacionadas à contratação dos serviços e obras de engenharia. 

Nos últimos anos, em razão dos grandes investimentos 
públicos realizados para os eventos esportivos da Copa do Mundo  
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e as Olimpíadas, ficou evidente o elevadíssimo custo que 
serviços e obras de engenharia mal contratados impõem ao 
país, seja pelo desperdício de recursos causado pelas obras 
inacabadas, seja pela elevação significativa dos custos do 
empreendimento ao longo da realização do contrato (aditivação 
dos contratos). Em meados de 2018, quatro anos após o evento, 
11 das 12 cidades sede da Copa do Mundo ainda existem obras 
públicas inacabadas. A cidade do Rio de Janeiro, em razão das 
Olimpíadas, foi a única cidade sede que conseguiu concluir 
todas as obras contratadas para esse evento (G1, 2018). Apesar 
disso, inúmeros serviços e obras contratados para as Olimpíadas 
sofreram atrasos significativos – como a construção do VLT 
e a expansão do metrô – ou simplesmente não foram conclu-
ídas – como a despoluição da Baía de Guanabara. O elevado 
custo das obras públicas, o atraso recorrente e o abandono do 
canteiro de obras, após grande investimento de recurso público,  
são situações frequentes na Administração Pública brasileira.

Face ao exposto, é dever do gestor público promover 
soluções viáveis para contratar e executar esses serviços de 
maneira eficiente, econômica, técnica e financeiramente equi-
librada, onerando o menos possível a sociedade, respeitando os 
princípios norteadores da Administração Pública, estabelecidos 
no art. 37 da Constituição Federal de 1988. Com esse propósito,  
a lei de licitações públicas (Lei nº 8.666/1993) rege os processos 
de compras governamentais no Brasil, visando à boa aplicabi-
lidade do dinheiro público, tornando mais rigorosas e objetivas 
as normas de julgamento das licitações, resguardando, com 
isso, de maneira equânime, as condições de competição entre 
os licitantes, dando cumprimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elencados 
no art. 37 da Constituição Federal de 1988 (DI PIETRO, 2008) 
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O investimento na realização de obras de infraestru-
turas demanda recursos que impactam significativamente o 
erário público, dando causa a efeitos financeiros significativos  
no governo e ocasionando eventualmente grande impacto na 
economia. Por isso, o planejamento, a execução e o controle 
desse tipo de contratação pública são fundamentais. Obras 
públicas mal geridas comprometem o equilíbrio orçamentá-
rio-financeiro do governo e geram consequências nefastas 
para a economia. O escândalo mais recente de corrupção 
governamental, descoberto com a Operação lava-jato, revelou 
que enormes fraudes nas obras públicas continuam sendo o 
principal método de financiamento da corrupção no Brasil. 
Essa situação escancara a necessidade de se buscarem formas 
alternativas para dirimir os riscos contratuais de licitação 
e execução dos contratos firmados entre as empreiteiras e a 
Administração Pública.

A principal ferramenta de que dispõe a Administração 
Pública para tornar esse processo de contratação mais íntegro 
e eficiente, mitigando os riscos do poder público, é o seguro 
garantia. A lei nº 8.666/1993, em seu art. 56, descreve quais 
são os tipos de garantia que a Administração Pública pode 
optar em suas contratações: caução, seguro garantia e fiança 
bancária. Ocorre que, como regra geral, a garantia prestada 
se reduz a caução de 5% do valor do contrato e, para aqueles 
contratos de grande vulto, até 10% que, obrigatoriamente,  
são devolvidos por ocasião da entrega final da obra avançada, 
com correção monetária, conforme o art. 56 da lei de licitações, 
nos parágrafos 2º e 3º. 

O seguro garantia, ao contrário do que ocorre em 
diversos países, ainda é uma ferramenta negligenciada pelos 
agentes contratantes da Administração Pública brasileira. 
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Nesse caso, o segurado é o setor público, sendo regulamentado 
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio 
da Circular nº 477, de 30 de setembro de 2013 (SUSEP, 2013).  
O documento objetiva regular o fiel cumprimento das obriga-
ções assumidas pelo tomador perante o segurado, em razão  
de participação em licitação, sendo assegurado o valor total  
da apólice com vigência até o fim do contrato. Esse tipo de 
seguro garantia é o equivalente brasileiro do tradicional surety 
bond, congênere norte-americano que é utilizado nas contrata-
ções de obras públicas desde o final do século XIX. O performance 
bond é uma das espécies de seguro garantia que é adotado  
de forma sistemática nas obras de engenharia realizadas no 
exterior (EUA, Europa, Japão), e previsto na nossa lei de licitação 
atual (GALIZA, 2015). 

Para a obtenção desse seguro, é fundamental que haja 
uma avaliação prévia rigorosa das empresas que se candidatam 
a participar do certame licitatório, principalmente nas obras 
públicas vultosas. A partir dela, torna-se possível a emissão  
do bid bond, que é outro instrumento opcional com a finalidade 
de habilitar a participação de uma empresa em concorrência para 
fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços e garantir 
que, se vencedora, a empresa assinará e posteriormente dará fiel 
cumprimento ao contrato de execução; normalmente antecede um 
Performance Bond. Esses instrumentos diminuem os riscos associados 
aos processos licitatórios, uma vez que um terceiro, uma instituição 
financeira ou seguradora, avaliará as capacidades financeira, fiscal, 
técnica e de execução dos ofertantes de bens e serviços, coobri-
gando-se pelo cumprimento integral do instrumento contratual 
e de todas as exigências contidas nele. Dessa forma, contribui para 
mitigar os riscos de que a Administração Pública sofra os prejuízos 
da má gestão dos contratos de obras públicas. 
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Como esses instrumentos financeiros de garantia das 
obras públicas praticamente não são utilizados no Brasil, parece 
fundamental esclarecer as razões pelas quais a utilização dos 
surety bonds, em especial, do performance bond, pode contribuir 
significativamente para aprimorar o resultado das contra-
tações de obras públicas. Com esse propósito, o estudo está 
organizado em duas partes. A primeira é uma explicação sobre  
os mecanismos de securitização de obras públicas, destacando 
as boas práticas internacionais e sua adequabilidade ao regime 
brasileiro de contratações públicas. A segunda é a apresen-
tação dos resultados de uma pesquisa que buscou identificar 
efeitos financeiros que o modelo de securitização corrente 
acarreta nos contratos de concorrência de obras públicas  
da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento 
do Estado da Paraíba, executados entre os anos de 2015 e 2016. 

ANÁLISE DAS BOAS PRÁTICAS 
INTERNACIONAIS E A APLICABILIDADE 
DO PERFORMANCE BOND NO BRASIL

O papel do Estado é suprir as necessidades fundamentais 
da coletividade e sua subsistência. A Constituição Federal de 
1988 dita no caput do art. 6º: 

“São d i reitos  so c i a i s  a  e duc aç ão,  a  saúde ,  a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,  

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
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maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição”.

O governo depende de bens e serviços para manter-se 
funcionando e beneficiar a população, sendo de sua compe-
tência proporcionar o mínimo de bem-estar social àqueles que 
dependem da oferta desses benefícios, sejam eles por autori-
zação sejam por concessão. Para isso, a Administração Pública 
submete-se a exigências que se dão não apenas sobre interesses 
econômicos mas também sobre valores éticos e morais.

As políticas públicas focadas no setor de obras e infra-
estrutura partem de ações que o governo traça no intuito de 
atingir o desenvolvimento de uma determinada área. Segundo 
Leonardo Secch (2010, p. 2), “Uma política pública é uma dire-
triz elaborada para enfrentar um problema”, os elementos 
indispensáveis, ou seja, importantes para formulação das 
políticas públicas é a intencionalidade pública e a resposta ao 
problema público. Ainda assim, Wilson (1983 apud SECCHI, 2010, 
p. 19) quando trata de algumas tipologias de políticas públicas, 
declara que 

“as políticas majoritárias que são aquelas em que o custo 

e benefício são distribuídos pela coletividade tomando 

como exemplo: a instituição de serviços públicas de saúde, 

educação, segurança, defesa nacional, investimento em 

infraestrutura etc.”. 

Para pôr em prática essas ações, o gestor público 
necessita contratar com o setor privado ou fazer parcerias 
público-privada por meio de licitação pública, utilizando-se de 
instrumentos que diminuam falhas e mitiguem riscos.
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Para Salomon (2002), as ferramentas do governo fornecem 
um tratamento abrangente das novas ferramentas de ação pública 
que estão implicadas na gestão pública e no desenho de políticas. 
Tornam-se, assim, indispensáveis para a realização dessas despesas 
voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e à utilização de 
recursos públicos, fazendo-se necessários mecanismos para que 
haja controle sobre como se estão aplicando tais recursos.

A Lei nº 8.666/93 veio no sentido de tornar mais rigorosos e 
objetivos os processos que envolvem valores de grande natureza, 
buscando, por meio das normas de julgamento das licitações, 
resguardar, de maneira isonômica, a igualdade de condições aos 
competidores, com o intuito de obter mais interesse em disputar 
a participação dos negócios públicos, afinal, “a licitação pública 
é um procedimento pelo qual é selecionada a proposta mais 
vantajosa para administração pública” (MEIRELES, 2011, p. 62). 
Nesse processo, mesmo com a criação da lei de licitação, ainda 
existem desvios e vários tipos de atos ilícitos. 

Recentemente, com a realização da Copa de 2014 e as 
Olimpíadas 2016, no Brasil, o governo buscou alternativas 
para executar obras como: reforma de estádios de futebol e 
aeroportos. Um mecanismo utilizado, na época, foi o Regime 
Diferenciado de Contratação (RDC), constituído pela Lei  
nº 12.462/11 que estabelece um novo regime licitatório com o 
objetivo de tornar as licitações do poder público mais céleres, 
sem afastar a transparência e o acompanhamento pelos órgãos 
de controle. Foi inspirada no modelo da União Europeia,  
como também na legislação que rege o modelo pregão no Brasil.

A opção pelo Regime Diferenciado de Contratação 
deverá constar de forma expressa no instrumento convoca-
tório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei  
nº 8.666/1993, exceto nos casos expressamente previstos nessa 
lei. É o caso da justificativa da contratação e da adoção do RDC, 
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conforme o parágrafo 2º, do artigo 1º, da Lei nº 12.462/2011. 
A Lei nº 8.666/1993 não terá aplicação subsidiária ao Regime 
Diferenciado de Contratação, diferentemente do que ocorre na 
modalidade pregão. Estimulando o processo licitatório infor-
matizado, tendo em vista a sua celeridade e a necessidade de 
torná-lo mais transparente, essa contratação integra e assume 
a execução de todas as etapas da obra, bem como os riscos.

A obra será entregue no prazo e pelo preço contratado, 
em conformidade com as condições estabelecidas em edital.  
A inversão da ordem de fases de julgamento precede habilitação 
no art. 12 da Lei nº 8.666/93. A combinação de diferentes etapas 
de disputa entre os participantes, abertas ou fechadas, estimula 
a concorrência e aumenta os ganhos da Administração Pública. 

Nesse caso, não existe menção correspondente idêntica 
na Lei nº 8.666/93, só similar na Lei nº 10.520/02, art. 3º, incisos 
I, II, III, IV. No entanto, existem pensamentos controversos 
na opção pela escolha do RDC entre os doutrinadores que 
alegam não respeitar o princípio da publicidade, uma vez que 
a Administração Pública só informará o montante a ser gasto 
depois da escolha do vencedor do certame. O intuito não é 
optar pela escolha do regime diferenciado de contratação e sim 
mostrar que, além desse mecanismo, a Administração Pública 
pode garantir eficiência e celeridade utilizando a própria Lei  
nº 8.666/93 em suas licitações, principalmente as relacionadas a 
obras, com instrumentos de garantia de execução que deverão 
estar contidos nos termos contratuais celebrados entre as partes. 

Com o Decreto nº 64.345/1969, criado na época da dita-
dura militar, instaurou-se um regime de monopólio entre 
empreiteiras nacionais envolvendo obras de grande valor no 
ramo da construção civil, conforme disposto.
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Art. 1º Os órgãos da Administração Federal, inclusive  

as entidades da Administração Indireta, só poderão contratar 

a prestação de serviços de consultoria técnica e de enge-

nharia com empresas estrangeiras nos casos em que não 

houver empresa nacional devidamente capacitada para o 

desempenho dos serviços a contratar (Revogado pelo Decreto 

14 de maio 1991).

Em consequência desse instrumento incluído no orde-
namento jurídico brasileiro, ocorreu o fechamento do mercado 
na construção civil, o que permitiu que empreiteiras nacionais 
formassem cartéis e criassem barreiras contra concorrentes 
estrangeiros ao dificultar a participação na disputa pelos 
negócios públicos da construção civil. Esse protecionismo 
exacerbado de concorrência limitada a poucos disputantes 
causou efeitos negativos e aumentou o risco de entrega de 
obras, inadimplência ou atrasos no âmbito público de obras com 
forte cunho social e econômico, e criou brechas para desvios 
e superfaturamentos. Em 1991, ocorreu a revogação um pouco 
tardia do Decreto nº 64.345/1969.

Na Administração Pública, podemos vislumbrar situa-
ções arriscadas principalmente relacionadas às contratações 
vultosas feitas entre o Estado e particulares. Nesse sentido,  
é de extrema relevância considerar de forma responsável os 
riscos contratuais dessas transações e prevenir-se em relação à 
minimização das externalidades (efeitos) negativas que podem 
ocorrer caso não seja feita uma avaliação minuciosa sobre esses 
possíveis riscos que estão diretamente ligados à coisa pública. 
Existem quatro formas de se relacionar ao risco, a saber:  
i) que ele inexiste; ii) que existe, mas é pequeno e posso arcar com 
o prejuízo todo; iii) que existe, mas tenho condições de reduzi-lo 
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ou de mitigá-lo; iv) que existe, e é caro mitigá-lo. As três primeiras 
envolvem a assunção do risco; a última, a terceirização.

Um dos mecanismos alternativos para diminuir as 
consequências desencadeadas por essas situações na vida das 
pessoas e nas organizações é chamado de seguro. Nesse caso, 
vale considerar que o seguro não liquida o risco, nem é essa sua 
função, mas sim diminuir suas consequências garantindo uma 
contrapartida monetária pelos dispêndios causados por essas 
eventuais circunstâncias. Outro mecanismo é o seguro garantia 
amparado pela Lei nº 8.666/93, um dos instrumentos para evitar 
riscos nas contratações públicas.

Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (2015), 
o seguro garantia nos contratos públicos de obras e serviços 
serve para cumprir obrigações adquiridas pelo tomador perante 
o assegurado, servindo como alternativa para diminuir a 
ocorrência de as obras serem prorrogadas por conta de falhas 
de planejamento de execução ou do projeto básico mal estru-
turado. A garantia assegurada no modelo atual analisado é de 
5% do montante do contrato firmado entre as partes: emprei-
teiras e Administração Pública, existindo a possibilidades de  
a Administração Pública poder aumentar até 10% do montante 
a ser assegurado. Esse percentual irrisório e discricionário para 
o empreiteiro, além de ineficaz, está sendo veemente discutido 
por diferentes especialistas, entre eles Carvalhosa (2016), e suas 
justificativas serão apresentadas neste trabalho.
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O INSTITUTO DO SEGURO

O ciclo vital do seguro depende da satisfação das neces-
sidades das pessoas e/ou das organizações apenas enquanto 
essas necessidades fizerem sentido. Do Código de Hamurabi 
à italiana “Commenda”, vários outros documentos na Idade 
Média esclarecem que contratos para seguro estavam em uso, 
de uma forma ou de outra. O crédito dessa inovação financeira 
é dado aos comerciantes chineses desde 3000 a.C. por suas 
práticas de gerenciamento de risco de divisão de carga entre 
vários navios para reduzir suas perdas caso uma embarcação 
com carga não conseguisse completar sua viagem, ou ainda pelo 
estabelecimento de armazéns onde uma pequena quantidade 
da carga de arroz era depositada por todos os navegadores para 
sacarem quando precisassem repor a quantidade perdida ou 
roubada por piratas (BUCKHAM; WAHL; STUART, 2010).

Desde então, os indivíduos reconheceram sua necessi-
dade de mitigar riscos que têm o potencial de ruína, seja como 
resultado dos ativos que detêm, seja simplesmente pelo fato de 
sua existência neste mundo. Em outras palavras, era necessário 
que os indivíduos atingissem pelo menos uma forma primitiva 
de diversificação financeira. Nesse caso, o risco é insignificante 
no nível individual, mas o resultado da perda é transferível no 
agregado. Desse modo, indivíduos expostos a perdas por riscos 
comuns naturalmente se formaram em grupos para agregar 
esses riscos, precificar o risco e, eventualmente, vendê-lo para 
os investidores (BUCKHAM; WAHL; STUART, 2010).

De acordo com a história do seguro no Brasil, descrita 
pelo Conselho Nacional de Seguros, o instituído do seguro é 
uma das atividades mais antigas estando fundamentado na 
mutualidade, a exemplo do Compromisso Marítimo de Faro 
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(1432), quando Dom João I, de Portugal, criou um mecanismo 
para assistir e conceder pensões de sobrevivência a associados 
que perdiam a capacidade laboral ou contributiva. A mutu-
alidade – ou seguro ainda rudimentar – chegou ao Brasil, 
conforme explica a Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais (CNSEG), nas primeiras décadas depois do 
descobrimento. É tida como uma das mais antigas atividades 
econômicas regulamentadas no país, gerenciada pelos jesuítas 
como Padre José de Anchieta, que incentivou o mutualismo 
assistencial e a previdência (CNSEG, 2018).

Em Portugal, a atividade seguradora foi regulada pela 
promulgação das “Regulações da Casa de Seguro de Lisboa”, 
entrando em vigor em 11 de agosto de 1791, vigendo no Brasil 
até a Proclamação da Independência. Registra-se a exploração 
de seguros marítimos com a abertura dos portos brasileiros, 
em 1808, quando foi fundada a Companhia de Seguros Boa Fé, 
na Bahia. Somente em 1850, com a promulgação do “Código 
Comercial Brasileiro” (Lei n° 556, de 25 de junho de 1850) é que 
o seguro marítimo foi pela primeira vez estudado e regulado 
em todos os seus aspectos (SUSEP, 2018).

Assim, a partir do século XIX, numerosas seguradoras 
aprovaram seus estatutos iniciando suas atividades com atuação 
em diversas áreas relevantes, até mesmo em relação aos seguros 
de vida. No Brasil, o Decreto nº 4.270, de 10 de dezembro de 1901 
– a Lei Murtinho – regula o funcionamento das companhias de 
seguro de vida, marítimo e terrestre, nacional e estrangeiro, 
e cria a Superintendência Geral de Seguros, subordinada  
ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de fiscalizar todas  
as seguradoras que operavam no Brasil (CNSEG, 2018).

Em 1939, foi criado o Instituto de Resseguro do Brasil. 
Com isso, o Governo Federal procurou evitar que grande parte 
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das divisas fosse consumida com a remessa, para o exterior, 
de importâncias vultosas relativas a prêmios de resseguros 
em companhias estrangeiras. A medida garantiu a regulação 
do resseguro e o fomento das atividades de seguro de modo 
geral. O Decreto-lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, no art. 39, 
especifica as áreas de competência dos ministérios e atribui 
os seguros privados e capitalização ao Ministério da Indústria  
e do Comércio (CNSEG, 2018).

O Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regulando 
suas operações de seguro e resseguro, criando, então,  
a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão respon-
sável por controlar e fiscalizar as seguradoras e entidades 
de previdência privada. Ainda, no art. 8º do decreto supraci-
tado, cria o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP),  
dos Ressegurados e das Sociedades e ainda dos corretores 
habilitados. A SUSEP é uma das instituições responsáveis por 
promover o fortalecimento da livre concorrência, criando 
condições justas e dando liberdade de crescimento numa esfera 
de igualdade e desejável concorrência.

De um início predominantemente marítimo até os dias 
de hoje, o seguro cresceu significativamente em escopo e dispo-
nibilidade. Atualmente, a indústria de seguros contribui para a 
economia com crescimento e prosperidade nacional de várias 
maneiras. No nível macro, a indústria de seguros fortalece a 
eficiência e a resiliência da economia ao facilitar a transferência 
de riscos indesejáveis. No nível micro, traz diversos benefícios: 
i) ao minimizar o impacto financeiro de eventos futuros ines-
perados e indesejados; e ii) ao organizar negócios de cidadãos 
e fazê-los desfrutar de suas vidas com maior certeza. Como 
uma ferramenta vital para a gestão de risco por indivíduos 
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e organizações, privadas ou públicas, o seguro desempenha 
importante papel na vida econômica, social e política de todos 
os países (BUCKHAM; WAHL; STUART, 2010).

O SEGURO GARANTIA E SUAS DERIVAÇÕES

A terceirização dos riscos para o setor privado pela 
responsabilidade de avaliação técnica e financeira das empresas 
contratantes acaba proporcionando mais segurança na apli-
cação dos recursos públicos. De outro modo, as inversões 
na realização de obras de infraestrutura demandam custos 
que impactam os cofres públicos e criam externalidades em 
diversos setores na economia, portanto, é relevante que se 
façam estudos detalhados em relação aos riscos que esses 
investimentos conduzem.

O seguro garantia ou obrigação de garantia de desem-
penho é uma ferramenta financeira que atua para viabilizar 
qualquer reclamação de um contratante em relação ao seu 
fornecedor se e quando ocorrer uma eventual inadimplência 
na entrega do objeto do contrato. É usado para assegurar o 
desenvolvimento ou a construção de diferentes projetos, parti-
cularmente em grandes obras públicas, quando o governo local 
requer que o empreiteiro forneça tal garantia como comple-
mento ao compromisso de entrega do objeto do contrato ou em 
caso de falta de liquidez necessária para a continuidade da obra. 

Outro termo adotado para essa prática, Surety Bond, surgiu 
nos Estados Unidos em consequência da inadimplência dos 
construtores contratados pela Administração Pública. No século 
XIX, entre 1893 e 1894, o congresso americano determinou a 
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obrigatoriedade das garantias envolvendo a contratação de obras 
por particulares com o governo federal através do Heard Act, ou “lei 
ouvida”, posteriormente melhorado pelo Miller Act, que determinou 
a contratação de seguro garantia de execução e de pagamento para 
todos os contratos e serviços públicos federais superiores a cem 
mil dólares, ou a proteção do seguro garantia de pagamento para 
contratos superiores a vinte e cinco mil dólares, o que efetivou 
melhor proteção nas transações de obras para o Estado (GALIZA, 
2015). Ainda naquele país, a atividade é regulada pela National 
Association of Surety Bond Producers (www.nasbp.org).

No Brasil, ficou estabelecido que o mecanismo (Figura 
1) objetiva o cumprimento fiel das obrigações adquiridas pelo 
tomador (empreiteiras) perante o segurado (Administração 
Pública) em razão de licitação pública (SUSEP, circular nº 477/13, 
art. 4), isto é, deve-se garantir que a empresa vencedora da 
licitação assinará o contrato de execução mantendo o preço  
e as condições propostas. Essa garantia habilita uma empresa 
a participar de procedimentos licitatórios de obras públicas de 
vulto, porém, o empreiteiro pode oferecer a garantia que mais 
lhe convém, ou seja, há uma discricionariedade por parte do 
fornecedor dos serviços e que acarreta risco à res pública.

http://www.nasbp.org
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Figura 1 - Relações presentes no seguro garantia de obras públicas.
Fonte: Elaboração própria (2018).

Nesse sentido, deve ficar claro que o instituto não se 
confunde com uma operação de seguros comum de bens 
duráveis, pois esses mecanismos não se equivalem, conforme 
diferenças apresentadas no Quadro 1, a seguir.

Seguro garantia Seguro comum

Número de 
partes no 

acordo
3 2
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Seguro garantia Seguro comum

Perdas 
esperadas

Não espera perdas. A sinistralidade é 
zero. A garantia leva apenas os riscos 
que sua experiência de subscrição 
indica serem seguros. Se houver 
risco relevante na operação, o seguro 
não é emitido.

Espera perdas. Cálculos atuariais 
indicam as perdas esperadas 
segundo um conjunto de fatores e 
suas taxas são ajustadas segundo 
flutuações no mercado.

Perdas 
recuperáveis

Um seguro garantia é como um 
empréstimo: a seguradora empresta 
seu crédito ao tomador. Uma vez que 
há uma inadimplência, a seguradora 
recupera sua perda junto ao tomador 
ou a terceiros indenizadores.

Quando uma seguradora paga 
um seguro comum, normalmente 
não haverá recuperação desse 
montante, pois já foi provisionado 
pelos demais segurados.

Como o prêmio 
é calculado

Baseado nas características do 
tomador (prestador), incluindo 
sua história financeira, suas 
experiências anteriores com 
seguros garantia, portfólio de obras 
realizadas e valor dos contratos 
encerrados. Em caso de obras longas, 
o prêmio pode apresentar outros 
fatores para refletir o aumento nos 
riscos em longo prazo.

Prêmios são baseados em 
avaliações atuariais que analisam 
a proporção de perdas com o 
tipo de bem a ser segurado e tem 
muito pouco a ver com algum 
projeto ou condições financeiras 
do segurado, a não ser condições 
específicas de seguro, como riscos 
de construção, responsabilidades 
profissionais etc.

Prêmios 
cobrem 

despesas

Sim, grande parte do prêmio está 
relacionada a taxas de serviço para 
cobrir despesas com investigações de 
candidatos não qualificados e para 
emissão do prêmio.

Sim, inclusive perdas esperadas, 
em função de riscos assumidos 
maiores que os reais, o que indica 
folga financeira para cobrir 
eventuais despesas e perdas.

Custo

No exterior, entre 0,5% e 3,0% do 
montante do contrato. No Brasil, 
por envolver taxas diferenciadas 
de empréstimos, pode-se associar à 
SELIC mais um ganho percentual na 
faixa de 3% a 5% mais despesas.

É o preço estipulado para o 
risco de perda do bem conforme 
cálculos atuariais relacionados.
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Seguro garantia Seguro comum

Cobertura

Normalmente, 100% do contrato e ao 
menos 10% do custo de manutenção 
de defeitos no primeiro ano depois 
da entrega da obra.

Depende do tipo de operação, 
mas entre 80 a 100% do montante 
assegurado.

Quadro 1 – Diferenças operacionais entre 
Seguro garantia e Seguro comum.

Fonte: Elaboração própria (2018). Adaptado de https://
howtovies.co/letter-of-credit-vc-surety-bond/

Para Carvalhosa (2016), o performance bond pode contri-
buir para a sociedade e tornar a Administração Pública mais 
cidadã de diversas maneiras, quais sejam:

• impedir a interlocução entre o Poder Público e empreiteiras 
e fornecedores;

• quebrar a corrupção sistêmica;

• garantir o preço, a qualidade e os prazos dos contratos;

• possibilitar retorno do investimento público: prazos rigoro-
samente cumpridos;

• exigir projeto técnico elaborado com detalhamento adequado 
à qualidade exigida e aos prazos;

• exigir empenho da verba orçamentária para a obra;

• providenciar o licenciamento da obra nos diferentes níveis 
federal, estadual e municipal.

https://howtovies.co/letter-of-credit-vc-surety-bond/
https://howtovies.co/letter-of-credit-vc-surety-bond/
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O autor esclarece que, no performance bond, a seguradora 
assume a obrigação de responder perante o ente público contra-
tante pelo descumprimento da obrigação por parte do prestador 
da obra contratada, ou seja, depende unicamente do cumpri-
mento (performance) do contrato perante o público, sendo o 
valor do ressarcimento fixado na apólice. Ponto principal é a 
questão do montante: para o jurista, a soma do ressarcimento 
deve corresponder ao total do montante da obra, incluindo 
todos os valores adicionais ou acessórios (CARVALHOSA, 2016).

Por sua vez, há um equilíbrio contratual quando se esta-
belece o seguro garantia. Para executar a apólice, o ente público 
deve estar rigorosamente cumprindo com suas obrigações junto 
ao contratado, nos estritos termos presentes no performance 
bond. Além disso, deve notificar tanto o inadimplente quanto a 
seguradora, principalmente quando o contrato de prestação de 
serviços for rescindido, para fins de selecionar outra constru-
tora ou ela mesmo assumir a execução do restante do contrato 
original (CARVALHOSA, 2016).

Embora o presente artigo aborde o performance bond, 
ele não é o único instrumento sinônimo de seguro garantia, 
pois há uma diversidade deles utilizada nos Estados Unidos (e 
noutros países) para garantir mais segurança e proteção ao 
erário, e torna mais eficiente, célere e econômica a estrutura dos 
processos licitatórios que envolvem a Administração Pública, 
com garantia de mais legitimidade na gerência e na fiscalização 
dos contratos com empresas e governo (GALIZA, 2015). No Brasil, 
a grande esperança é tornar o seguro garantia em suas dife-
rentes formas como um remédio contra a tradicional corrupção 
existente, de modo geral, nas relações entre o ente público e seus 
fornecedores. O quadro 2 apresenta alguns desses instrumentos.
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Tipo Conceito do Seguro

Bid Bond

Anterior à execução de uma obra, proporciona segurança 
financeira de que a proposta da concorrência é boa-fé, e que 
o contratante tem a competência necessária e a intenção de 
celebrar o contrato.

Performance Bond
Protege o proprietário de perda financeira caso o contratante 
não execute o contrato de acordo com seus termos e 
condições.

Payment Bond
Garante que o contratante pagará às empresas 
subcontratadas, como trabalhadores e fornecedores de 
materiais associados ao projeto;

Maintenance Bond Garante contra defeitos de fabricação ou de materiais por um
período determinado.

Subdivision Bonds
Garante a uma cidade, um município ou estado que o tomador 
vai financiar e construir as melhorias acordadas, tais como 
sistemas de rua, calçadas, guias, sarjetas, esgotos e drenagem.

Quadro 2 – Tipos de seguro garantia presentes 
em contratos públicos no Exterior.

Fonte: Federação Nacional de Seguros Gerais (2017).

Para Carvalhosa (2016), no Brasil, vigora o capitalismo 
de laços, que se caracteriza como a economia na qual o sucesso 
dos negócios depende das relações entre empresários e agentes 
públicos. Nesse processo, ocorre o favoritismo consequente em 
obras públicas de vulto para grandes empreiteiras, uma vez 
que se manipulam contratos, criam-se superfaturamentos, 
execuções incompletas e defeituosas causadas por fraudes e 
outros subterfúgios etc. Para combater isso, o ilustre jurista 
incentiva o rompimento desses laços e as interlocuções promís-
cuas presentes entre agentes públicos e empreiteiras por meio 
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da instituição do seguro garantia nos moldes daqueles consa-
grados em outros países.

Algumas mudanças ocorrem em estados e municípios 
como, por exemplo, no Estado de São Paulo, com o projeto de 
Lei Estadual nº 2 que apresenta o seguinte:

O mecanismo do “Performance Bond” é simples: se a emprei-

teira não concluir, atrasar ou executar de forma inadequada 

a obra encomendada, a seguradora promoverá a conclusão e/

ou reparos necessários, quer contratando terceiro para tanto, 

quer indenizando o Poder Público para que este contrate 

terceiro com esse objetivo. A obrigação de reparar prejuízos 

estimula a seguradora a fiscalizar de perto a obra, cobrando 

da empreiteira o cumprimento de cada prazo e obrigação 

contratual. Evita-se, assim, que a fiscalização recaia sobre 

o Poder Público, cujos agentes têm se mostrado fáceis de 

interesses privados (SÃO PAULO, 2017).

Também tramita no Senado Federal, junto à Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), o Projeto de Lei nº 274/2016, de 
iniciativa do senador Cássio Cunha Lima, que institui o seguro 
de obra, ou seja, performance bond (BRASIL, 2018). Porém, as 
discussões no plenário a respeito do montante coberto não 
atende ao requisito básico de 100% da obra a ser finalizada; 
percentuais inferiores propostos pelos parlamentares não 
resolvem o problema tão comum nas obras públicas brasileiras.
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ANÁLISE DOS CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS DA SUPLAN/PB

Com o intuito de evidenciar os ganhos da adoção de 
melhores mecanismos de securitização nas obras públicas, 
foi realizada uma análise dos contratos de obras públicas, 
licitados na modalidade de concorrência, da Superintendência 
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba 
(SUPLAN). A amostra foi composta por 72 contratos licitados 
na modalidade de concorrência, executados entre os anos  
de 2015 e 2016. Os dados foram obtidos por meio do Sistema 
de Informações Governamentais (SIGA) da Controladoria Geral 
do Estado da Paraíba (CGE).

A análise busca descrever qual é o tipo predominante de 
securitização adotada nos contratos de obras de engenharia 
e infraestrutura da Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado da Paraíba, especificando os prin-
cipais efeitos desse modelo no que tange ao cumprimento do 
prazo de execução, do objeto contratado e do acordo financeiro 
inicialmente estabelecido. Dessa forma, ao analisar os efeitos 
que o tipo de securitização atualmente adotado pode gerar 
na prestação do serviço à sociedade, a pesquisa contribui para 
trazer evidências ao debate sobre as razões pelas quais melhores 
modelos de securitização devem ser adotados para garantir 
efetivamente a entrega do serviço, no prazo e valor acordados.

Os resultados da análise dos contratos da SUPLAN/
PB foram complementados com a entrevista dos servidores 
do órgão responsáveis pelo processo de tomada de decisão 
sobre o desenho do contrato (o consultor jurídico e o gestor 
do contrato) . As entrevistas foram orientadas por um roteiro 
semiestruturado. Como as entrevistas foram gravadas,  
os dados foram degravados e todas as informações pessoais e 
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de identificação foram excluídas antes das informações serem 
utilizadas na pesquisa. Esse segundo momento da análise visa 
compreender as razões dos agentes públicos estaduais para a 
adoção de um determinado modelo de securitização e seu grau 
de conhecimento e interesse por modelos alternativos.

Os setenta e dois contratos de obras analisados tota-
lizam R$ 255.409.982,41 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, 
quatrocentos e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e 
quarenta e um centavos) em investimentos públicos nas mais 
diversas áreas, distribuídas conforme descreve a Tabela (1). A 
maior parte dos contratos de obras públicas foi executado na 
área da educação (80%), correspondendo a aproximadamente 
50% do valor total investido no período.

Tabela 1 - Contratos na modalidade de concorrência 
entre 2015 e 2016 – Suplan/PB.

Área Tipo de 
Garantia

Quantidade 
de contratos

Quantidade 
de aditivos

Valor (R$) 
Inicial

Valor (R$) 
Final

Educação 5% do contrato 57 80 119.468.528,12 136.513.420, 58

Saúde 5% do contrato 07 13 73.423.771,93 88.759.658, 83

Esporte 5% do contrato 01 03 1.518.560,38 1.600.375,29

Infraestrutura 5% do contrato 03 05 13.965.051,55 16.066.085,84

Segurança 5% do contrato 03 00 31.707.929,52 31.707.929,52

Inovação e 
Tecnologia 5% do contrato 01 03 2.873.555,80 3.591.791,71

TOTAL 72 104 242.957.397,30 278.239.261,77

Fonte: Elaboração própria (2018). Extraído do SIGA - Sistema 
de Informações Governamentais/CGE/SUPLAN/PB (2017).
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Os resultados indicam que, em média, 72% dos contratos 
analisados sofreram reajustes no valor inicial de contratação. 
Isso representou a elevação do custo inicial em R$ 35.281.864,47 
(trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, oitocentos 
e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), aumen-
tando, em média, 15% do valor da obra contratada. Além disso, 
em 95% dos contratos analisados, houve, ao menos, a prorro-
gação do prazo inicial de execução da obra, inclusive, mais de 
uma vez (em 72 contratos, houve 104 aditivos). 

Em todos os contratos públicos analisados, a modalidade 
de garantia adotada pela Administração Pública é a caução,  
no valor de 5% do valor do contrato, conforme Art. 56, parágrafo 
1º, I c/c parágrafo 2º, da Lei nº 8.666 (Lei das Licitações Públicas). 
Ao contrário do que dispõe o caput do Art. 56 da Lei nº 8.666,  
a Administração Pública estadual, entre os anos de 2015 e 2016, 
não adotou qualquer outra modalidade de garantia, conside-
rando as especificidades da contratação ou a busca de maior 
eficiência no processo de aquisição. Na prática, isso significa 
que, ao realizar a contratação, a Administração Pública assume 
quase a totalidade do risco por atraso ou inadimplemento 
contratual, mesmo havendo autorização legal para a adoção 
de outras modalidades de garantia.

Segundo os agentes públicos envolvidos no desenho e 
a gestão do contrato, o órgão nunca adotou outra forma de 
garantia, nem tinha “ouvido falar” de modalidades de seguro 
como bid bond ou performance bond até o momento da entre-
vista, muito embora houve conhecimento da existência de 
“seguros totais de obras em caso de inexecução total ou parcial”  
(E1, 2017). Segundo o entrevistado: 
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[...] a legislação brasileira admite a utilização destes meca-

nismos de garantias performance bond e bid bond, porém, esses 

tipos de mecanismos precisariam se adequar as necessidades 

da Administração Pública, na realidade atual, a adminis-

tração teria que mudar a visão de contratações com projetos 

imperfeitos, fragilizados que trazem falhas, se não ficara 

difícil implementar esse tipo de prática (E1, 2017).

Além disso, outro entrevistado ressalta que modalidades 
de seguro como bid bond ou performance bond também seriam 
de grande valia para a Administração Pública se implemen-
tados, haja vista que, nas contratações de grande porte, esses 
mecanismos resolveriam muitos problemas como de logística e 
fiscalização dos contratos e servidores envolvidos no processo, 
permitindo otimizar os recursos humanos da Administração 
Pública na execução da contratação e gestão do contrato (E2, 
2017). Isso significa que a eventual aplicabilidade do performance 
bond promove não somente a maior celeridade e economicidade 
nas compras públicas mas também favorece uma melhor gestão 
dos riscos inerentes a contratações e diminui o ônus gerencial 
inerente ao processo de contratação, compartilhando-o. Com 
a adoção dessas modalidades de securitização, as instituições 
financeiras atestam e asseguram a capacidade técnica e finan-
ceira do contratante, viabilizando o cumprimento efetivo do 
termo contratual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa contribuem para justificar a 
aplicabilidade do performance bond e de outros instrumentos 
de garantia (surety bonds) como uma alternativa adequada nas 
contratações de obras públicas na Administração Pública brasi-
leira, ao garantir mais eficácia e celeridade de execução, bem 
como evitar um crescente sem-número de aditivos e alterações 
contratuais que impactam, sobremaneira, no custo final dos 
projetos. Além disso, essa modalidade de seguro contribui de 
forma significativa para mitigar os riscos de não cumprimento 
na execução dos contratos. 

O performance bond é uma modalidade de seguro garantia 
de grande valor para a gestão financeira e a fiscalização dos 
contratos administrativos de obra, haja vista que, desse modo, 
o Estado: i) estará segurado financeiramente caso o projeto não 
seja executado (com rápida indenização em caso de descumpri-
mento contratual); ii) há um compartilhamento nos custos de 
monitoramento da execução da obra com a instituição financeira 
ou seguradora; no caso de inadimplência por parte do emprei-
teiro, a coobrigada é responsável pela continuidade da obra. Tudo 
isso resulta em mais eficiência contratual que permite ao Estado 
poupar recursos e os destinar a outras áreas de política pública. 
Trata-se, portanto, de um mecanismo que contribui tanto para 
o melhor desempenho do processo de contratação quanto para 
garantir sua conformidade com os padrões de integridade e 
legalidade esperados de um governo democrático e moderno.

O presente estudo faz alusão a um modelo de seguro 
garantia, entre outros amplamente utilizados em outros 
países, notadamente nos Estados Unidos, nos países da 
Europa, no Reino Unido e no Japão, que utilizam, há décadas,  
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o performance bond como modalidade de garantia de execução 
de obras e serviços públicos. A contratação direta, como ocorre 
no Brasil, é uma prática gerencial superada que contribui para 
a ineficiência e favorece o oportunismo, a fraude e a corrupção 
nos contratos públicos.
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DA PARAÍBA – CAMPUS DE PRINCESA ISABEL

Danielle Cristina Rodrigues
Marcos Fernando Machado de Medeiros

INTRODUÇÃO

Considerando a escassez de recursos e o aumento das demandas 
da sociedade por serviços a ser ofertados pelo Estado, espera-se 
que a Administração Pública busque mecanismos para aumentar 
a eficiência dos gastos e a qualidade dos serviços públicos. Nesse 
sentido, Carvalho (2015) afirma que, decorrentes de pressões 
para melhoria de desempenho, práticas de gestão do setor 
privado têm servido de modelo para mudanças no setor público. 
Dentre elas, destaque-se a Gestão por Processos (ou Business 
Process Management – BPM). Tal prática tem, entre seus 
objetivos, padronizar os processos organizacionais no intuito  
de aumentar a produtividade e a eficiência (BRASIL, 2013).

O mapeamento é a etapa inicial para a implementação da 
gestão por processos em uma organização. Esse mapeamento é 
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uma ferramenta utilizada, que consiste em identificar como os 
processos são realizados, representando graficamente as ativi-
dades e a responsabilidade em sua execução (SCHLOSSER, 2014).

As organizações públicas, assim como as privadas, neces-
sitam de processos de suporte para apoiar suas atividades fins. 
Um exemplo típico em organizações públicas é o processo de 
compras. No Brasil, ele já é marcado pelo excesso de regras  
e rigidez imposta pela própria legislação, além disso, os gestores 
tendem a burocratizar ainda mais o processo (FERREIRA, 
2015). A falta procedimentos, fluxos processuais e definições 
de responsabilidades, tendem a torná-lo ainda mais moroso.

Ainda sobre compras públicas, Guizzardi (2014) afirma que 
são mais escassos estudos que visam entender e propor melhoria 
na gestão de processos. Desde o momento em que as compras 
são solicitadas até o recebimento de materiais e serviços,  
os processos de aquisições perpassam diversas etapas que,  
se conhecidas e padronizadas, poderão contribuir para a melhor 
gestão, transparência e alocação de recursos públicos. Além 
disso, ter processos mapeados auxilia na análise de melhoria, 
uma vez que é mais fácil identificar entraves e gargalos.

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba – Campus de Princesa Isabel, lócus desta 
pesquisa, o processo de aquisições de materiais não está com 
seus fluxos de trabalho mapeados, nem existem procedimentos 
institucionais regulamentando sua execução, o que dificultam  
a padronização de procedimentos e a compreensão do fluxo de 
forma sistêmica por todos os participantes. Nesse contexto, emergiu, 
neste estudo, o objetivo geral de analisar, por meio do mapeamento,  
os processos de aquisições de materiais do IFPB – Campus de Princesa 
Isabel, apresentando uma proposta que possibilite melhoria na 
execução do processo. Para atingir o objetivo geral, foram traçados 
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os seguintes objetivos específicos: descrever e representar a situação 
atual do processo (As Is) com base nos elementos da notação Business 
Process Management Notation (BPMN); identificar possíveis gargalos na 
execução do processo e propor ações de melhoria e de redesenho (To 
Be). Para que os objetivos fossem alcançados, foi necessário compre-
ender a gestão por processo e o seu mapeamento.

GESTÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS

A gestão por Processos ou a Business Process Management 
(BPM) surge como uma abordagem gerencial, cujo objetivo consiste 
em melhorar os resultados organizacionais por meio da melhoria 
e do aperfeiçoamento dos processos de trabalho. A esse respeito, 
Gonçalves (2000) afirma que umas das características importantes 
dos processos é a sua interfuncionalidade, apesar de existirem  
os que são executados inteiramente em uma única unidade 
funcional, os principais processos atravessam as fronteiras das 
unidades funcionais. Assim, a gestão por processos fornece uma 
quebra de paradigma do modelo funcional dos processos nas orga-
nizações, objetivando verificar o seu funcionamento ponta-a-ponta, 
ou seja, do início ao fim, independentemente das estruturas hierár-
quicas e funcionais pelas quais a organização está estruturada. 

Para Zaiden (2013, p. 31), 

“adotar a gestão por processos pressupõe planejar e 

executar melhor as atividades pela definição adequada de 

responsabilidades, uso dos recursos de modo mais eficiente, 

prevenção e solução de problemas, eliminação de atividades 

redundantes”. 
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Nessa perspectiva, Pradela, Furtado e Kipper (2012) 
afirmam que a gestão por processos auxilia a identificar, 
conhecer e melhorar as atividades de trabalho. 

O mapeamento é a primeira etapa para implementação 
da gestão por processos em qualquer organização (PAVANI 
JUNIOR; SUCUCUGLIA, 2011; SCHLOSSER, 2014). O mapeamento 
ou a modelagem é conceituada por Pavani Junior e Sucucuglia 
(2011) como uma representação gráfica do sequenciamento de 
atividades, indicando, de forma clara e objetiva, a estrutura e 
o funcionamento básico do processo. O mapeamento propicia 
uma visão mais abrangente e completa do processo, ajudando 
a eliminar gargalos, podendo contribuir, desse modo, para a 
eficiência da organização. O Quadro 1 evidencia os benefícios do 
mapeamento de processos na percepção de diferentes autores.

Autores Benefícios do Mapeamento de Processos

LOSEKANN et al. (2012)

• Registro e documentação dos processos;
• Visão sistêmica dos processos críticos;
• Disseminação do conhecimento dos processos;
• Definição de prioridades;
• Definição dos recursos a ser destinados;
• Orientação para o processo de informatização;
• Melhoria no fluxo das informações;
• Uniformização e padronização na realização das atividades;
• Identificação de gargalos e retrabalhos desnecessários.

MOREIRA (2015)

• Agilidade nos processos;
• Padronização de procedimentos;
• Melhoria na comunicação;
• Auxílio na gestão de risco.

TRINDADE (2016)

• Boa ferramenta para definir papéis e responsabilidades;
• Permitir a visão completa do processo; 
• Identificar desperdícios;
• Identificar e eliminar gargalos.
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Quadro 1 - Benefícios do Mapeamento de Processos.
Fonte: Elaborado a partir de Losekan et al. (2012); 
Moreira (2015); Gissoni (2016) e Trindade (2016).

Para Biazzo (2000), qualquer mapeamento de processo 
é composto pelas seguintes etapas: (1) definição dos limites e 
dos clientes; (2) dos principais inputs, outputs e dos atores envol-
vidos no fluxo de trabalho; (3) entrevistas com os responsáveis 
pelas várias atividades e estudos dos documentos disponíveis;  
(4) e criação do modelo com base na informação adquirida e 
revisão passo a passo do modelo.

O mapeamento de processos compreende a modelagem 
do estado atual (As Is) e a modelagem do estado futuro (To Be).  
A modelagem As Is descreve como o trabalho ocorre, procu-
rando captar o conhecimento de como ele é feito. A modelagem 
To Be representa o estado futuro do processo otimizado e melho-
rado, indicando como deveria ser, ou seja, um estado desejado 
(BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014).

Para que os processos sejam representados graficamente, 
ou seja, modelados, foram desenvolvidas algumas notações1 no 
intuito de permitir uma adequada visualização e compreensão 
dos processos. Entre as notações disponíveis para modelagem 
está a Business Process Management Notation (BPMN) que, 
conforme Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 50), “trata-se 
da maior e mais ampla notação aceita para modelagem de 
processos de negócios”. O quadro 2 representa os principais 
elementos da notação BPMN.

1  Segundo a Association of Business Process Professionals Brasil - ABPMP 
(2013, p. 77) “Notação é um conjunto padronizado de símbolos e regras 
que determinam o significado desses símbolos”. INSERIR A LISTA DE 
REFERÊNCIAS.
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Categoria
de Elemento Elemento Descrição Notação

Objeto de Fluxo Evento  
de Início Indica o início do processo.

Objeto de Fluxo Evento  
de Fim

Indica a finalização do 
processo.

Objeto de Fluxo
Atividade

Indica os trabalhos 
executados durante o 
processo.

Objeto de Fluxo

Subprocesso

Utilizado quando se tem 
atividade que não se encerra 
em si mesma, ou seja, 
existe um subprocesso para 
determinada atividade.

Objeto de Fluxo
Gateway 
exclusivo

Utilizado quando se tem uma 
decisão e só pode tomar uma 
das saídas propostas.

Objeto  
de Conexão Fluxo de 

Sequência

Utilizado para mostrar a 
ordem de execução das 
atividades.

Objeto  
de Conexão Fluxo de 

Associação

Usada para associar 
informações a objetos de 
fluxo

Raia

Pool Representa um processo ou 
uma entidade.

Raia 

Lane

Geralmente utilizado para 
separar as atividades a cargo 
de cada responsável. São 
utilizados para categorizar 
a pool.
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Artefato Objetos de 
Dados

Indicam informações sobre 
as entradas e saídas de uma 
atividade.

Quadro 2 - Principais Elementos da Notação BPMN.
Fonte: Elaborado a partir do TCU (2013).

A notação BPMN é composta por um conjunto de 
elementos gráficos denominado de Diagrama de Processos de 
Negócios (DPN), estando sua simbologia agrupada em quatro 
categorias básicas de elementos, a saber: objetos de fluxos, 
objetos de conexão, raias e artefatos (AAGESEN; KRAGSTIE, 
2013). Os objetos de fluxos indicam o comportamento do 
processo; já os objetos de conexão são utilizados para conectar 
os objetos de fluxos entre si e com outras informações; as raias 
são utilizadas para representar os participantes do processo; 
em relação aos artefatos, estes são utilizados para fornecer 
informações adicionais acerca do processo.

METODOLOGIA

A partir do mapeamento, esta pesquisa sugere uma 
proposta melhoria no processo de aquisições de materiais 
no âmbito do IFPB – Campus de Princesa Isabel. O Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) é 
uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), criada por meio da Lei de nº 11.892, de 29 
de dezembro de 2008, que instituiu a Rede de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos 
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Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O IFPB caracte-
riza-se como uma instituição de educação superior, básica e 
tecnológica com atuação em diversas cidades do Estado da 
Paraíba, por meio dos diversos campi (IFPB, 2015).

O campus de Princesa Isabel está localizado no sertão 
paraibano, na zona rural do município de Princesa Isabel,  
no sítio Barro Vermelho, a uma distância de 418 quilômetos 
(km) de João Pessoa, capital paraibana e município em que 
fica a reitoria, órgão executivo do IFPB (IFPB, 2015). O campus 
possui autonomia administrativa para gerenciar seu orçamento 
e executar as diversas atividades administrativas, tal como 
efetuar as compras necessárias para atendimento das ativi-
dades administrativas e acadêmicas.

Este estudo, realizado no IFPB – Campus de Princesa 
Isabel, classifica-se como sendo descritivo e aplicado do tipo 
estudo de caso, pois ao mesmo tempo que envolveu o deta-
lhamento do estado atual (As Is) do processo de aquisições 
de materiais, com a descrição de todas as etapas e o fluxo 
do processo, também buscou tornar explícitos os problemas 
existentes no processo mapeado, no intuito de propor melhorias 
que sejam capazes de agregar valor no desempenho da gestão 
organizacional representada pela situação To Be do processo.

Para coleta de dados, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, pesquisas documentais, entrevistas individuais 
e realização de grupo focal. Nesta pesquisa, foi realizado  
o levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos e 
dissertações a fim de constituir a base teórica que fundamentou 
este estudo. Quanto à pesquisa documental, este estudo utilizou 
normativos legais relacionados ao processo de aquisição de 
materiais no âmbito do setor público, além de documentos 
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oficiais do IFPB, tais como: Manual do Almoxarifado do IFPB 
e o Procedimento Operacional de Pesquisa de Preços do IFPB.

Além da pesquisa documental e bibliográfica, os dados 
foram coletados por meio de entrevistas e realização de um 
grupo focal. Biazzo (2000) evidencia que um dos primeiros 
passos para mapear processo é identificar os atores envolvidos 
no fluxo de trabalho. Assim, primeiramente se investigou quais 
servidores da instituição estariam envolvidos no processo de 
aquisições de materiais e que poderiam fornecer informações 
relevantes para o estudo, caracterizando o processo de seleção 
dos participantes da pesquisa como intencional.

Dentre as técnicas utilizadas para realizar o mapeamento 
de processos, Pavani Junior e Scucuglia (2011) destacam a 
entrevista com os participantes do processo, um importante 
instrumento para obtenção de informações. Para obtenção dos 
dados necessários a fim de descrever as etapas e o fluxo atual 
do processo de aquisições de materiais, foi utilizada a técnica 
de entrevista semiestruturada que, segundo Martins (2016),  
é conduzida com o uso de um roteiro, mas com liberdade de ser 
acrescentadas novas questões pelo entrevistador. Foram reali-
zadas entrevistas individuais de roteiro semiestruturado com os 
servidores lotados nas unidades administrativas envolvidas com 
o processo, a saber: Direção de Administração, Planejamento e 
Finanças (DAPF); Coordenação de Compras, Licitações e Contratos 
(CCLC); Coordenação de Planejamento e Contabilidade (CPC); 
Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado (CPA) e Coordenação 
de Execução Orçamentária e Financeira (CEOF).

A partir das entrevistas individuais e da análise docu-
mental, as etapas e o fluxo atual do processo de aquisição de 
materiais foram desenhados com base nos elementos da notação 
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BPMN. Para isso, foi utilizado um software gratuito visando à 
modelagem de processos de negócios o Bizagi Modeler. 

Após o desenho do processo, ocorreu a condução do grupo 
focal pelo pesquisador deste estudo, tendo como participantes 
os mesmos servidores que participaram das entrevistas indivi-
duais. O grupo focal objetivou validar e analisar a situação As Is 
do processo. Para a ABPM (2013), as entrevistas em grupo com 
os participantes do processo e conduzidas por um facilitador 
mostram-se efetivas no intuito de gerar discussões, além de 
criar um senso de propriedade e participação de modelagem  
e documentação do processo.

Na condução do grupo focal, primeiramente, foi infor-
mado aos participantes o objetivo do estudo e solicitado 
consentimento para gravação de voz. Em seguida, o desenho 
do fluxo atual do processo, elaborado pelo pesquisador quando 
das entrevistas individuais, foi apresentado para fins de vali-
dação pelos servidores envolvidos com o processo. Nessa etapa,  
o grupo sugeriu pequenas alterações no diagrama apresentado 
de modo a retratar a realidade atual do processo. 

O próximo passo na condução do grupo focal consistiu  
na análise do processo com o objetivo de identificar os gargalos 
na sua execução. Foi construído um roteiro prévio para 
condução do grupo focal adaptado do questionário desenvol-
vido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (2016) no 
Manual de Metodologia de Gestão por Processos.

Para análise dos dados, utilizou-se uma abordagem quali-
tativa que, na visão de Marconi e Lakatos (2010), não requer 
a utilização de instrumentos estatísticos, preocupando-se em 
interpretar fenômenos, fornecendo apreciação mais detalhada 
sobre as investigações. Ademais, empregou-se a técnica da 
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análise de conteúdo que, conforme Martins (2016), objetiva 
estudar a comunicação de maneira objetiva e sistemática. 

Martins (2016) lista as três etapas da análise de conteúdo: 
pré-análise (coleta e organização do material a ser analisado), 
descrição analítica (estudo aprofundado do material) e inter-
pretação. Na primeira etapa, procedeu-se com a transcrição 
manual das entrevistas. Posteriormente, as respostas foram 
sistematizadas utilizando a notação BPMN e desenhando os 
fluxos do processo por meio da ferramenta Bizagi Process Modeler 
na sua versão gratuita. Por fim, os dados foram tratados e inter-
pretados, correlacionando os elementos do processo, conforme 
a notação BPMN abordada no referencial teórico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mapeamento da Situação Atual -As Is

O processo foi desenhado em forma de diagrama de 
processo utilizando a notação BPMN. A situação As Is do 
Processo de Aquisição de Materiais está representada na Figura 
1. O processo de aquisição de materiais inicia-se com o solici-
tante. A primeira atividade executada por esse ator no processo 
é levantar a demanda por aquisição de materiais. O solicitante 
formaliza sua demanda preenchendo um formulário denomi-
nado “Solicitação de Bens/Serviço”, que está disponibilizado de 
forma on-line na página web do IFPB/Campus de Princesa Isabel. 
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Figura 1 _ Processo de Aquisições de Materiais - Situação As Is.
Fonte: Elaboração própria (2018).
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No formulário, o solicitante deverá informar os mate-
riais a ser adquiridos com as especificações, as quantidades 
demandadas, os valores e a justificativa da aquisição. Após  
o preenchimento on-line do formulário, este deverá ser impresso 
e assinado pelo solicitante, e posteriormente entregue ao setor 
de protocolo da instituição para que seja formalizado o processo 
no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). O SUAP 
é o sistema de informação utilizado pela instituição para a 
gestão dos processos administrativos e acadêmicos. Entre as 
funcionalidades do SUAP, encontra-se o Módulo Protocolo que 
possibilita, o registro da criação de novos processos. 

No Campus de Princesa Isabel, o setor de protocolo 
é responsável por efetivar e formalizar o registro de novos 
processos no SUAP. Nesse sistema, será gerado um número 
de protocolo. A abertura de processo administrativo devida-
mente autuado, protocolado e numerado atende os preceitos 
normativos contidos no art. 38 caput da lei geral de licitações 
(Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993), que trata do início do 
procedimento da licitação. 

Conforme apresentado na Figura 1, do setor de protocolo, 
o processo segue para a Direção de Administração, Planejamento 
e Finanças (DAPF). A primeira atividade executada nesse setor 
é analisar a viabilidade orçamentária, verificando a disponi-
bilidade de recursos orçamentários para atender a demanda, 
conforme planejamento e orçamento anual do campus.  
Não havendo recursos orçamentários o processo é encerrado  
e comunicado ao solicitante. 

Constatada alguma inconsistência na instrução proces-
sual, isto é, algum elemento que, por sua presença ou ausência, 
impossibilita o andamento do processo, conforme os instru-
mentos legais e normativos, a DAPF fará a devolução deste  
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ao solicitante para os ajustes necessários. Estando corretamente 
instruído, a próxima atividade da DAPF é verificar a existência de 
Ata de Registro de Preços vigente na qual o campus figura como 
órgão participante e da qual constem os materiais solicitados.

A Ata de Registro de Preços é um documento no qual a 
Administração registra itens licitados, os preços ofertados pelos 
licitantes vencedores e as condições gerais de fornecimento, 
tendo validade limitada a doze meses, para eventuais e futuras 
contratações. Esse documento é oriundo de licitações proces-
sadas pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, que possuem 
as seguintes diferenças em relação às licitações tradicionais:  
(1) pode reunir as demandas estimadas de múltiplos órgãos 
e entidades da Administração Pública; (2) não obriga a 
Administração a contratar o licitante adjudicatário; e (3) 
dispensa, em sua fase interna, indicação de recursos orça-
mentários, sendo esta necessária apenas antes do pedido de 
fornecimento. O Sistema de Registro de Preços, regulamentado 
por meio do Decreto de nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,  
é utilizado quando a Administração sabe que irá necessitar 
de um bem ou de um serviço, mas é incapaz de precisar com 
clareza a quantidade que será necessária. Assim, conforme a 
demanda surge, a Administração pode solicitar o fornecimento 
do item constante da Ata de Registro de Preços pelo fornecedor 
signatário nas condições nela estabelecidas. 

A Ata de Registro de Preços representa um documento 
vinculativo e obrigacional para os fornecedores constantes 
da ata. Os vencedores do processo licitatório assinam a Ata de 
Registro de Preço (ARP) comprometendo-se a fornecer bens ou 
serviços durante sua vigência e pelos preços nela registrados, 
sob pena de incorrerem nas sanções administrativas constantes 
do Instrumento Convocatório, após observado o processo 
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administrativo que lhes assegure os princípios do contraditório 
e da ampla defesa.

O órgão responsável pela condução do procedimento 
licitatório para o registro de preços e o gerenciamento da ARP 
denomina-se “órgão gerenciador”. Durante os procedimentos 
iniciais do Sistema de Registro de Preços, o órgão gerenciador 
informará aos demais órgãos e entidades da Administração 
Pública sua intenção de realizar o registro de preço para os 
itens que pretende licitar, esse procedimento é denominado 
Intenção de Registro de Preços – IRP. Tais órgãos e entidades 
poderão manifestar interesse em participar e integrar a ARP, 
quando, após terem sua manifestação de interesse aceita 
pelo órgão gerenciador, figurarão como órgão participante 
do SRP. No âmbito do IFPB – Campus de Princesa Isabel, no ano  
de 2017, as compras de materiais foram provenientes de Atas 
de Registro de Preços oriundas de processos gerenciados por 
outros órgãos ou por dispensa de licitação, conforme dispo-
nibilizado no portal da instituição.

Existindo ARP vigente, o processo de solicitação de aqui-
sição segue da DAPF para a Coordenação de Compras, Licitações 
e Contratos (CCLC), onde será juntado ao processo de Intenção 
de Registro de Preços. Para as ARPs vigentes há mais de cento 
e oitenta dias, faz-se necessário analisar a vantajosidade 
econômica de se contratar o fornecedor registrado, por meio 
da comparação do preço registrado com o atualmente praticado 
no mercado junto a outros órgãos e entidades da Administração 
Pública. Tal atividade é executada a fim de que não ocorram 
contratações com sobrepreço, o que provocaria dano ao 
erário. A análise do preço geralmente é realizada utilizando 
a plataforma on-line intitulada Painel de Preços desenvolvida 
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
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que disponibiliza dados e informações de compras públicas 
homologadas no âmbito do governo federal.

Estando a ARP vigente há menos de 180 dias, não se 
faz necessário analisar os preços registrados em ata. Assim, 
a CCLC apenas junta ao processo as certidões que comprovam 
a manutenção das condições de habilitação dos fornece-
dores, previstas no instrumento convocatório da licitação.  
O processo, então, segue para o Diretor Geral a fim de dar pros-
seguimento à autorização do empenho e, consequentemente, 
à aquisição. O Diretor geral do campus exerce a atribuição de 
ordenador de despesa, e ele, conforme parágrafo 1º do art. 
80 do Decreto-Lei nº 200/67, é toda e qualquer autoridade  
de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização  
de pagamento, suprimento ou dispêndio.

Caso não seja autorizada a emissão de empenho,  
o processo é encerrado. Uma vez autorizado o empenho, 
o processo segue para emissão da Nota de Empenho pela 
Coordenação de Planejamento e Contabilidade. Para elucidar 
o conceito de empenho, o art. 58 da na Lei nº 4.320/64 traz a 
seguinte definição: “O empenho de despesa é o ato emanado 
de autoridade competente que cria para o Estado obrigação 
de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. 
O empenho representa o compromisso do órgão em reservar 
parte do seu orçamento para despesa e credor determinados.

Nos casos em que o Diretor de Administração do campus 
constatar que não existe Ata de Registro de Preços vigente 
para os materiais solicitados ou quando a CCLC verificar que o 
preço registrado em ata não está compatível com o praticado 
no mercado, o processo é encaminhado ao Diretor Geral para 
autorizar a aquisição por meio de novo procedimento licitatório. 
Caso a aquisição não seja autorizada, o processo é encerrado.



MAPEAMENTO DE PROCESSOS NO SETOR PÚBLICO  
 

UMA PROPOSTA PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA- CAMPUS DE PRINCESA ISABEL

Danielle Cristina Rodrigues 
Marcos Fernando Machado de Medeiros

197

Uma vez autorizada a aquisição, o processo é enca-
minhado à CCLC para realização dos procedimentos 
administrativos pertinentes para compra dos materiais. No 
âmbito da Administração Pública, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, toda compra deverá ser realizada mediante 
processo licitatório que poderá ser conduzido nas modalidades 
de concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão 
e pregão. Há ainda as situações em que a licitação pode ser 
dispensável, conforme hipóteses previstas no art. 24 da Lei  
nº 8.666/93; ou inexigível, nos casos de inviabilidade de compe-
tição, conforme hipóteses previstas no art. 25 da mesma lei.

Primeiramente, a CCLC realiza a pesquisa de preços a 
fim de estimar os valores de cada material a ser adquirido, 
observando as orientações contidas na Instrução Normativa 
nº 05/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
que trata dos procedimentos administrativos básicos para 
realização de pesquisa de preços visando à aquisição de bens 
e contratação de serviços no âmbito da Administração Pública 
federal. Essa Instrução Normativa traz o uso do Painel de 
Preços como principal parâmetro para pesquisa de preço para 
órgãos e entidades do poder executivo federal que integram o 
Sistema de Serviços Gerais (SISG). No âmbito do IFPB, deve-se 
observar ainda o Procedimento Operacional Padrão nº 01/2017 
da Unidade de Compras da Reitoria do IFPB (2017) que trata da 
realização de estimativa de preços para Pregões Eletrônicos, 
Sistema de Registro de Preços (SRP) e Contratações Diretas.

Com a estimativa de preços realizada, a CCLC solicita à 
Coordenação de Planejamento e Contabilidade (CPC) a decla-
ração de adequação orçamentária. Com isso, a CPC emitirá uma 
declaração indicando a disponibilidade e o detalhamento dos 
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recursos orçamentários para atender a despesa e devolverá o 
processo para a CCLC.

Retornando o processo para a CCLC, será definida a 
modalidade de licitação ou a hipótese de dispensa de licitação, 
conforme o caso. Tendo em vista que a maioria dos mate-
riais solicitados enquadra-se na definição legal de comuns,  
ou seja, têm padrões de desempenho e qualidade que podem 
ser objetivamente definidos em Edital por meio de especifica-
ções usuais no mercado, a modalidade de licitação comumente 
definida é o pregão conforme regulamenta a Lei nº 10.520,  
de 17 de Julho de 2002.

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 

por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

O pregão é realizado comumente em sua forma eletrô-
nica, de acordo com o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005.

Art. 4° Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns 

será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a 

utilização da sua forma eletrônica.

§ 1° O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo 

nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela 

autoridade competente.
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A licitação pode ser dispensada quando considerada 
desvantajosa para a Administração, como nos casos em que 
os custos de sua realização superam os dos itens que pretende 
adquirir. Nesse sentido, instrui o inciso II, do art. 24 da Lei  
nº 8.666/93, que para aqueles itens cujo valor não ultrapasse  
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), a licitação pode 
ser dispensada, isto é, pode ser realizada a contratação direta 
dos itens que se pretende adquirir.

Caso a aquisição não possa ser feita mediante contratação 
direta, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos 
elaborará o Edital da licitação e os seus respectivos anexos.  
O Edital é o documento em que são convocados os interessados 
em fornecer os itens informados pela Administração e estabe-
lece as diretrizes gerais do procedimento licitatório. Ao Edital 
é juntado Termo de Referência e demais documentos que a 
Administração julgue pertinentes ao procedimento licitatório. 
Segundo o artigo 8º do Decreto nº 3.555 de 2000, em seu inciso II,

[...] o termo de referência é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando 

os preços praticados no mercado, a definição dos métodos,  

a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato.

Elaborado o Edital e seus anexos, o processo seguirá para 
a Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba para emissão de parecer 
acerca da existência de óbices jurídicos para o seguimento do 
processo. Posteriormente, o processo retornará à Coordenação 
de Compras, Licitações e Contratos, que irá providenciar o 
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atendimento das recomendações feitas no parecer jurídico da 
Procuradoria e, por fim, publicar o Edital. 

Em data e horário marcados no Edital, será realizada 
abertura da sessão pública do pregão, que seguirá os ditames da 
Lei 10.520/02 e do Decreto 5.450/05. Realizado o certame, a autori-
dade competente procederá sua homologação. A homologação é o 
ato pelo qual o ordenador de despesa ratifica o procedimento lici-
tatório para que produzam os efeitos jurídicos. O processo, então, 
seguirá para a Coordenação de Planejamento e Contabilidade 
para empenho da despesa, seguindo-se posteriormente para a 
Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, que irá realizar os 
procedimentos concernentes ao recebimento do objeto.

Caso a aquisição possa ser feita mediante contratação 
direta, nos termos do inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666/93, 
a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos irá apenas 
elaborar o termo de referência e dar início ao procedimento 
denominado Cotação Eletrônica. Esta é regulamentada pela 
Portaria n° 306, de 13 de Dezembro de 2001, do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, e basicamente 
consiste em uma sessão pública virtual, semelhante à do 
pregão eletrônico, porém, simplificada e limitada, uma vez 
que é controlada exclusivamente pelo Sistema e é vedada a 
apresentação de proposta em papel.

Após o encerramento da Cotação Eletrônica, será divul-
gada, pelo sistema, a classificação dos participantes, indicando 
as propostas ou os lances de menor valor, até o máximo de cinco. 
Será considerado vencedor o fornecedor mais bem classificado, 
sendo-lhe adjudicado o objeto após observado que a proposta 
atende as especificações do objeto. 

A Administração deve dar preferência à realização de 
Cotação Eletrônica, no entanto, justificadamente, esta pode 
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realizar cotação tradicional junto aos fornecedores, que 
consiste em solicitar propostas de preços em papel para os 
itens que pretende adquirir, adjudicando, ao final, o objeto ao 
fornecedor que apresentou a menor proposta. Após a adjudi-
cação, o processo seguirá para a autoridade competente para  
a homologação do processo, que posteriormente seguirá para 
a Coordenação de Planejamento e Contabilidade para emissão 
da nota de empenho da despesa, seguindo, por fim, o trâmite 
supramencionado de recebimento do objeto na Coordenação de 
Patrimônio e Almoxarifado.

A coordenação de Planejamento e Contabilidade é 
responsável por emitir a Nota de Empenho, documento que 
formaliza o empenho em que constará o nome do credor, a espe-
cificação da despesa e os valores. Após a emissão das notas de 
empenhos, o processo segue para a Coordenação de Patrimônio 
e Almoxarifado (CPA), responsável pelo acompanhamento  
e recebimento dos materiais. 

Análise do Processo

A análise do processo consiste em identificar as principais 
dificuldades encontradas durante a execução da situação As Is 
do processo. Os principais gargalos do processo identificados 
quando da realização do grupo focal estão descritos a seguir: 

• Definição da Figura do Solicitante: não está defi-
nido no âmbito da instituição quem pode figurar 
como solicitante no processo. Tal falha causa 
desorganização no suprimento de materiais para os 
diversos setores da instituição, tendo em vista que, 
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podendo todos os servidores realizarem solicitações 
de compras, há a possibilidade de servidores de um 
mesmo setor solicitarem individualmente itens idên-
ticos para o atendimento de uma mesma finalidade.

• Formalização da Demanda: falhas na formalização 
da demanda em relação à adequada caracterização 
(especificação) do objeto a ser adquirido e ausência 
da pesquisa de preço dos materiais solicitados.

• Emissão da Declaração de Dotação Orçamentária: 
retrabalho no fluxo do processo quando este segue 
para a Coordenação de Planejamento e Contabilidade 
para emissão de declaração de dotação orçamen-
tária, visto que a viabilidade orçamentária já foi 
objeto de análise pela Direção de Administração, 
Planejamento e Finanças.

• Verificação de Ata de Registro de Preços 
Vigente: no atual f luxo do processo, a Direção 
de Administração, Planejamento e Finanças vem 
executando a atividade de verificar a existência de 
Ata de Registro de Preços vigente, apesar de que 
analisar a estratégia de suprimento mais vanta-
josa à Administração constitui atividade típica da 
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos.

• Autorização da Aquisição: envio do processo para 
a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos 
efetuar sem a devida autorização do ordenador de 
despesa, resultando na execução de trabalhos desne-
cessários caso a aquisição não seja autorizada.

• Recebimento de Materiais: quando do recebimento 
de materiais, um dos problemas apontados em relação 
ao processo de aquisição é a compra de materiais já 
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existentes no estoque do almoxarifado da instituição. 
No modelo atual, o almoxarifado só participa do 
processo de aquisição apenas na fase de recebimento 
dos materiais. Não é feita qualquer consulta prévia 
para saber se os materiais constam em estoque 
antes de efetuar a compra. Outro gargalo verificado 
em relação ao recebimento de materiais é a falta de 
comunicação com o solicitante, pelo setor de almo-
xarifado, informando que os materiais requisitados 
foram entregues pelo fornecedor e estão disponíveis.

Mapeamento da Situação Proposta – To Be

Com base na análise da situação atual do processo, esta 
subseção apresenta as propostas de mudanças do processo de 
aquisições de materiais do IFPB – Campus de Princesa Isabel. 
A situação To Be está representada por meio do Diagrama de 
Processo de Negócio (DPN) apresentado na Figura 2.
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Figura 2 – Processo de Aquisições de Materiais-Situação To Be.
Fonte: Elaboração própria (2018).
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Em relação ao Modelo Atual (Situação As Is), o rede-
senho do processo surgiu a partir das seguintes propostas de 
mudanças, representadas no Quadro 3.

Propostas de mudanças relacionadas 
com o redesenho do processo

Setores envolvidos 
no redesenho

Definir como solicitante as unidades administrativas 
e acadêmicas, atribuindo aos chefes dos setores a 
responsabilidade pelas solicitações de materiais da sua 
unidade, sendo necessária a ciência formal da chefia 
das unidades na formalização da demanda para o 
prosseguimento do processo. A figura do solicitante,  
no modelo proposto, está representada pela raia: unidades 
administrativas e acadêmicas. Para Zaiden (2013), a melhoria 
na execução das atividades dos processos pressupõe a 
definição explícita de responsabilidades. 

Unidades Administrativas 
e Acadêmicas

Inclusão de novas atividades no processo que contemplem 
a prévia consulta, pelas unidades solicitantes, ao setor 
de almoxarifado, da existência de materiais em estoque. 
Verificando a ausência do material em estoque, o setor de 
almoxarifado deverá emitir uma declaração de inexistência 
de materiais para que a unidade solicitante dê andamento  
ao processo de aquisição.

Unidades Administrativas 
e Acadêmicas  
e Coordenação  
de Patrimônio  
e Almoxarifado.

Em relação à pesquisa de preço, sugere-se alteração no 
fluxo e na atribuição da atividade “Realizar Pesquisa de 
Preço”. Desse modo, não será mais atribuição da CCLC, mas 
do solicitante, logo após a constatação de que os materiais 
demandados não constam em estoque. Para tanto,  
os solicitantes devem ser capacitados para que realizem 
as pesquisas de preços de forma adequada. As falhas 
verificadas na formalização da demanda, no que tange à 
inadequação na especificação dos materiais, podem ser 
minimizadas pela capacitação dos servidores e criação de 
manuais orientando os solicitantes a formalizar a demanda. 
Essa falha não altera o fluxo do processo proposto, por isso, 
não está representada na figura do redesenho do processo, 
porém, afeta o desempenho na execução do processo.

Unidades Administrativas 
e Acadêmicas  
e Coordenação de Compras, 
Licitações e Contratos.
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Propostas de mudanças relacionadas 
com o redesenho do processo

Setores envolvidos 
no redesenho

Alteração no fluxo da atividade de Autorização da Aquisição. 
Antes de o processo ser encaminhado para a Coordenação 
de Compras, Licitações e Contratos. Nesse caso, a aquisição 
já deve estar autorizada pelo Diretor Geral, a fim de evitar 
trabalho desnecessário. No modelo As Is, há situações 
em que o processo primeiro passa pela CCLC para depois 
ser encaminhado para o Diretor Geral e, caso não seja 
autorizada a aquisição, todo o trabalho executado pela CCLC é 
desperdiçado. É nesse sentido que Trindade (2016) argumenta 
que, ao mapear processo, os desperdícios são identificados.

Direção Geral  
e Coordenação de Compras, 
Licitações e Contratos.

Eliminação de atividades duplicadas no fluxo do processo. 
No modelo As Is, a Coordenação de Planejamento 
e Contabilidade emite a Declaração de Adequação 
Orçamentária. Porém, no modelo To Be, a emissão dessa 
declaração passa a ser de responsabilidade da Direção de 
Administração, pois este ator, ao analisar a viabilidade 
orçamentária, já verifica a adequação orçamentária. 

Direção de Administração, 
Planejamento  
e Finanças e Coordenação 
de Planejamento  
e Contabilidade.

Quadro 3 – Propostas de mudanças relacionadas 
ao redesenho do processo.

Fonte: Elaboração própria (2018).

CONCLUSÕES

Este artigo teve como objetivo geral analisar, por meio do 
mapeamento, o processo de aquisições de materiais do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB) –Campus de 
Princesa Isabel, apresentando uma proposta de intervenção 
que possibilite melhoria na execução do processo. Ao realizar 
esse mapeamento do processo (As Is), foi possível visualizar 
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de forma mais explícita quais as atividades são realizadas,  
os atores envolvidos e os problemas.

O modelo atual do processo de aquisições de mate-
riais apresenta algumas limitações, tais como: ausência de 
normatização interna definindo competências e atribuições 
pela execução de algumas atividades; falta de conhecimento 
acerca dos procedimentos de inerentes à aquisição de mate-
riais, especialmente no que tange à formalização da demanda; 
falhas de comunicação e integração entre os participantes.  
A partir daí, foram propostas ações de melhoria e o redesenho 
do processo (To Be).

De maneira geral, avalia-se que este estudo contribuirá 
para a temática sobre mapeamento de processos no âmbito da 
gestão pública, sobretudo no que tange à aquisição de materiais, 
bem como sobre a utilização da notação BPMN. Salienta-se que 
esta pesquisa fundamentou-se em um estudo de caso. Assim,  
os resultados estão relacionados à instituição, lócus da pesquisa, 
podendo ser utilizado como referência para outras instituições 
desde que efetuadas as devidas adequações conforme a reali-
dade de cada instituição.
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INTRODUÇÃO

A profissionalização e o aperfeiçoamento da gestão pública 
têm encontrado nos procedimentos de compras e licitações um 
dilema. Isso porque, o processo licitatório, fase obrigatória que 
antecede as aquisições e os contratos, visa assegurar a igual-
dade de concorrência entre os interessados em fornecer seus 
bens ou serviços ao poder público, garantindo a impessoalidade 
e a isonomia na Administração Pública. Contudo, esse processo 
é regido por uma legislação rígida e com pouca margem de 
discricionariedade, disciplinado pela Lei nº 8.666/93 (PIETRO, 
2014), e as poucas inovações percebidas na área somente obje-
tivam meios que assegurem a ampliação da participação nos 
processos licitatórios, em detrimento da qualidade dos bens 
adquiridos (FERNANDES, 2016).
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Um dos pontos da legislação que dificulta a melhoria da 
qualidade dos bens adquiridos pela Administração Pública é o 
§1º, I do Art. 3º, da Lei nº 8.666/93, que veda ao agente público 

“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, [...] ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato [...]”. 

Além disso, o planejamento inadequado de alguns órgãos 
públicos para as suas aquisições, devido à falta de preparo dos 
seus responsáveis; à minimização ou exclusão da participação dos 
usuários, ou seja, daqueles que efetivamente utiliza os materiais 
adquiridos; e à deficiência na comunicação entre os servidores 
envolvidos, maximiza as problemáticas advindas dos processos 
licitatórios em função de descritivos de materiais inadequados 
aos seus objetivos (DELGADO et al., 2016). Com isso, ao analisar 
o registro das licitações no Portal de Compras Governamentais, 
não raro, observa-se o fracasso nas tentativas de aquisição, quer 
pelo registro de produtos que não atendem a real necessidade, 
quer pela ausência de participantes na licitação.

Nesse contexto, este estudo apresenta uma proposta 
de melhoria no planejamento das compras do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), filial da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), mais especificamente quanto 
ao processo de definição e atualização dos descritivos dos mate-
riais adquiridos pela instituição. Seu objetivo geral é estabelecer 
um processo de definição e atualização dos descritivos dos 
materiais a ser adquiridos no HUOL adequado às necessidades 
da instituição. Quanto aos objetivos específicos, são: descrever 
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o processo atual de aquisição de bens da instituição; propor um 
fluxo de atividades para definição e atualização dos descritivos 
de materiais adequado ao ambiente organizacional em estudo; 
e formatar instrumentos para auxiliar o processo descritivo de 
materiais gerais e bens patrimoniais.

O estudo justifica-se pela ausência de um processo formal 
para definição e atualização de descritivos no locus da pesquisa, 
pela relevância das compras governamentais frente à pressão 
da mídia e da sociedade por melhores serviços públicos, tendo 
em vista o seu impacto direto na qualidade dos serviços ofer-
tados pelo estado (ENSSLIN et al., 2014), bem como na escassez 
de pesquisas na área de compras públicas que tenham como 
foco orientações, modelos ou instrumentos (FERNANDES, 2016). 
Além disso, a uniformização da estrutura organizacional das 
unidades administradas pela EBSERH poderá possibilitar a 
adoção do modelo proposto, com pouca ou nenhuma alteração.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Compras Públicas

As compras públicas compreendem as atividades de 
identificação de necessidades, seleção, pedidos e todas as fases 
de administração de um bem necessário ao serviço público 
(FERNANDES, 2016). As peculiaridades da Administração Pública 
e, principalmente, a necessidade da obediência aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade  
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e publicidade, dotaram o processo de compras públicas de 
procedimentos rígidos e longos.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XXI, 
determina que 

“ressalvados os casos especificados na legislação, obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes [...]”.

Tal exigência é reforçada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, a lei de licitações e contratos administrativos, que 
estabelece, em seu art. 2º, caput e parágrafo único, que 

“As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alie-

nações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessa-

riamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 

previstas nesta Lei”. 

Dessa forma, ao contrário do que acontece na admi-
nistração privada, na gestão pública, a contratação de bens 
ou serviços deve ser precedida de um procedimento próprio 
denominado licitação, que deve seguir objetivos pré-determi-
nados em lei, por meio de edital, para abrir a disputa entre 
interessados, devendo ser escolhida a proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública (MELLO, 2009; JUSTEN, 2009.).

Esse conceito de vantajosidade é explicado por Justen 
(2009, p. 63) como a seleção do 
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“contratante e [d]a proposta que apresentem as melhores 

condições para atender a reclamos do interesse coletivo, 

tendo em vista circunstâncias previsíveis (preço, capacitação 

técnica, qualidade, etc.)”. 

Portanto, selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração vai muito além de escolher aquela que apresente 
o menor valor monetário, mas também outras condições que a 
valorizem e, principalmente, atenda o interesse coletivo.

A contratação pública nasce do pressuposto de que a 
necessidade administrativa deve ser plenamente satisfeita e 
que, para tal, é necessário recorrer ao mercado para seleção de 
terceiro, que possui os meios necessários para a resolução dessa 
necessidade que é o valor primeiro do procedimento, e não a 
igualdade (MENDES, 2013). Apesar de o procedimento licitatório 
ser, em regra, fase necessária para contratação de bens ou 
serviços, é preciso compreender que este não apresenta fins em 
si mesmo, sendo apenas um meio para concretização do objetivo 
final: o suprimento da demanda (JUSTEN, 2009; MELLO, 2009).

Ciente desse fato, Mendes (2013) critica a ideia de que 
a contratação é dividida em apenas duas fases: a licitação e 
o contrato. Na visão defendida pelo autor, as três primeiras 
etapas da fase de planejamento são a identificação de qual é o 
problema, da solução para esse problema e de quanto custará 
essa solução. Essas etapas deverão ser realizadas separadamente 
e na ordem apresentada, pois, do contrário, poderá resultar em 
confusão de definições, como um problema adaptado à solução, 
e não o contrário, como é de se esperar.



DESCRITIVO DE MATERIAIS 
 

UMA PROPOSTA PARA O PROCESSO DE DEFINIÇÃO E ATUALIZAÇÃO 
DAS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS 

NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

Samuel Nário Fernandes Neto 
Maria Teresa Pires Costa

219

Conceito de Descritivo

A Lei nº 8.666/93, no caput do art. 14, estabelece que 
“nenhuma compra será feita sem adequada caracterização 
de seu objeto [...]”. Para Justen (2009), esse artigo materializa, 
mesmo que suscintamente, a necessidade de planejamento 
para aquisição, princípio norteador das contratações públicas, 
cabendo ao administrador público realizar prévia avaliação da 
necessidade e da utilidade do objeto que se pretende adquirir. 
No entanto, o conceito de descritivo não aparece de forma 
explícita nos institutos legais: Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos), Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), 
Decreto nº 5.450/2005 (Decreto do Pregão Eletrônico) e Decreto 
nº 7.892/2013 (Decreto do Sistema de Registro de Preços).

O art. 15, inciso I, da Lei nº 8.666/93 determina que, 

“sempre que possível, as compras 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”. 

O atendimento a essas condições é obrigatório e não uma 
discricionariedade do agente público (JUSTEN, 2009). 

Acerca da padronização, esta se refere ao conjunto de 
características do objeto a ser adquirido e não a uma marca 
específica, muito embora as características indispensáveis 
para satisfazer as necessidades da Administração possam, 
porventura, conduzir a uma marca específica (MENDES, 2013). 
Justen (2009) aponta que a padronização é um instrumento 
para racionalizar as atividades administrativas, eliminando 
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(ou minimizando) variações na seleção do bem, assim como 
na sua utilização e conservação. A padronização deve ser 
precedida de procedimento administrativo formal, conduzido 
preferencialmente por comissão, e consultando, sempre que 
possível e necessário, profissionais ou órgãos com conheci-
mento na área (MENDES, 2013).

O art. 15, em seu parágrafo 7º, incisos I e II, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, determina ainda que 
se apresente “a especificação completa do bem a ser adquirido 
sem indicação de marca”. É preciso informar as quantidades a 
ser adquiridas mediante estimativas técnicas e definição das 
unidades de quantidade. A marca pode ser utilizada para auxi-
liar na especificação do produto como referência de qualidade. 
Não existe óbice à citação de marcas com o intuito de auxiliar 
na identificação do produto pretendido (JUSTEN, 2009). 

Fernandes (2015) alerta ainda para o mascaramento da 
indicação de marca, mediante exigência de características 
exclusivas de determinado produto, o que pode ocasionar as 
consequências de uma indicação irregular de marca. Segundo 
o autor, quando da elaboração do descritivo, o gestor deve 
questionar a si mesmo qual a relevância e o resultado esperado 
para cada elemento inserido, evitando, assim, especificações 
que não reflitam a real necessidade da Administração e, por 
consequência, afrontem a legislação. 

A Lei nº 10.520/2002 estabelece, no caput do seu art. 1º,  
a possibilidade de utilização da modalidade pregão nas aquisi-
ções de bens e serviços comuns. O parágrafo único conceitua 
como bens e serviços comuns, “aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. 
Para Fernandes (2015), esse conceito é genérico, abrangendo 
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qualquer tipo de objeto ou serviço; dinâmico, dependendo da 
capacidade do mercado em identificar; e relativo, dependendo 
do conhecimento do mercado e da capacidade técnica dos seus 
agentes para identificação do objeto. Niebuhr (2015) afirma que 
o conceito de bem e serviço comum é indeterminado, pois varia 
com a subjetividade do interlocutor.

A Lei do Pregão, em seu art. 3º, caput e incisos I e II, define 
que, na fase preparatória do pregão, a autoridade competente 
deve justificar a necessidade de contratação e definir o objeto 
do certame, bem como as exigências habilitatórias, as sanções 
por inadimplemento e demais cláusulas do contrato. Para a 
definição do objeto, a legislação exige que esta seja precisa, 
suficiente e clara, sendo vedadas as especificações excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias que limitem a competição.

Observa-se que o inciso II apresenta em sua redação 
a mesma vedação às cláusulas ou às condições que compro-
metam, restrinjam ou frustrem injustificadamente o caráter 
competitivo da licitação, imposta pelo §1º, I, do Art. 3º, da Lei nº 
8.666/93, já citada. Niebuhr (2015) explica que a especificação do 
objeto deve ser detalhada, visando afastar os que possuem má 
qualidade. Contudo, não podem inserir características que não 
sejam justificadas pelo interesse público. Ao descrever o objeto 
pretendido, o agente público deve ter em mente que o conjunto 
de características apresentadas deve ser suficiente para que 
os interessados consigam compreender qual a necessidade da 
Administração, encontrando o equilíbrio entre atender essas 
necessidades e não reduzir desnecessariamente o número de 
possíveis fornecedores (FARIA et al., 2010; TOLOSA, 2012).

Por fim, os Decretos nº 5.450/2005 (Decreto do Pregão) e nº 
7.892/2013 (Decreto do Registro de Preços) repetem conceitos já 
apresentados pelas duas legislações anteriormente analisadas. 
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Dessa forma, observa-se que a normatização pertinente não 
apresenta um conceito suficientemente evidente do que seria 
o descritivo de material, e talvez isso nem pudesse ser feito, 
haja vista que as tentativas sempre levam a conceitos amplos e 
indeterminados, cabendo ao agente público a sua interpretação 
diante do caso concreto (NIEBUHR, 2015).

Discricionariedade do Agente Público

Explica Pietro (2014) que, em algumas situações, a legis-
lação dota o agente administrativo de uma liberdade limitada 
para decidir como atuar no caso concreto, pois a solução adotada 
observa a “oportunidade, conveniência, justiça, equidade, 
próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador” 
(PIETRO, 2014, p. 221), sendo este o poder discricionário.  
Esta atuação é limitada em alguns aspectos, como a compe-
tência, a forma e a finalidade.

A situação demonstrada por Pietro (2014) retrata o objeto 
deste artigo, pois, a legislação aplicável às contratações deixa 
margem de atuação para o administrador público definir 
o descritivo do objeto. Contudo, essa atuação deve seguir os 
trâmites previstos em lei, assim como deve representar fiel-
mente a sua finalidade, sob pena de ser considerada ilegal. 
Meirelles (1998) adverte que discricionariedade não deve ser 
confundida com arbitrariedade, pois a primeira é a liberdade de 
atuação nos limites legais, enquanto a última é excedente à lei. 

A discricionariedade pode estar vinculada a um ou mais 
elementos do ato administrativo, quais sejam: sujeito, objeto, 
forma, motivo e finalidades (PIETRO, 2014). Na definição do 
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objeto da licitação, o sujeito é vinculado, assim como sua forma, 
que deverá ser mediante publicação em instrumento convo-
catório. O seu motivo e a sua finalidade também são sempre 
vinculados à necessidade da Administração e ao interesse 
público, respectivamente, conforme disposto nos diversos 
instrumentos normativos anteriormente estudados. Portanto, 
a discricionariedade desse ato encontra-se no seu objeto ou 
conteúdo. No caso concreto, seria impossível que o legislador 
listasse todos os descritivos possíveis para os materiais e 
serviços necessários, dada a infinidade de situações possíveis, 
bem como às constantes atualizações nas tecnologias que 
interferem diretamente nesses descritivos, cabendo, então, ao 
administrador adotar a discricionariedade.

METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa-ação, de forma que o pesqui-
sador esteve em contato com os atores sociais do contexto 
de modo cooperativo, com vista a resolver um problema de 
interesse comum (THIOLLENT, 2005), nesse caso específico, 
dotar o hospital campo do estudo de um processo de definição 
e atualização dos descritivos dos materiais a ser adquiridos.

O campo do estudo foi o Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) através do Contrato nº 55/2013, firmado 
em agosto de 2013. A empresa criada em dezembro de 2011, por 
meio da Lei nº 12.550, tem como objetivo fortalecer o processo 
de recuperação dos hospitais universitários federais (EBSERH, 
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2016a), sendo sua missão o aprimoramento da gestão dessas 
instituições, a prestação de serviços de saúde de excelência e o 
fornecimento de um ambiente de prática adequado ao ensino e 
à pesquisa para docentes e discentes (EBSERH, 2016b).

Para que os objetivos propostos para o estudo fossem 
alcançados, realizaram-se uma pesquisa documental e a apli-
cação de questionários aos gestores, permitindo descrever o 
processo de aquisição de bens da instituição que era utilizado 
pelo HUOL. Os resultados foram analisados comparativamente ao 
referencial teórico e legal e foi proposto um fluxo de atividades 
para definição e atualização dos descritivos de materiais, forma-
tando-se instrumentos para auxiliar tal processo. Essas etapas 
assumiram a característica de intervenção técnica no contexto.

RESULTADOS

Para compreensão e descrição das aquisições de bens e 
materiais no HUOL, foi aplicado um questionário com os gestores 
das unidades envolvidas no processo: Setor de Suprimentos, 
Unidade de Abastecimento Farmacêutico, Unidade de Compras, 
Unidade de Licitações e Unidade de Patrimônio. Os resultados 
foram tratados através de análise de conteúdo, que, de acordo 
com Gray (2012, p. 405), “[...] essencialmente trata de fazer 
inferências sobre os dados (normalmente texto) identificando 
de forma sistemática e objetiva características especiais (classes 
ou categorias) entre deles”. Também foi realizada observação 
participante no contexto em estudo.

Gray (2012) lista, ainda, os três passos no processo  
de análise: “Resumir a análise de conteúdo”, “Expor a análise 
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de conteúdo” e “Estruturar a análise de conteúdo”. No primeiro 
passo, buscou-se afastar das respostas aos questionários 
trechos repetidos ou pouco relevantes ao objeto de estudo. 
Posteriormente, visando esclarecer respostas incompletas, 
foram introduzidos trechos da normatização pertinente ao 
processo de aquisições no locus da pesquisa. Por fim, as respostas 
foram estruturadas de acordo com as fases identificadas no 
processo. Os respondentes foram identificados posteriormente 
pela abreviação “R-n”, sendo “n a numeração de 1 a 5, escolhida 
aleatoriamente entre os inquiridos.

Modelo Atual

Com base nas respostas ao questionário aplicado, foram 
identificadas as seguintes etapas no processo de aquisição  
de materiais do HUOL, descritas na Figura 1:
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Figura 1 _ Fluxo das etapas no processo de 
aquisição de materiais do HUOL.

Fonte: Elaboração própria.

Todas as etapas descritas na Figura 1 foram citadas pelos 
respondentes quando solicitado que descrevessem, suscinta-
mente, o processo. Verificou-se, contudo, que cada inquirido 
deu mais destaque para as atividades de responsabilidade da 
respectiva unidade administrativa em que está inserido, o que, 
de certa forma, parece o mais natural, dado o conhecimento 
que cada um possui em sua área. Em seguida, cada uma das 
etapas foi analisada. 
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Requisição

A etapa denominada de “Requisição” compreende às 
atividades de “Apuração da demanda”, “Cadastro no sistema” 
e “Envio da requisição para Unidade de Compras”, conforme 
descrito por R-1:

As demandas surgem de duas formas: ou são levadas pelos 

usuários do hospital até os almoxarifados ou levantadas pelos 

próprios almoxarifados. Após isto os materiais são cadastrados 

no sistema de administração informatizado do HUOL, SIPAC,  

e inseridos em uma requisição para futura aquisição [...].

O fluxo acima foi pormenorizado por R-3 e R-5, expli-
cando que: 

O processo de aquisição deve estar estritamente associado 

a oferta de serviço e a demanda assistencial da instituição, 

assim o processo inicia-se com a lista de insumos a serem 

adquiridos, a qual já deverá ter sido submetida a comissões 

especificas [...], levando em consideração suas indicações de 

uso, prevalência, alternativas disponíveis para o mesmo fim, 

imprescindibilidade, abrangência de serviços que o utilizarão 

e o custo efetividade daquele insumo (esta é a etapa de seleção 

que trará como fruto o catálogo de produtos ou a padroni-

zação de itens utilizados na instituição).

Segue-se a esta seleção a etapa de definição de quantitativos 

a licitar considerando o consumo histórico do item ou, na 

ausência deste, a previsão de atendimentos e os protocolos 
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clínicos mais atualizados que tratam da indicação terapêutica 

do item, de forma a subsidiar o quantitativo a ser licitado.  

Em seguida inicia-se a elaboração da requisição contem-

plando os insumos necessários ao funcionamento do hospital 

de acordo com o Calendário de Compras estabelecido pela 

Gerência Administrativa, com quantitativo previsto para 365 

dias (prazo de validade da ata de registro de preço). [...] [R-3]

[...] - Anualmente é planejado e definido calendário onde 

ficam estabelecidos quais grupos de materiais que serão 

tratados em cada mês do ano, de forma a orientar e distri-

buir racionalmente os trabalhos de dimensionamento da 

demanda, em tempo hábil para que se tenha nova licitação 

antes ou concomitante ao vencimento da anterior.

- Mensalmente, seguindo o calendário estabelecido, levan-

ta-se dados de consumo dos últimos 2 anos de cada material 

do grupo, visando à definição do consumo médio anual, onde 

serão acrescidos percentuais referentes ao crescimento do 

hospital, ao período adicional para eventual atraso na 

licitação e finalmente margem de segurança para eventos 

imprevistos. [...] [R-5]

O “calendário” é uma programação anual na qual se esta-
belece em quais meses as requisições de determinados grupos 
de materiais ou serviços devem ser enviados para Unidade de 
Compras para processamento. Esse documento é complemen-
tado com a estipulação de prazos para conclusão das licitações

Alguns gestores apontaram que as unidades administra-
tivas usuárias dos materiais, por meio de seus especialistas, 
auxiliam no processo de definição e atualização dos descritivos 
dos materiais demandados, conforme trechos a seguir:
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No caso dos grupos de materiais normalmente definidos, 

administrados e ou utilizados por especialistas como os mate-

riais de manutenção e infraestrutura; Nutrição e Dietética e 

Processamento de Roupas, contamos com a colaboração desses 

profissionais para revisão e atualização das especificações dos 

materiais bem como adicionar ou modificar os quantitativos 

dos materiais que, em função do planejamento da área, 

sofrerão mudanças no comportamento de consumo. [...] (R-5).

Em seguida aciona uma equipe técnica, se necessário, para 

complementar as informações descritivas para tentativa de 

aquisição por licitação própria ou carona em ata de pregão 

de outro órgão federal [...] (R-4).

Porém, quando questionados quanto à existência de um 
processo formal para definição dos descritivos dos materiais 
adquiridos na instituição, 4 (quatro) dos 5 (cinco) respondentes 
disseram inexistir, desconhecer ou silenciaram sobre tal proce-
dimento para os materiais gerais e bens patrimoniais. Apenas 
um afirmou existir formalidade nessa definição:

Através do formulário de entrada de dados anexo, são 

colhidos os dados para análise do descritivo, o qual será 

aprovado pelo próprio almoxarifado quando não se referir a 

materiais utilizados ou definidos pela área de Infraestrutura 

Física, Engenharia Clínica e materiais de uso profissional  

da Hotelaria. Nesses casos a avaliação e aprovação será feita 

por profissionais qualificados desses setores. [...] (R-5).

Em contrapartida, 3 (três) respondentes afirmaram 
existir um processo formal para elaboração dos descritivos dos 
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medicamentos adquiridos pelo HUOL, assim como narrado por 
R-3:

Atualmente, o único processo formalmente instituído 

destina-se a área de Medicamentos. Os produtos aprovados 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) são descritos 

em acordo com a Denominação Comum Brasileira (DCB)  

e na ausência desta pela Denominação Comum Internacional 

(DCI), sendo classificadas de acordo com a codificação ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical).

Desta forma os descritivos elaborados seguem um rigoroso 

padrão de nomenclatura, sendo esta a forma utilizada para 

cadastramento dos itens nos sistemas internos. [...].

Informação confirmada por R-1 e R-5:

Para medicamentos existe uma Comissão de Farmácia 

Terapêutica que é responsável por verificar a necessidade e 

viabilidade de se padronizar novos fármacos no hospital. Em se 

constatando que o medicamento fará parte do rol de materiais 

do HUOL, a própria comissão define o descritivo. [...] (R-1).

-Medicamentos – Todos são avaliados e aprovados através de 

comissão formada por profissionais qualificados para esse 

fim, como Farmacêuticos, enfermeiros e médicos. [...] (R-5).

Após a apuração da demanda, que consiste não só na 
tarefa de definir o descritivo como também na definição do 
quantitativo necessário para o período, a próxima atividade do 
processo é o “cadastro” no Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (SIPAC), desenvolvido pela UFRN.  
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O processo no SIPAC se inicia com o cadastro dos materiais e 
pode ser acompanhado até o controle de estoque e distribuição 
dos bens. As informações básicas necessárias são: Denominação, 
Valor Estimado, Grupo de Material, Unidade de Medida e 
Especificação. Opcionalmente, é possível acrescentar links 
para busca do material na internet, do código do Catálogo de 
Materiais (CATMAT) e da imagem do material de referência.

O grupo de material e a unidade de medida são cadastrados 
anteriormente em outra aba do sistema ou selecionados entre as 
existentes. Já a denominação e a especificação são de livre inserção. 
Finalizado o cadastro, cabe ao setor administrativo competente 
para determinado grupo de material inserir os itens em uma 
requisição e, posteriormente, enviá-la à Unidade de Compras.

Essa atividade também é realizada por meio do SIPAC e 
se inicia na definição se a licitação se dará por meio de licitação 
por registro de preços ou não. Em seguida, é selecionado o grupo 
de material, sendo permitido apenas 1 (um) por requisição. 
Posteriormente, busca-se o material, por meio do código gerado 
no cadastro ou pela sua denominação, seguido da inserção do 
quantitativo pretendido, da finalidade da aquisição e, caso 
necessário, de observações. Após a inserção de todos os bens 
requeridos, é possível inserir observações gerais na requisição, 
gravá-la e enviá-la à Unidade de Compras.

O envio da requisição pelo SIPAC deve ser sucedido do 
encaminhamento de sua cópia impressa assinada pelo servidor 
responsável e aprovada pelo gestor competente. Cumpridos 
esses requisitos, a requisição é, então, recebida pela Unidade 
de Compras para dar continuidade ao processo de aquisição.
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Pesquisa de Preços

Após o recebimento da requisição na Unidade de Compras, 
inicia-se a etapa de pesquisa de preços dos materiais inse-
ridos. Esse procedimento visa garantir que os valores aceitos 
no processo licitatório sejam compatíveis com o praticado  
no mercado e está normatizado pela Instrução Normativa nº 5, 
de 27 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento.

No procedimento de pesquisa de preços, ao comparar 
os descritivos dos itens requeridos com o de outras compras 
governamentais ou ao apresentá-las a possíveis fornecedores, 
é possível verificar a presença de possíveis inconsistências 
nesses descritivos, sendo um dos filtros durante o processo de 
aquisição para a identificação de falhas. 

No entanto, ao serem questionados sobre a existência 
de um processo formal para informar das possíveis falhas 
identificadas na unidade requisitante, todos os respondentes 
informaram desconhecer ou inexistir tal formalidade. Contudo, 
foi apontada a existência de um processo informal, com a devo-
lução da requisição ao requisitante para revisão dos descritivos.

Importante destacar que o Regulamento de Compras 
da EBSERH (2015) estabelece, entre outras questões, que é de 
responsabilidade da unidade demandante a realização das 
pesquisas de preços, conforme disposto no seu art. 15. Caberia 
à Unidade de Compras, de acordo com o citado regulamento, 
apenas a convalidação dessa pesquisa.

Nesse sentido, o HUOL ainda não adotou a estrutura de 
pesquisa estabelecida pelo Regulamento de Compras, alegando, 
sobretudo, a carência de pessoal nas unidades demandantes 
para realização do procedimento. Após a finalização da 
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pesquisa de preços, a requisição e os demais documentos são 
encaminhados ao Ordenador de Despesas do Hospital para 
autorização, ou não, da abertura do processo de licitação ou 
compra direta.

Licitação ou Compra Direta

Com base nas informações apresentadas na documen-
tação que acompanha a requisição, o Ordenador de Despesas 
decide se autoriza a abertura do processo de licitação ou realiza 
compra direta, se aguarda para um momento mais propício 
para tal ou se nega a aquisição do material pretendido.

Caso opte pela compra direta, ou seja, por uma inexigibi-
lidade ou uma dispensa de licitação, o processo é encaminhado 
de volta para a Unidade de Compras, que deve proceder com 
todas as exigências legais do procedimento. No caso de seguir 
o processo por meio de uma licitação, este é encaminhado  
à Unidade de Licitações do Hospital, que, de igual modo, deverá 
executar as atividades previstas em legislação específica já 
mencionada no aporte teórico do estudo. 

As atividades da etapa licitatória não serão pormenori-
zadas individualmente, dada sua extensão e pouca relevância 
dessas informações para objeto deste estudo. Contudo, cabe 
destacar que o Regulamento de Compras da EBSERH (2015) 
estabelece, em seu Art. 12, quais documentos o processo licita-
tório deverá conter. Tal regulamento determina ainda, em seus 
Art. 13 e 14, quais pontos os editais deverão obrigatoriamente 
indicar, e, para o caso de licitações para registro de preços,  
o que o instrumento convocatório deverá conter.
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Na etapa da licitação, é possível observar mais três 
oportunidades de verificação de possíveis falhas nos descri-
tivos dos materiais licitados. A primeira, após a publicação 
do aviso de licitação, quando as empresas podem apresentar 
pedidos de esclarecimentos ou de impugnação ao edital ou 
ao descritivo dos itens licitados. A segunda, durante a análise 
das propostas das empresas, quando é possível perceber se o 
descritivo apresentado pela unidade demandante deu margem 
para apresentação de materiais que não atendem a necessi-
dade da instituição. A terceira, após o encerramento da fase 
externa da licitação, quando são verificados os itens desertos e 
os cancelados durante o certame. Esses indicadores, mediante 
um estudo mais aprofundado caso a caso, podem apontar 
possíveis restrições no descritivo ou até mesmo a inexistência 
de produtos com tais especificações.

Contudo, assim como ocorre na fase de pesquisa de 
preços, os respondentes apontaram para a inexistência ou o 
desconhecimento de um processo formal para informar às 
unidades requisitantes sobre possíveis falhas no descritivo 
durante a fase de licitação, limitando-se a disponibilizar a lista 
de itens desertos ou cancelados no SIPAC e a participação de 
membros das unidades requisitantes na resposta aos pedidos 
de esclarecimentos ou impugnações, conforme afirma R-2:

Não há um processo formal; mas como os membros da Equipe 

de Apoio Técnico são responsáveis pelos setores/unidades de 

abastecimento de materiais da Entidade, há comunicação 

do Pregoeiro a esses indivíduos sempre que são constatados 

vícios nos descritivos que geraram cancelamento de itens no 

certame. Essa comunicação do Pregoeiro, a depender da natu-

reza do material ou através da própria retroalimentação dos 
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fornecedores participantes do item fracassado, é carreada de 

sugestões de padrões de desempenho e qualidade que possam 

ser objetivamente definidos no descritivo do material.

[...]

Essas informações constam em relatório do SIPAC/EBSERH, 

denominado “RELATÓRIO DOS ITENS NÃO ADQUIRIDOS” 

com pleno acesso aos setores/unidades competentes pelo 

abastecimento do Hospital. Acredito que esse Relatório 

merece reparos no que se refere à ausência de campo pelo 

qual poderão ser informados os motivos ensejadores do 

cancelamento do item por exemplo.

Ao final da licitação, após homologação pela autoridade 
competente, o resultado será publicado e inserido no SIPAC, 
registrando as empresas vencedoras do certame e os respec-
tivos itens, com marca e valores de cada um deles, estando aptos 
a ser solicitados pelas unidades demandantes.

Solicitação

Após o registro do resultado da licitação no SIPAC, cabe 
às unidades requisitantes realizar o planejamento dos pedidos 
dos materiais segundo necessidade da instituição, conforme 
explica R-5:

Uma vez homologada a licitação, encerra-se a etapa de plane-

jamento das aquisições e pode-se iniciar a etapa de aquisição 

do material. O primeiro desafio é definir qual o material, em 

qual momento e em que quantidade serão feitas as aquisições. 

No HUOL adotamos, desde janeiro de 2013, metodologia em 
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planilha programada pela qual definimos, a partir do consumo 

médio mensal dos materiais, aqueles que estão em ponto de 

pedido (tempo para consumir o estoque, após retirado o 

estoque de segurança, é igual ou menor tempo de aquisição) 

e qual o lote ideal de compra (quantidade que suporta o 

tempo de estoque planejado, mais estoque de segurança, 

mais estoque que cobre o tempo de aquisição, menos estoque 

existente no Almoxarifado). Para os materiais e quantidades 

assim identificados, solicitamos os empenhos para aqueles que 

constem em licitações nossas homologadas. [...].

Nesse sentido, complementar R-3:

Neste ponto, analisa-se a capacidade de armazenamento da 

Unidade de Abastecimento, a necessidade do item, os preju-

ízos causados por uma possível quebra de estoque de forma 

a regular o estoque de segurança, os valores empregados 

naquela aquisição, disponibilidade em estoque, possíveis alte-

rações sazonais e a classificação do item no diagrama de Pareto 

(curva ABC de estoque) definindo regras e valores distintos 

para itens das curvas A, B e C, conforme sua relevância. 

Após esta análise, a Solicitação de Material (SM) é então 

submetida a apreciação da Gerência Administrativa que 

avalia a disponibilidade orçamentária para atendimento 

daquela demanda, e caso aprovado, encaminha ao Setor de 

Orçamento de Finanças para elaboração da Nota de Empenho 

que será encaminhada ao fornecedor autorizando-o a realizar 

a entrega do item conforme solicitado. [...].
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Após a emissão da Nota de Empenho, esta é enviada para 
a Unidade de Compras para encaminhamento e confirmação de 
recebimento pelo fornecedor do material requisitado.

Recebimento

Com a confirmação do recebimento pelo Contratado 
da nota de empenho, inicia-se o prazo estipulado em edital 
e contrato para entrega do material. Esse acompanhamento 
é feito pela própria unidade requisitante do material e são 
emitidos avisos de descumprimento de prazo, caso necessário.

O recebimento do material é feito em duas etapas, 
conforme disposto no Art. 73, II, a) e b), da Lei nº 8.666/93:

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

[...]

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quan-

tidade do material e conseqüente aceitação.

Após o recebimento definitivo do bem, dar-se-á conti-
nuidade aos procedimentos para efetivação do pagamento do 
Contratado, conforme explica R-5:

Recebido o material e estando de acordo com o empenho, 

a entrada será registrada no sistema com os dados da Nota 

Fiscal, a qual será atestada e enviada ao Setor de Orçamento 

e Finanças para pagamento. O material será liberado da 
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área de processamento para armazenamento e a partir 

de requisição do setor usuário no sistema de estoque, será 

distribuído para uso [...].

O recebimento efetiva-se com a estocagem do bem 
recebido. Nessa atividade, são avaliadas as condições de 
identificação, localização, higienização, segurança, estrutura, 
condições ambientais e disponibilidade de espaço, de acordo 
com a legislação sanitária vigente. Conforme aponta R-5,  
é responsabilidade dos almoxarifados: 

Manter organizados e em segurança os materiais armaze-

nados no HUOL, conferindo-os em quantidade e qualidade 

periodicamente através de inventários físicos, além de 

manter os registros de movimentação do Almoxarifado em 

conciliação com a Contabilidade do Governo Federal (SIAFI).

No caso dos bens patrimoniais, os materiais são 
“tombados” para posterior identificação e localização, com fins 
de contabilização do montante patrimonial da instituição e de 
indicação dos agentes administrativos responsáveis pelos bens. 
Com isso, os materiais ficam disponíveis para ser solicitados 
pelas unidades administrativas da instituição.

Distribuição

A etapa final do processo de aquisição é a distribuição 
dos materiais às unidades administrativas usuárias. Não houve, 
por parte dos respondentes, detalhamento dessa etapa, possi-
velmente pela heterogeneidade de procedimentos adotados 
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para cada grupo de material disponível em estoque. R-5, por 
exemplo, limitou-se a explicar que essa distribuição é orientada 
por meio de “cotas ou limites de fornecimento baseados no 
consumo histórico de cada setor usuário, admitindo extrapola-
ções apenas para os casos justificados”. Os demais limitaram-se 
a citar a etapa.

Indagados sobre a existência de um procedimento formal 
para apurar se os materiais adquiridos estão adequados à neces-
sidade da instituição, 4 respondentes afirmaram não existir ou 
desconhecer tal procedimento. R-3 afirmou que:

Para a área de medicamentos, obedece-se estritamente a 

padronização aprovada pela CFT. No entanto, para a área 

de Produtos para Saúde (Materiais Médico-Hospitalares), 

esta análise ainda não é realizada formalmente, mas apenas 

monitorada pelas chefias das áreas e serviços demandantes.

Por sua vez, R-5 informou existir um procedimento no qual: 

[...] todos os materiais adquiridos são examinados quanto a 

aderência as suas especificações, e quando por algum motivo 

não atendeu a expectativa do usuário, é comunicado o fato 

via e-mail para providências relacionadas ao fornecedor ou 

à mudança do descritivo. 

Contudo, o processo descrito por R-5 aponta mais para 
a verificação da compatibilidade do material com o descritivo, 
sendo, possivelmente o procedimento de recebimento definitivo, 
e não de verificação da satisfação do usuário com o material 
descrito. O fato de os outros setores envolvidos no processo 
desconhecerem tal procedimento reforça essa constatação.
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Com base nessas informações, desenhou-se o seguinte 
fluxograma do processo:

Figura 2 - Fluxograma do modelo atual.
Fonte: Elaboração própria.

(In)adequação do processo atual

A última pergunta do questionário aplicado indagava 
a opinião dos respondentes se o processo atual de aquisição 
de materiais da instituição é adequado sob a sua perspectiva. 
Nessa questão, dois respondentes apontaram inadequação do 
processo e três respondentes opinaram que esta inadequação 
é parcial. Suas falas foram categorizadas traduzindo-se nos 
pontos que devem ser aprimorados no processo de aquisição 
constante do Quadro 1 a seguir.
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PONTOS CRÍTICOS

Descritivos e especificações dos materiais 

Responsabilidade pela pesquisa de preços 

Análise dos itens fracassados nos processos licitatórios

Planejamento

Ordem cronológica dos processos licitatórios

Ausência de conhecimento técnico do material e de sua serventia

Sistemas informatizados

Desburocratização do processo

Desencontro entre a entrega da nova licitação e o vencimento da anterior

Quadro 1 - Pontos que devem ser aprimorados 
na opinião dos respondentes.

Fonte: Elaboração própria.

Dessa forma, independentemente do nível de insatisfação 
ou das razões para tal, todos os respondentes concordam que 
há necessidade de melhorias no processo atual, com correção 
de falhas ou melhorias em pontos pouco eficientes.

Modelo proposto

Esta sessão descreve o alcance do segundo e terceiro 
objetivos deste artigo, quais sejam: propor um fluxo de ativi-
dades para definição e atualização dos descritivos de materiais 
adequados ao ambiente organizacional em estudo; e formatar 
instrumentos para auxiliar o processo descritivo de materiais 
gerais e bens patrimoniais. Importante destacar que o foco 
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deste artigo são modificações que visem não somente melhorar 
a eficiência ou a eficácia do processo mas principalmente a sua 
efetividade, ou seja, a capacidade de o processo gerar benefícios 
à população visada (CASTRO, 2006).

Nesse caso, o benefício é satisfazer concretamente a 
necessidade do bem por meio de uma aquisição que vise às 
peculiaridades inerentes. Nesse prisma, só se gera benefício 
no processo se o material adquirido é totalmente adequado aos 
fins a que se pretende. E mais, o constante aperfeiçoamento da 
aquisição visa obter melhores resultados com a utilização dos 
objetos comprados.

É necessário também esclarecer que, frente à discrepância 
de informações, com maioria dos respondentes apontando para 
o desconhecimento ou a inexistência de processos formais que 
visem: à definição dos descritivos dos materiais; à informação 
sobre possíveis falhas no descritivo durante o processo de 
pesquisa de valores estimado; à identificação dos itens desertos 
ou cancelados após o processo licitatório; e à verificação se 
os materiais adquiridos estão adequados à necessidade da 
instituição após a divulgação dos editais de licitação, conside-
rar-se-ão, para fins deste artigo, como inexistentes ou informais 
tais procedimentos.

Nesse processo, acentuam-se as aquisições de medica-
mentos e materiais médico-hospitalares, tendo em vista as 
indicações de existência ou a implantação de procedimentos 
de definição de descritivos e de apuração da adequação dos 
materiais adquiridos. O modelo proposto não altera as etapas 
do modelo atual, mantendo-se o fluxo macro do processo, 
conforme já exposto no capítulo anterior. Entre as etapas 
identificadas, apenas duas não serão alvo de propostas de modi-
ficações, quais sejam: as etapas de solicitação e de recebimento, 
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tendo em vista que não foram verificadas inconsistências que 
impactem negativamente na qualidade dos materiais adqui-
ridos. As intervenções propostas nas demais etapas serão 
analisadas individualmente em tópicos, mantendo-se a ordem 
e as nomenclaturas apresentadas anteriormente, sendo essas 
as etapas de requisição, pesquisa de preços, licitação ou compra 
direta e distribuição.

Requisição

O modelo proposto para requisição adota as seguintes 
orientações: os descritivos devem ser elaborados por técnicos 
que detenham conhecimento do bem a ser adquirido (MENDES, 
2013; JUSTEN, 2009) e precisa ser adotado um formulário que 
oriente esses técnicos acerca das informações necessárias que 
o descritivo deve conter. Ao analisar os descritivos dos itens 
licitados durante o ano de 2016 na instituição, afastando-se os 
materiais farmacológicos e os médico-hospitalares, verificou-se 
uma heterogeneidade de informações apresentadas. A análise 
também indica categorias de informações com base na natureza 
ou no intuito desse dado.

Considerando o universo dos 1.083 itens não farmaco-
lógicos ou dos materiais médico-hospitalares licitados pelo 
HUOL em 2016, utilizou-se uma amostragem por saturação 
com a categorização das informações contidas nos descritivos 
analisados, apresentada no Quadro 2.
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CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO

Denominação

Unidade de Medida

Unidade de Apresentação

Composição

Medidas

Apresentação

Prazo de Validade

Prazo de Garantia

Marca de referência

Compatibilidade

Legislação aplicável

Quadro 2 - Categorias de informações do descritivo de materiais.
Fonte: Elaboração própria.

Com base nas categorias identificadas, propõe-se as 
seguintes orientações individualizadas:

Denominação

A denominação é a “forma utilizada para designar algo ou 
alguém” (MICHAELIS, 2017), mas não necessariamente deve ser 
o nome científico do objeto nos casos em que o nome usual do 
produto é mais conhecido. Deve haver cuidado na sua escolha, 
pois é o primeiro contato com o descritivo, e, nos casos em 
que há multiplicidade de nomenclaturas para o objeto, deve 
ser adotada a mais utilizada ou a mais comum na região.  
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A denominação não se confunde com marcas usualmente utili-
zadas para fazer referência a determinado bem, por exemplo: 
gillette, bombril, band-aid, etc. (Ver tópico Marca de referência).

Unidade de medida

A unidade de medida é o elemento de referência para 
determinar o valor do objeto. Essa unidade pode ser deter-
minada em comprimento (metro, centímetro, milímetro 
etc.), massa (quilograma, grama, miligrama etc.), área (metro 
quadrado, centímetro quadrado etc.), volume (litro, metro 
cúbico, centímetro cúbico etc.) ou outra unidade adequada ao 
material descrito. 

Também podem ser adotadas, quando necessário, refe-
rências específicas para determinar a unidade de medida, como, 
por exemplo, pacote de 500 gramas ou galão de 5 litros. Deve 
ser analisada a necessidade dessa especificidade e a unidade 
usual no mercado, visando evitar possíveis direcionamentos 
indevidos a marcas específicas.

Unidade de apresentação

Muito embora possa ser igual à unidade de medida,  
a unidade apresentação não deve se confundir com ela. 
Enquanto a primeira se refere à unidade mínima para precifi-
cação, a segunda é a unidade para entrega.

Pode-se utilizar como exemplo um produto que tem como 
unidade de medida o quilograma, mas que possui como unidade 
de apresentação sacas contendo 10 sacos de 1 quilograma cada. 
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Assim como ocorre com a unidade de medida, é necessário 
avaliar a imprescindibilidade dessa especificidade e a unidade 
usual no mercado, evitando possíveis direcionamentos inde-
vidos a marcas ou a fornecedor específicos. A unidade de 
apresentação é opcional, mas se recomenda sua utilização 
principalmente para grandes volumes.

Composição

A composição é a “proporção em que os elementos se unem 
para formar um todo” (MICHAELIS, 2017) e deve ser utilizada para 
caracterizar produtos que possuem constituição diferente entre 
marcas e quando isso for relevante para o objeto a ser adquirido. 
Não necessariamente faz referência aos materiais químicos que 
compõem um produto mas também ao tipo de revestimento 
ou preenchimento utilizado, por exemplo. A composição pode 
ser apresentada apenas parcialmente, referente à parcela que 
interessa à aquisição. A composição pode ser opcional para os 
casos em que não influenciar a seleção do objeto.

Medidas

As medidas são o conjunto de dados numéricos que 
especificam determinado bem, como, por exemplo, compri-
mento, altura e largura ou quantidade de litros que comporta 
determinado objeto. Deve, sempre que possível, adotar margens 
de tolerância ou faixas de medidas para evitar direcionamento 
indevido ou restrição desnecessária à competição. Pode ser 
opcional quando não causar interferências na seleção.
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Apresentação

A apresentação é o “aspecto de uma mercadoria oferecida 
à venda, no que diz respeito às características destinadas a 
agradar à vista [...], conformação, feitio, formato” (MICHAELIS, 
2017). Pode fazer referência a cor, formato, embalagem ou 
qualquer outra característica que determine como o produto 
deve ser apresentado. Devem-se evitar características que não 
possam ser fácil ou objetivamente verificadas, como cheiro, 
maciez, sabor, salvo nos casos em que houver padrão definido 
por norma específica e possam ser aferidos por meio de análises 
técnicas. Pode ser opcional quando sua verificação não inte-
ressar aos fins pretendidos pela aquisição.

Prazo de Validade

O prazo de validade é o tempo máximo que fabricante 
garante que o material manterá suas caraterísticas químicas, 
físicas e/ou biológicas para os fins a que se destina. Na carac-
terização do objeto, este deve ser determinado em prazos 
mínimos, contados a partir da entrega à instituição. Devem 
ser considerados prazos usuais de mercado e o tempo de 
consumo médio dos materiais estocados. Esse prazo deve ser 
desconsiderado para os bens cuja validade é indeterminada, 
mas é imprescindível para os materiais perecíveis.
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Prazo de garantia

O prazo de garantia é o tempo máximo que o fabricante 
de determinado bem se responsabiliza pelos defeitos advindos 
de falhas em sua fabricação, não abarcando, normalmente, 
problemas causados pelo mau uso. Como ocorre com o prazo 
de validade, este deve ser determinado em prazos mínimos,  
a contar da efetivação da entrega ao contratante, considerando, 
para sua estimativa, o prazo usual de mercado e os custos de 
manutenção do bem. O prazo de garantia deve ser desconsi-
derado para os bens perecíveis, mas é muito importante para 
os equipamentos e bens patrimoniais, principalmente, os de 
valores elevados.

Marca de referência

A citação de marcas é permitida, para fins de aquisições 
públicas, quando o intuito é auxiliar a identificação do produto 
pretendido (JUSTEN, 2009). Esse mecanismo pode ser utilizado 
tanto para os casos em que a marca seja usualmente utilizada para 
se referir a determinado objeto (gillette, bombril, band-aid, por 
exemplo) como para determinar padrões mínimos de desempenho.

Para isso, as marcas citadas devem ser sucedidas dos 
temos “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade” 
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2003). Contudo, deve ser 
considerada a dificuldade para determinação dessa similaridade 
entre marcas (JUSTEN, 2009), identificando, com antecedência, 
sempre que possível, quais critérios serão avaliados.

É possível também a indicação de marca específica  
a ser adquirida, pois, muito embora a proibição seja a regra  



DESCRITIVO DE MATERIAIS 
 

UMA PROPOSTA PARA O PROCESSO DE DEFINIÇÃO E ATUALIZAÇÃO 
DAS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS 

NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

Samuel Nário Fernandes Neto 
Maria Teresa Pires Costa

249

a ser observada, em alguns casos, essa vinculação se demonstra 
necessária para atender a necessidade da Administração, 
mediante justificativa técnica das autoridades competentes 
(MENDES, 2013). A citação a marcas é opcional e deve ser utili-
zada somente nos casos em que tal referência se mostre benéfica 
à aquisição e não enseje restrições indevidas ou imotivadas.

Compatibilidade

Em alguns casos, um bem a ser adquirido necessita ser 
compatível com outro bem já existente ou a ser adquirido 
concomitantemente. Nesses casos, a compatibilidade entre 
os objetos deve ser explicitada no descritivo e, nos casos de 
aquisições concomitantes, os bens licitados devem ser alocados 
em um único grupo, visando garantir essa simetria.

Nessa categoria, também devem ser inseridas informa-
ções acerca da necessidade da cessão de equipamentos em 
comodato pelos fornecedores contratados, muito embora o 
detalhamento deva ser feito no Termo de Referência. Nos casos 
em que um produto tenha usos diversos e o objeto ofertado 
possa se diferenciar de acordo com esse fim, também devem 
ser inseridas informações acerca do uso pretendido para o 
material. A informação de compatibilidade pode ser opcional, 
mas deve ser analisada com cuidado no caso de insumos que 
serão utilizados em equipamentos específicos.
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Legislação aplicável

Nessa categoria, devem ser informadas quais normas 
foram tomadas como base para a caracterização do bem ou 
que serão utilizadas para aferição de padrões de desempenho, 
apresentação ou composição. Podem também ser inseridas as 
normatizações que o bem ofertado deve atender. Essa referência 
é opcional, mas deve ser feita nos casos de citação de caracte-
rísticas cujo padrão esteja determinado em normal.

Essas informações devem ser sintetizadas e estruturadas 
em um formulário de formatação de descritivos, que deverá 
ser utilizado nos processos de definição de descritivos da insti-
tuição. Porém, ressalta-se que as informações não necessitam 
de se limitar ao disposto no referido documento, podendo ser 
acrescidas qualquer informação que auxiliem no processo de 
seleção do material que atenda a necessidade dos usuários. 
Recomenda-se, ainda, avaliação sistemática do formulário 
proposto, para analisar a necessidade ou a conveniência de ser 
acrescidas novas categorias ou de haver a supressão de alguma 
existente.

Pesquisa de Preços

No modelo proposto, essa etapa deverá ser de respon-
sabilidade da unidade demandante, visando atender a norma 
da instituição e aproximar a área demandante da primeira 
oportunidade de verificar a consistência do descritivo desen-
volvido. Durante a pesquisa de preços, será possível que os 
agentes administrativos com conhecimento técnico do bem 
pretendido verifiquem se há produtos disponíveis no mercado 
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que atendam todas as características requeridas, se o descritivo 
pode acarretar em diminuição excessiva no número de possíveis 
fornecedores, elevação demasiada do valor do objeto ou até 
mesmo verificar a existência de bens com características que 
atenderiam mais adequadamente a instituição.

A aproximação da atividade de desenvolvimento do 
descritivo com a etapa pesquisa de preços suprirá a necessidade 
de estabelecer um processo formal para apuração de possíveis 
falhas de descritivo durante a pesquisa. Tais erros podem ser 
analisados e corrigidos pela própria unidade demandante, com 
consulta ao setor usuário do material, quando necessário.

Licitação ou Compra Direta

O modelo proposto sugere a formalização de um processo 
de apuração, com elaboração de um relatório ao final, contendo 
as informações necessárias para avaliação das ocorrências 
envolvendo, possivelmente, o descritivo dos materiais licitados, 
e que deverá ser enviado e analisado pela unidade demandante. 
No momento posterior à publicação do instrumento convoca-
tório da licitação, serão relatados os pedidos de esclarecimento 
e de impugnação enviados pelos fornecedores interessados, 
além das modificações realizadas nos descritivos motivados 
por esses pedidos.

Os pedidos de esclarecimentos podem identificar 
possíveis contradições entre as caraterísticas apresentadas 
no descritivo ou na ausência de informações. Já os pedidos 
de impugnação podem indicar possíveis direcionamentos 
indevidos ou um conjunto de características que inviabilize 
qualquer oferta para o item. Durante a análise desses dados, 
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constatados os erros, os setores requisitantes devem proceder 
à alteração nos descritivos para saná-los, evitando os mesmos 
questionamentos no futuro.

Durante a análise das propostas, será relatada a 
ocorrência de ofertas desclassificadas por não atender as 
necessidades da instituição. Muito embora esse fato possa 
ocorrer devido à inobservância ou má-fé do fornecedor, uma 
análise deverá ser feita para verificar se o descritivo proposto 
dá margem para ofertas incompatíveis com o objetivo.

Considerando que é possível que um número excessivo 
de itens apresente ocorrência de desclassificações, o relatório 
deverá conter dados do número de eventos para cada item, 
podendo a unidade requisitante limitar-se a analisar apenas os 
itens que apresentarem números mais elevados ou determinar 
um número mínimo para análise do item. Essa triagem ficará 
sob responsabilidade do setor requisitante, que deverá consi-
derar sua capacidade operacional e o histórico dos relatórios 
passados para determinação dos itens analisados.

Por fim, após a conclusão do certame, serão relatados os 
itens desertos e cancelados. Esses indicadores podem ajudar 
a identificar a inexistência no mercado do item descrito ou 
a inclinação a produtos com valores excessivos. Para os itens 
cancelados, deverão ser apontados os motivos, o momento do 
cancelamento e o número de participantes para o referido item.

Em posse dessas informações, a unidade demandante 
poderá verificar, para os casos de itens desertos ou cancelados 
por ausência de proposta válida, se o produto caracterizado está 
disponível no mercado, podendo, para isso, utilizar consulta 
direta aos fornecedores para verificação. Já para os itens cance-
lados por valor excessivamente alto, deverá ser avaliado se as 
informações do descritivo limitam a participação a produtos 
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caros e, caso se confirme essa hipótese, deve-se analisar se o 
desempenho obtido com essas características justifica a dife-
rença de preço entre o produto e a média de mercado.

A opção pelo relatório unificado ao fim do certame se 
dá não somente por limitações operacionais, tendo em vista 
que a elaboração de um relatório para cada um dos momentos 
limitaria as atividades dos agentes responsáveis pelas licita-
ções, mas também pela possibilidade da avaliação conjunta de 
todas as ocorrências possibilitar um resultado mais concreto. 
Um relatório modelo de ocorrências na etapa de licitação ou 
compra direta deverá ser desenvolvido com base no proposto. 
O modelo poderá disponibilizar espaço para inserção das 
principais ocorrências para cada um dos momentos citados,  
com as informações pertinentes a cada uma delas. Buscando 
evitar o excesso de informações no relatório, para as 
“desclassificações devido a material ofertado” e para os “itens 
cancelados”, sugere-se indicar a página na “ata de realização da 
sessão” em substituição à apresentação de todas as informações 
acerca dos fatos. As informações contidas nesse documento não 
podem se limitar ao disposto no padrão, devendo ser inserida 
qualquer ocorrência ou informação pertinente e necessária 
para uma melhor avaliação.

Distribuição

Para essa etapa, visando avaliar se os materiais adqui-
ridos pelo Hospital satisfazem as necessidades dos seus usuários,  
o modelo proposto vislumbra duas formas de atuação.  
O primeiro f luxo passa pelo incentivo aos usuários de 
criticar voluntariamente os materiais em uso na instituição.  
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Esse estímulo deve vir da conscientização de que o processo 
de feedback proporcionará a melhoria nas aquisições da insti-
tuição e que terá como um dos beneficiários finais o próprio 
usuário. Já o segundo caminho requer uma atuação mais ativa 
das unidades demandantes com a realização de pesquisas de 
avaliação da satisfação dos usuários de materiais específicos.

Os procedimentos e instrumentos necessários para 
essas avaliações não serão abordados por este artigo, 
tendo em vista a extensão da análise necessária para seu 
desenho, ficando como sugestão para pesquisas futuras na 
área. As informações colhidas em ambos os f luxos deverão 
ser analisadas para a adequação dos descritivos dos bens 
que serão adquiridos pelo Hospital, que necessariamente 
passarão por atualizações periódicas, definidas de acordo 
com o grupo de materiais a que pertença.Com base no 
modelo descrito anteriormente, desenha-se o o seguinte 
f luxograma, conforme disposto na Figura 3.
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Figura 3 - Fluxograma do modelo proposto.
Fonte: Elaboração própria.

Conforme informado no início deste capítulo, o modelo 
proposto não visa à modificação do macroprocesso de aquisições 
do Hospital, por isso mesmo, mantiveram-se as etapas identi-
ficadas no modelo atual. As alterações, conforme desenhado 
acima, limitam-se à criação de um instrumento de auxílio à 
elaboração dos descritivos; à modificação na competência para 
realização da pesquisa de preços, ficando sob responsabilidade 
da unidade demandante; assim como à inserção de processos  
de identificação de falhas no descritivo nas etapas de pesquisa 
de preços, licitação ou compra direta e distribuição. Objetiva-se, 
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com isso, dotar a instituição de um processo com mecanismos 
de auxílio e controle para criação e atualização dos descritivos 
dos materiais a ser adquiridos com foco na efetividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste artigo, acredita-se que, partindo-se da 
descrição do processo de aquisição de bens do HUOL, foi possível 
apresentar uma proposta plausível de descritivo de materiais 
para a instituição, formatando-se também os documentos neces-
sários para sua consolidação, caso seja aprovada pela gestão da 
instituição. O modelo proposto complementa o fluxo do modelo 
existente no Hospital para a adoção de um mecanismo formal 
de elaboração de descritivo, seguido de dois mecanismos de 
verificação de compatibilidade do descritivo com o mercado,  
e uma avaliação final de satisfação dos usuários com os mate-
riais adquiridos contendo esse descritivo. Desenvolve-se, assim, 
um ciclo de aperfeiçoamento dos descritivos de materiais e,  
por consequência, dos próprios materiais adquiridos.

Avalia-se que este estudo contribui para o campo da 
Gestão Pública por buscar a melhoria da efetividade do processo 
de aquisição de bens, gerando benefícios à população atendida 
pela instituição, podendo o modelo proposto ser adotado por 
órgãos públicos diversos, mediante adequação à estrutura 
administrativa existente. Por fim, recomenda-se a realização de 
estudos futuros visando à definição de metodologias e instru-
mentos para os procedimentos de avaliação de satisfação dos 
usuários dos materiais adquiridos.
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FUNÇÃO COMPRAS NO 
SETOR PÚBLICO 

DESAFIOS PARA O ALCANCE DA 
CELERIDADE DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 

DA BASE AÉREA DE NATAL.1

Alessandro Anibal Martins de Almeida
Hironobu Sano

Introdução

As modalidades de licitação previstas na Lei no 8.666/1993 
(BRASIL, 1993), que regulamenta as compras governamentais, 
são reconhecidas pelo excesso de rigidez e elevado controle 
burocrático, o que acaba por prejudicar a eficiência das compras 
(CARVALHO, 2005). Segundo Rosilho (2011), a Lei Geral de 
Licitações e Contratos seguiu o caminho da “superlegalização”,  
já que criou procedimentos rígidos e minuciosos reduzindo 
a discricionariedade do operador de compras na tentativa de 
contratar a aquisição de bens e serviços de maneira mais adequada.

1  Este trabalho foi publicado originalmente como ALMEIDA, Alessandro 
Anibal Martins de; SANO, Hironobu. Função compras no setor público: 
desafios para o alcance da celeridade dos pregões eletrônicos. Rev. Adm. 
Pública, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 89-106, jan. 2018.
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Em busca de uma mais eficiência no processo de compras, 
o governo federal, influenciado pelas ideias da nova gestão 
pública (MOTTA, 2010), instituiu, por meio da Lei no 10.520/2002 
(BRASIL, 2002), uma nova modalidade de licitação denominada 
pregão, conhecido como o leilão às avessas. É uma modalidade 
de licitação em que os fornecedores oferecem lances (preços) 
de forma sucessiva, sagrando-se vencedor aquele que ofertar 
o menor preço para o bem ou serviço que o Estado necessita 
adquirir (CARVALHO, 2005). A forma eletrônica do pregão foi 
regulamentada pelo Decreto no 5.450/2005. Posteriormente,  
o Decreto no 5.504/2005 tornou obrigatória sua utilização, salvo 
nos casos de comprovada inviabilidade (BRASIL, 2005). Uma das 
causas que levariam o pregão a ser um procedimento mais ágil 
que as demais modalidades é o fato de que há uma inversão das 
fases de habilitação e aceitação da proposta (FARIA et al., 2008; 
MOTTA, 2010). Enquanto nas demais modalidades o operador de 
compras, no caso, a comissão de licitação, deve verificar primei-
ramente a documentação de todas as empresas candidatas para 
somente depois verificar todas as propostas das empresas consi-
deradas habilitadas, no pregão, ocorre justamente o inverso: 
somente é analisada a documentação do fornecedor que 
ofertou o menor preço após uma disputa decrescente de preços.  
Para atingir esse intento, o pregão eletrônico é desenvolvido 
com apoio no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (Siasg)2 e comporta duas etapas distintas: a fase interna, 
que é realizada dentro da organização; e a fase externa, que 
ocorre por meio do Sistema de Compras Governamentais (SCG), 

2 O Siasg é um software de grande abrangência e complexidade, contando 
com vários módulos de apoio às aquisições públicas. Entre esses módulos está 
o Comprasnet ou Compras Governamentais, no qual toda a fase externa do 
processo eletrônico de compras é realizada.
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em particular, no site Compras Governamentais. Em cada uma 
dessas fases, uma sequência de procedimentos específicos, 
definidos de forma genérica pela legislação vigente, influencia 
diretamente a conclusão do processo de compras. Esses 
procedimentos foram denominados, para fins desta pesquisa,  
de “subfases” do processo eletrônico de compras.

Entre as vantagens proporcionadas pelo advento do 
pregão eletrônico, Faria et al. (2010) afirmam que o aumento 
significante na participação de fornecedores foi um dos fatores 
determinantes para a variação de preços contratados por 
meio do pregão eletrônico de forma que os órgãos públicos 
obtivessem mais economia de recursos. Porém, ao considerar 
a variável “prazo de execução do processo”, a literatura especia-
lizada aponta que o pregão eletrônico é um processo complexo 
e demorado (MOTTA, 2010; ROSILHO, 2011; ARAÚJO; DE JESUS, 
2013). Entre as críticas que a modalidade tem recebido, a questão 
do atendimento ao princípio da celeridade do processo passou 
a despertar o interesse de estudiosos e especialistas do tema 
(SILVA; ROCHA, 2006; GONÇALVES, 2012; CASTRO, 2014). Segundo 
Bonfim (2008), por esse princípio, a administração deve garantir 
que o processo busque a construção do objetivo final no menor 
intervalo de tempo possível.

Para descortinar a realidade que se apresenta no 
âmbito do desenvolvimento das etapas do pregão eletrônico 
na Administração Pública, o presente estudo foi realizado 
em uma organização da administração direta do governo 
federal, a Base Aérea de Natal (Bant), tendo como objetivo 
geral: analisar os fatores que inf luenciaram, preponderantemente, 
na execução das subfases do pregão eletrônico na Bant, no ano de 
2014, quanto ao atendimento ao princípio da celeridade. A Bant é 
uma organização do Comando da Aeronáutica (Comaer) que 
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tem por missão “Prover o apoio necessário às Unidades Aéreas 
e Unidades de Aeronáutica que nela operem, permanente ou 
temporariamente, ou que nela estejam sediadas” (Rica 21-9).3 

Essa organização militar deve assegurar, prioritariamente, 
todos os recursos técnicos e administrativos necessários à manu-
tenção, à operação e ao emprego eficiente das unidades sediadas. 
Por meio da Seção de Licitações, Contratos e Convênios (SLCC),  
a Bant centraliza todas as compras, devendo, portanto, adquirir 
diversos tipos de bens e serviços para a manutenção básica das 
suas atividades, tais como: material de expediente, elétrico, 
peças para manutenção de viaturas, e o faz, majoritariamente, 
por meio da modalidade de licitação pregão eletrônico (SIASG, 
2015). Há uma percepção pelo efetivo da unidade militar de que 
os pregões são também demorados, causando prejuízos quanto 
ao cumprimento de sua missão. Além disso, a falta de conclusão 
de processos licitatórios a tempo de se utilizarem os recursos 
financeiros disponíveis (processos iniciados, mas não finalizados) 
leva à devolução de recursos orçamentários ao governo federal, 
ocasionando prejuízos para a manutenção de suas atividades 
(SIAFI, 2016). Daí a importância do estudo sobre o tema, pois o 
aperfeiçoamento do processo de compras poderá contribuir para 
o melhor cumprimento da missão da organização.

Para compreender as razões da demora dos processos de 
aquisição, este artigo é organizado em cinco seções. Além desta 
introdução, na seção 2, é apresentado o referencial teórico e a 
seção 3 descreve os procedimentos metodológicos. Na seção 4, 
são analisados os dados e discutidos os resultados da análise. 
Por fim, na seção 5, é apresentada a conclusão.

3  Regimento Interno do Comando da Aeronáutica aprovado pela portaria do 
Segundo Comando Aéreo Regional (Comar II) no 201/A6 de 19 de maio de 2015.
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Referencial teórico

A pesquisa teve como referência os conceitos que cercam 
a função compras, um dos principais elementos da logística e da 
gestão de cadeia de suprimentos (GCS), cujo objetivo é: “comprar 
o material correto com qualidade, no tempo certo, na quantidade 
exata, da fonte certa, ao preço adequado” (BAILY et al., 2008, 
p. 31, grifo nosso). A opção pelo referencial teórico advindo da 
gestão privada de compras foi motivada pelo entendimento de 
que o pregão eletrônico foi concebido no escopo das ideias da 
nova gestão pública (NGP) que, por sua vez, também tiveram 
nas práticas privadas de gestão sua inspiração (MOTTA, 2010).  
A fim de mais bem delimitar as dimensões de análise, a pesquisa 
inspirou-se nos quatro pilares sob os quais foi elaborado o docu-
mento Framework for assessing the acquisition function at federal 
agencies (GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, 2005)4.  
Nesse caso, o modelo foi adaptado à realidade do processo 
de compras brasileiro, esta pesquisa. Esta pesquisa tem por 
foco analisar, assim como no caso americano, a eficiência 
dos processos de aquisição — mas se limitando a sua forma 
temporal. Para tanto, foram elaboradas as seguintes dimensões 
de análise: “Estrutura e organização do setor de compras”, 
“Recursos humanos especializados”, “Processos de compras” 
e “Sistemas de compras”. Semelhante estratégia foi utilizada 
por Motta (2010), porém, esse autor trabalhou apenas com as 
três primeiras dimensões ao analisar e comparar a eficiência do 

4  O referido documento foi desenvolvido pelo Government Accountability 
Office, agência independente que trabalha para o Congresso dos EUA e é 
responsável pela fiscalização e o controle das atividades de compras do 
serviço público federal daquele país, visando à melhoria da eficiência das 
compras públicas.
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sistema de compras brasileiro com as práticas de gestão privada 
e com o sistema de aquisição norte-americano no combate ao 
desperdício no gasto público.

Estrutura e organização do setor de compras

O perfil do departamento de compras tem evoluído 
nas organizações privadas de forma que deixa de ser um 
setor submisso aos demais e passa a ser parte do processo 
de formulação da estratégia da organização (ELLRAM; CARR, 
1994; BRAGA, 2006; TASSABEHJI; MOORHOUSE, 2008). Com esse 
perfil, “a função de Compras e Suprimentos passa a ter acesso 
direto à alta gerência, facilitando o fluxo de informações, o que 
implica maior agilidade e qualidade de sua atuação” (MOTTA, 
2010, p. 30, grifo nosso). A evolução do perfil do departamento 
de compras passou por quatro estágios diferentes, conforme 
sintetizado no Quadro 1.

Estágios evolutivos 
do departamento 

de compras
Características

1o Estágio — Perfil 
operacional

O setor de compras é responsável apenas pela operação 
das atividades de compras. Toda a negociação fica a cargo 
do setor requisitante. A organização não elabora um 
planejamento, o que dificulta as atividades do setor  
de compras, que trabalha para “apagar incêndios”.
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2o Estágio — Perfil tático

As compras passam a ser negociadas pelo departamento 
de compras, o que gera a necessidade de mais 
comunicação entre o setor requisitante e o setor  
de compras. A organização passa a se preocupar com  
os custos e todo o fluxo logístico do processo de compras.

3o Estágio — Perfil  
de transição do tático 

para o estratégico

O fornecedor passa a ser envolvido no processo 
diretamente, inclusive contribuindo para as 
especificações dos bens a ser adquiridos, juntamente com 
o cliente interno da organização (setor requisitante)  
e o pessoal de compras.

4o Estágio — Perfil 
estratégico

Há total integração do setor de compras com o corpo 
estratégico da organização. Esse setor passa a fazer parte 
da formulação da estratégia da empresa. As compras 
passam a ser totalmente planejadas e as urgências de 
aquisições são minimizadas ou praticamente não existem.

Quadro 1 _ Estágios evolutivos do departamento de compras.
Fonte: Elaboração própria com fundamentação 
em Braga (2006) e Ellram e Carr (1994).

Destaca-se, a partir das informações do Quadro 1, que 
houve um contínuo aprimoramento da comunicação entre 
os participantes diretos do processo de compras, tendo por 
finalidade a diminuição de custos e tempo, visto que não 
necessariamente o comprador tem conhecimento pleno sobre 
os bens e serviços solicitados pelos requisitantes, mesmo diante 
das especificações do item, o que pode levar a uma compra 
frustrada, seja por conta da qualidade, seja por descrição 
incorreta, acarretando perdas de tempo para formulação de 
um novo processo de aquisição. Nessa direção, o Government 
Accountability Office – GAO (2005) defende que:

An acquisition function that is successful at effectively 

and efficiently meeting the agency’s missions generally 



FUNÇÃO COMPRAS NO SETOR PÚBLICO  
 

DESAFIOS PARA O ALCANCE DA CELERIDADE DOS PREGÕES 
ELETRÔNICOS DA BASE AÉREA DE NATAL

Alessandro Anibal Martins de Almeida 
Hironobu Sano

269

reflects a consistent, cross-functional, and multidiscipli-

nary approach. This approach requires engagement by 

all relevant stakeholders, including representatives from 

program offices, contracting officials, financial managers, 

human capital officials, information technology officials, 

and other appropriate participants. An integrated approach 

helps agencies better define their needs and identify, select, 

and manage providers of goods and services (GOVERNMENT 

ACCOUNTABILITY OFFICE, 2005, p. 6).

Logo, percebeu-se que, também no âmbito das agências 
federais norte-americanas, a interação entre todos os setores 
envolvidos no processo de aquisição é um fator crítico para o 
sucesso das aquisições. Essa interação também deve ser esten-
dida aos fornecedores com vista à aquisição de bens e serviços 
públicos de forma mais eficiente (GANSLER, LUCYSHYN; ROSS, 
2003; CARTER; STEWART, 2006). Além dessa vertente, a análise 
da estrutura da área de compras abrange sua forma de funcio-
namento, ou seja, sua organização departamental, apresentada 
na Figura 1.
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Figura 1 _ Estrutura de um setor de compras 
de uma organização de porte médio.

Fonte: Elaboração própria fundamentada em Baily et al. (2008, p. 80).

O comprador-chefe é o responsável pelas decisões mais 
importantes do setor de compras, envolvendo todo o plane-
jamento das aquisições. Já os demais compradores devem 
ser especializados para lidar com uma faixa específica de 
itens, visando evitar a duplicidade de esforços de pesquisa e 
negociação no nível da fábrica, reduzindo o tempo gasto na 
aquisição (BAILY et al., 2008).

Recursos humanos

Tassabehji e Moorhouse (2008) descrevem que o 
comprador contemporâneo deve assumir um papel estratégico 
nos negócios diante da conscientização da alta gerência das 
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empresas de que ele administra um grande volume de recursos 
e está envolvido em decisões que afetam diretamente o futuro 
da organização. Baily et al. (2008, p. 425) elaboraram o Quadro 2 
em que demonstram os estágios de desenvolvimento pelo qual 
passou o perfil do comprador.

Estágio de 
desenvolvimento

Características gerais  
e responsabilidades do comprador

Primitivo
Sem qualificações especiais; abordagem burocrática; cerca de 80% 
do tempo é dedicado às atividades burocráticas.

Conscientização
Sem qualificações especiais; algumas rotinas básicas de compras; 
60-79% do tempo é dedicado às atividades burocráticas.

Desenvolvimento
Qualificações acadêmicas formais exigidas; envolvimento em 
negociações; reconhecimento da função compras e suprimentos; 
40-59% é dedicado às atividades burocráticas.

Maturação
Qualificação gerencial exigida; maior parte do trabalho dedicado à 
negociação e à redução do custo/desenvolvimento de fornecedores; 
20-39% do tempo é dedicado às atividades burocráticas.

Avançado

É necessária qualificação profissional ou pós-graduada;  
o comprador está mais envolvido com os assuntos mais 
estratégicos do trabalho; mais dedicado ao custo total de 
aquisição, à administração da base de fornecedores etc.; menos  
de 20% de seu tempo é dedicado às atividades burocráticas.

Quadro 2 - Estágio de desenvolvimento do perfil do comprador.
Fonte: Baily et al. (2008, p. 425).

Depreende-se da análise do Quadro 2 que a evolução 
do perfil do comprador vem exigindo menos tempo desse 
profissional com assuntos relacionados com as atividades 
operacionais, concentrando suas atividades em temas de rele-
vância mais estratégica. Tal fato decorre da valorização do setor 
de compras pela gerência da empresa, porém, essa situação não 
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foi constatada pelo GAO (2007) ao analisar as agências federais 
norte-americanas:

Agency leaders have not recognized or elevated the importance 

of the acquisition profession within their organizations, and 

a strategic approach has not been taken across government 

or within agencies to focus on workforce challenges, such as 

creating a positive image essential to successfully recruit and 

retain a new generation of talented acquisition professionals 

(GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, 2007, p. 10).

Segundo Motta (2010), a falta de uma carreira estrutu-
rada na área de compras públicas não atrai a vinda de novos 
profissionais. Além disso, o fato de a área de compras ser alvo 
constante dos órgãos de fiscalização cria uma percepção de 
risco para os servidores e inibe qualquer tentativa de inovação 
para melhora da eficiência dos processos de aquisição. Nesse 
aspecto, ao analisar o sistema público de compras norte-ame-
ricano, Burleson e Wilson (2007, p. 12) enfatizam que a reforma 
do sistema passa justamente por uma maior autonomia do 
comprador público: “Reform should be designed to allow more 
creativity and focus on proactive streamlining to allow contracting 
officers to support their missions more effectively and efficiently”. 
Ainda quanto ao desempenho do comprador público, Batista e 
Maldonado (2008) acrescentam que a falta de entendimento total 
da legislação de licitação, além da carência de programas de reci-
clagem e treinamento constante, inibe uma atitude proativa dos 
compradores, afetando diretamente a eficiência das compras.
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Processo de compras

Não há uma legislação específica que trate das compras 
privadas. Portanto, o setor de compras de uma empresa não 
segue um rito preestabelecido por leis, sendo possível uma 
maior flexibilidade para que as organizações estabeleçam 
procedimentos próprios de ação, diferentemente do que 
ocorre no setor público que segue uma legislação que tem sido 
considerada excessivamente complexa e rígida (CARVALHO, 
2005; MOTTA, 2010; ROSILHO, 2011). Em sentido inverso, o GAO 
defende que: “acquisition processes should be sufficiently f lexible to 
address unforeseen external events and emergencies” (GOVERNMENT 
ACCOUNTABILITY OFFICE, 2005, p. 14).

As atividades de definição da demanda, especificação 
e planejamento de compras correspondem à fase de plane-
jamento, ou seja, à fase interna do processo. Esta, por ser 
complexa, tem sido apontada pela literatura como aquela em 
que se demanda um maior consumo de tempo para sua prepa-
ração (SILVA; ROCHA, 2006; GONÇALVES, 2012; CASTRO, 2014). 
Nesse sentido, com o avanço da tecnologia da informação, o uso 
de sistemas informatizados de compras tem sido fundamental 
para minimizar erros, reduzir custos e dinamizar o processo de 
compras (BAILY et al., 2008; VAIDYA; CAMPBELL, 2014).

Sistemas de compras

Baily et al. (2008, p. 371) afirmam que “o advento da 
tecnologia de informação (TI) e de sistemas de softwares mais 
integrados tem mudado radicalmente a área de compras”.  
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Por essa razão, os sistemas de compras passaram por períodos 
de aprimoramento de forma que, atualmente, apresentam-se 
de forma integrada, proporcionando o alcance de uma maior 
eficiência. O Quadro 3 destaca os estágios de evolução da função 
compras conforme o padrão do sistema de informações.

Estágios da 
função compras Padrão do sistema de informações

Primitivo
Trabalho de escritório simples, não adequadamente integrado. 
Manutenção de poucos registros.

Conscientização
Reconhecimento de informações importantes na área  
de compras. Início do uso de sistemas informatizados,  
mas não integrados com outros sistemas da empresa.

Desenvolvimento
Início da utilização de sistemas mais integrados, como  
o Material Requirement Planning (MRP).5 Integração  
do sistema informatizado de compras com outros da empresa.

Maturação
Banco de dados totalmente integrados na organização,  
por exemplo, MRP II.6 Todas as informações de compras  
são geradas por computador.

Avançado

Os bancos de dados totalmente integrados estão conectados 
via intercâmbio eletrônico de dados (EDI) com os principais 
fornecedores e clientes promovendo redução drástica dos lead 
times7 e dos custos.

Quadro 3 - Estágios de evolução da função compras 
e padrão do sistema de informações.

Fonte: Baily et al. (2008, p. 372).

5  MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por 
planejamento das necessidades de material (BAILY et al., 2008).

6  O MRP II é um aprimoramento do MRP (BAILY et al., 2008).

7  Lead time é um espaço ou intervalo de tempo requerido para realizar um 
processo ou uma série de operações (BAILY et al., 2008).
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Segundo Andrade (2004), o advento do EDI impulsionou o 
surgimento do comércio eletrônico, que se resume à realização 
de negócios de forma on-line e que utiliza a informação digital 
como mecanismo para compreender, projetar e satisfazer as 
necessidades dos clientes. Por meio dessa forma de negócio, 
evitam-se a papelada e o gasto de tempo com o envio de fax, 
ligações e deslocamentos de compradores ou vendedores.

Bowersox, Closs e Stank (2000, p. 14), entretanto, alertam 
quanto aos riscos do uso dos sistemas informatizados de 
compras principalmente quanto à dependência da conec-
tividade em tempo real e à vulnerabilidade decorrente da 
integração estratégica, do compartilhamento da informação e 
do investimento tecnológico. O Siasg incorporou esses conceitos 
de sistema de informações integradas da gestão privada e, 
adaptando-os às necessidades do serviço público, promoveu, 
por meio do pregão eletrônico, mais celeridade da fase externa 
do processo de compras (FERNANDES, 2005; SANTANA, 2013).

Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa consiste em uma revisão teórica 
sobre a função compras e se classifica como do tipo descritiva e 
documental (GIL, 2007), uma vez que, por meio do levantamento 
de toda a documentação dos processos de compras, foram 
observados, analisados e interpretados os fatores prepon-
derantes para a falta de celeridade desses processos. Como 
procedimento técnico, foi realizada uma pesquisa de campo, 
por meio de visitas aos setores, com a finalidade de realizar 
entrevistas com os principais agentes públicos envolvidos 
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nas subfases mais relevantes do processo de aquisição. Assim, 
foram entrevistados quatro membros do setor de compras,  
dois representantes dos setores requisitantes e três pregoeiros. 
Em relação às delimitações do trabalho (GIL, 2007), no aspecto 
temporal, a pesquisa tratou de acompanhar os processos de 
compras iniciados e concluídos no ano de 2014, pelo fato de ser 
o ano com informações mais recentes e completas.

Quanto ao escopo, o universo da pesquisa consiste em 
um conjunto de 38 processos eletrônicos de compras confec-
cionados no ano de 2014. Desses, retirou-se uma amostra de 14 
processos definida pelo critério de relevância e padronização 
ao tratar de compras de itens básicos para a manutenção das 
atividades da Bant e que costumam se repetir anualmente.

Em relação à forma de abordagem, a pesquisa enqua-
dra-se como quantitativa e qualitativa, visto que foi feito uso 
de instrumentos estatísticos como base do processo de apre-
sentação dos dados, como tabelas e gráficos, utilizando-se o 
Diagrama de Pareto, bem como foram realizadas entrevistas 
com os participantes do processo de compras da Bant. As entre-
vistas foram semiestruturadas de modo a permitir o acesso a 
informações além daquelas listadas inicialmente, proporcio-
nando mais esclarecimentos sobre o tema abordado (TOMAR, 
2007), sendo os roteiros elaborados com base no referencial 
teórico adotado. Por conclusão, o resultado resumido dessas 
análises levou o pesquisador ao alcance do objetivo geral da 
pesquisa e foi apresentado por meio do Diagrama de Ishikawa.
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Apresentação dos dados e 
discussão dos resultados

A Bant possui um efetivo total de aproximadamente 2 
mil militares e uma área patrimonial de mais 13 milhões de 
km², sendo considerada a maior Base Aérea do Comando da 
Aeronáutica. Cabe também à Bant prestar assistência médica 
aos militares da reserva e seus familiares, em torno de 15 mil 
pessoas. Para adquirir os insumos necessários ao cumprimento 
de sua missão, compete à SLCC, composta por 14 agentes 
públicos, coordenar, executar e controlar as atividades relativas 
a licitações (art. 142 da Rica 21-9). De acordo com a legislação 
pertinente, foi possível mapear o processo de compras da Bant 
a fim de definir suas principais fases e subfases, bem como seus 
responsáveis, conforme o Quadro 4.

FASES SUBFASES LAPSO TEMPORAL AGENTES

1.
 IN

TE
R

N
A

1.1Composição 
do Processo 
Administrativo 
de Gestão (PAG)

Entre a chegada da requisição  
de compras, abertura do PAG  
e retorno ao setor de compras

Requisitantes, agente 
de controle interno 
(ACI) e membros  
da SLCC

1.2 Elaboração da 
minuta do edital

Entre a abertura do PAG e a 
elaboração do edital para envio à 
Consultoria Jurídica da União  
do Rio Grande do Norte (CJU-RN)

Membros do SLCC

1.3 Análise 
jurídica do edital

Entre o envio do PAG à CJU-RN  
e seu recebimento pela Bant

Pareceristas da 
CJU-RN

1.4 Correção do 
edital

Entre o recebimento do PAG  
pela Bant e a publicação do edital Membros do SLCC
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FASES SUBFASES LAPSO TEMPORAL AGENTES

2.
 E

X
TE

R
N

A

2.1 Abertura do 
pregão

Entre a publicação do edital  
e a abertura do pregão Pregoeiro

2.2 Lances e 
Adjudicação do 
objeto

Entre a abertura do pregão  
e sua adjudicação Pregoeiro

2.3 Homologação 
do certame

Entre a adjudicação  
e a homologação

Ordenador  
de despesas

Quadro 4 - Descrição das fases e subfases do 
pregão eletrônico e agentes responsáveis.

Fonte: Elaboração própria (2015).

Definidas as subfases mais significativas do processo de 
compras, a partir da análise dos PAG, identificou-se o número de 
dias necessários para execução delas, conforme dados na Tabela 1.



Tabela 1 – Prazo, em dias, de realização das subfases dos pregões eletrônicos da Bant/2014.

Pregão Subfase 1.1 Subfase 1.2 Subfase 1.3 Subfase 1.4 Subfase 2.1 Subfase 2.2 Subfase 2.3 Total

010/2014 37 27 22 9 13 32 0 142

011/2014 26 38 23 9 13 22 0 133

015/2014 7 38 19 10 12 14 15 115

017/2014 25 30 33 8 15 36 15 162

018/2014 22 28 17 12 13 23 0 115

020/2014 7 44 22 9 13 78 4 176

022/2014 73 18 28 9 13 49 1 173

025/2014 11 4 27 7 13 23 0 74

026/2014 11 8 23 12 10 17 1 83

028/2014 10 23 29 6 13 16 1 97

033/2014 27 7 11 8 13 45 5 117

038/2014 21 28 9 21 13 2 5 99



Pregão Subfase 1.1 Subfase 1.2 Subfase 1.3 Subfase 1.4 Subfase 2.1 Subfase 2.2 Subfase 2.3 Total

040/2014 17 7 23 21 13 8 1 87

050/2014 15 8 6 23 18 57 12 140

Média 22,1 22,0 20,9 11,7 13,2 30,1 4,3 124,3

Número 
Máximo 37 44 33 23 18 57 15 227

Número 
Mínimo 7 4 6 6 12 2 1 38

Desvio-
Padrão 16,4 25,5 7,5 5,4 1,7 20,2 5,4 82,2

Fonte: Elaboração própria (2015).
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A análise da Tabela 1 revela inicialmente uma grande 
variação no número total de dias necessários para a reali-
zação dos pregões eletrônicos na Bant, com o mínimo de 74 
dias e o máximo de 176 dias, uma variação de mais de 100%. 
Hipoteticamente, seria possível realizar o certame em até 38 
dias se considerarmos a somatória dos prazos mínimos obtidos 
em cada uma das subfases.

Cabe ressaltar que o Decreto no 5.450/2005 (BRASIL, 
2005) estabelece prazos mínimos a ser respeitados pelo 
pregoeiro: na subfase 2.1 (Abertura do pregão), o §4o do artigo 
17 estabelece que o pregoeiro deverá respeitar o tempo de, 
no mínimo, oito dias entre a publicação do edital e o início 
da fase de lances. Já na subfase 2.2 (Lances e adjudicação do 
objeto), de acordo com o artigo 26, caso o pregoeiro aceite a 
intenção de recurso sobre seus atos, deverá ser respeitado 
o prazo de três dias úteis para razões do recorrente e mais 
três dias úteis para manifestação de contrarrazões por parte 
dos demais participantes. Ao aplicar o diagrama de Pareto, 
conforme descrito na metodologia deste estudo, foi neces-
sário equiparar de forma proporcional os prazos médios das 
subfases a fim de identificar qual desses prazos somados 
chegam a representar 80% do total, conforme o Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Diagrama de Pareto para as 
subfases dos pregões eletrônicos.

Fonte: Elaboração própria (2015).

A partir da análise do Gráfico 1, é possível identificar que 
as subfases 2.2 (Lances e adjudicação do objeto), 1.1 (Composição 
do PAG), 1.2 (Elaboração do edital), 1.3 (Análise jurídica) 
são responsáveis pelo consumo de cerca de 80% do tempo  
de realização dos pregões eletrônicos da Bant. Logo, segundo  
o diagrama de Pareto, é preciso concentrar esforços nessas 
quatro subfases de forma a solucionar as causas que influen-
ciam a falta de celeridade dos pregões eletrônicos.

Segundo os dados apresentados e tomando por compa-
ração os estudos apresentados por Santana e Santos (2007), 
Faria (2009) e Gonçalves (2012), conclui-se que as compras da 
Bant demandaram um prazo três vezes maior do que a média 
das demais organizações estudadas por aqueles autores, 
principalmente quanto à execução da fase externa (15 dias nas 
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organizações contra 48 dias na Bant). Nas próximas subseções 
deste artigo, serão analisados os fatores que causam a falta de 
celeridade nas principais subfases identificadas no Diagrama 
de Pareto, relacionando-os com as quatro dimensões de análise, 
adaptadas à organização em estudo.

Estrutura e organização da SLCC

De acordo com as características apontadas na descrição 
do perfil de evolução do departamento de compras (quadro 1), 
o setor de compras da Bant enquadra-se no segundo estágio 
evolutivo e se classifica como de perfil tático. A falta de elevação 
do status hierárquico do setor prejudica a alocação de recursos 
financeiros e, principalmente, humanos e influencia indireta-
mente a existência de fatores preponderantes para a falta de 
celeridade dos pregões.

Já quanto à integração entre os envolvidos no processo 
de compras, um dos pregoeiros afirmou que “raramente, por 
livre e espontânea vontade, o setor requisitante acompanha a 
aceitação (das propostas) no pregão. Na maior parte do tempo, o 
pregoeiro tem que pedir, solicitar a presença dos requisitantes”, 
percepção confirmada pelos outros dois pregoeiros. A parti-
cipação de um especialista ao lado do pregoeiro promoveria 
mais celeridade nessa fase do processo, em virtude do conhe-
cimento que o requisitante possui sobre o produto que está 
sendo negociado.

Quanto à composição do processo de compras, subfase 
1.1, não são raras as requisições de compras que chegam à 
SLCC eivadas de vícios, como descrição errada ou incompleta 
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dos itens, preços de referência totalmente fora do valor de 
mercado, itens sem o número de Catálogo de Material (Catmat) 
ou com número incorreto e erros de padronização, conforme 
afirmaram os entrevistados. A esses tipos de erros, convencio-
nou-se chamar, neste trabalho, de “falhas operacionais”, as quais 
interferem diretamente na celeridade do processo e na falta de 
mais integração entre os setores, o que potencializa o problema.

Logo, conclui-se que as falhas operacionais e a falta de 
integração entre o setor de compras e os setores requisitantes 
afetam a celeridade da subfase 1.1 (Composição do PAG). Já a 
falta de integração entre os requisitantes e os pregoeiros afeta 
a celeridade da subfase 2.2 (Lances e adjudicação do objeto).

Carência de pessoal qualificado

Todos os entrevistados confirmaram que há carência 
de pessoal no setor de compras, o que acaba por prejudicar o 
desempenho de todo o processo. Ao ser questionado se o número 
de pessoas para desenvolver seu trabalho era suficiente, um dos 
entrevistados respondeu: “Não, porque sou só eu, se houvesse 
mais pessoas, a execução seria mais célere”. Constatou-se que 
apenas dois pregoeiros estão alocados no setor de compras.  
Essa circunstância simboliza uma situação de grande relevância:  
a de que os pregoeiros da Bant não têm na função compras sua 
principal atividade e, portanto, isso contraria o defendido por 
Baily et al. (2008) na Figura 1. Como não se concentram exclusi-
vamente na execução de seus pregões, esses tendem a ser menos 
céleres. Todos os pregoeiros entrevistados reportaram que  
a função de comprador acaba por ser uma função secundária 
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e que se preocupam, prioritariamente, com suas atividades de 
chefia que são muito mais extensas e complexas do que aquelas 
atinentes à execução do pregão. Por fim, todos concluíram que 
o acúmulo de funções ocorre por conta da carência de pessoal 
qualificado, o que acaba por prejudicar a celeridade das subfases 
1.1 (Composição do PAG), 1.2 (Elaboração da minuta de edital)  
e subfase 2.2 (Lances e adjudicação do objeto).

Verificou-se também que a ausência de investimentos na 
capacitação dos profissionais do setor de compras e também dos 
pregoeiros. A esse respeito, Motta (2010) destaca que a falta de 
consideração com a importância do fator humano no processo 
de aquisição é uma realidade no sistema de compras brasileiro:

Na verdade, o sistema federal brasileiro possui concreta-

mente dois elementos principais: a legislação e o SIASG/

Comprasnet. A variável humana é pouco relevante no quadro 

atual e o conhecimento acumulado nas últimas décadas 

nos campos da Logística, Gestão de Cadeia de Suprimentos 

e Compras, é praticamente desconhecido no plano  

federal (MOTTA, 2010, p. 161).

Todos os entrevistados afirmaram que há necessidade 
de atualização de conhecimentos por meio de cursos e que a 
falta de conhecimento influencia preponderantemente a cele-
ridade do processo, já que se consome tempo para procurar 
normas, decisões e jurisprudência dos tribunais que balizam 
as do processo. Segundo os depoimentos, a Bant não tem uma 
política de investimentos em seus recursos humanos ligados ao 
departamento de compras, de forma que há entrevistados que 
atuam no setor que desenvolve a fase de composição do PAG, 
por exemplo, e que nunca fizeram qualquer tipo de curso na 
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área de compras. Em resumo, é possível concluir que o escasso 
investimento em qualificação dos profissionais envolvidos nas 
compras é um dos fatores que influenciam preponderantemente 
a celeridade da execução das subfases 1.2 (Elaboração da minuta 
do edital) e 2.2 (Lances e adjudicação do objeto) do processo  
de pregão eletrônico.

Processo de compras públicas

As normas que fundamentam o processo de compras 
públicas são vastas e, dependendo do tipo de material, outras 
regras mais específicas fazem parte da composição do edital. 
Nas entrevistas, todos os pregoeiros foram unânimes ao afirmar 
que, na maioria do tempo, por conta do excesso e da rigidez 
das normas, ainda realizam muito mais atividades de caráter 
operacional – como preparação de planilhas e atas de registro 
de preço, respostas a pedido de esclarecimento e impugnação 
de edital, consultas a órgãos fiscalizadores e controladores  
a fim de verificar os documentos dos licitantes, além de outros 
procedimentos –, revelando que o perfil desses compradores 
pode ser caracterizado como de “conscientização”, quando  
o ideal seria o “avançado”, conforme consta no Quadro 2.

Ademais, todos os pregoeiros foram unânimes ao afirmar 
que o excesso e a rigidez das normas também se apresentam 
como fatores que provocam a demora na análise dos editais 
e na consequente emissão do parecer efetuado pela CJU-RN. 
Logo, é possível concluir que o excesso e rigidez das normas 
são fatores que afetam diretamente a celeridade das subfases 
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1.2 (elaboração da minuta do edital), 1.3 (análise jurídica) e 2.2 
(Lances e adjudicação do objeto).

Outro aspecto relevante que contribui para a falta de 
celeridade dos processos está ligado à quantidade de itens 
licitados. A esse respeito, o chefe do setor de compras explicou 
mais detalhadamente:

[...] para fazer uma licitação, uma pessoa tem que digitar 

todos os itens que a gente vai licitar no portal de compras 

do governo federal para fazer a intenção de registro de 

preços. Então, por exemplo, o nosso pregão de material de 

construção tem uns 700 itens e então meu graduado vai ter 

que digitar um a um esses 700 itens no sistema e depois fazer 

uma revisão para verificar se não houve nenhum erro de 

digitação [entrevistado].

A quantidade de itens também influencia no tempo de 
verificação das propostas, visto que, conforme o exemplo citado, 
o pregoeiro tem de verificar cada um dos itens constantes das 
propostas dos fornecedores para proceder à adjudicação, o que, 
logicamente, leva mais tempo do que verificar propostas para 
um pregão com 10 itens, por exemplo.8 Logo, conclui-se que 
a quantidade de itens dos pregões influencia preponderante-
mente na celeridade das subfases 1.1 (composição do PAG), 1.2 
(elaboração da minuta do edital) e 2.2 (Lances e adjudicação do 
objeto) do pregão eletrônico.

8  O TCU já se manifestou no sentido de que “É obrigatória, nas licitações 
cujo objeto seja divisível, a adjudicação por item e não por preço global [...]” 
(Acórdão no 122/2014 — Plenário do TCU).
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Sistemas de compras

Em relação aos sistemas de compras, constatou-se que 
a organização não possui um sistema informatizado interno 
capaz de agilizar a emissão de pedidos de aquisição de bens e 
serviços havendo, por exemplo, a necessidade de dupla digi-
tação, uma por parte do setor requisitante e outra por parte 
do setor de compras, além de outras ferramentas que poderiam 
ser úteis para o desenvolvimento mais ágil do processo, como a 
integração com o Siasg. Assim, a ausência de sistemas internos 
integrados é uma das causas que ocasionam o retardo da 
subfase 1.1 (Composição do PAG).

Em termos de sistemas externos, a organização utiliza 
essencialmente o Siasg/Comprasnet, no qual é operacionalizado 
o pregão. Seu desempenho foi reconhecido pela grande maioria 
dos usuários entrevistados como um sistema muito bom e, 
nas palavras de um deles: “[...] para o pregoeiro, o sistema é 
excelente, ele é fácil de ser usado”.

Entretanto, quanto à especificação dos itens a ser adqui-
ridos, as entrevistas apontam que esse é um dos maiores óbices 
enfrentados pela área de compras da organização. Embora o 
sistema Siasg disponibilize uma vasta relação de especificações 
dos mais variados tipos de material e serviço, na opinião de 
um dos requisitantes: “O banco de dados do Comprasnet é 
deficiente. Você tem que adequar o seu pedido às especificações 
disponíveis no sistema”. Além disso, os entrevistados — um dos 
membros do setor de compras e um dos pregoeiros — corro-
boram o entendimento de que o banco de dados do Comprasnet 
necessita de aprimoramentos. Logo, é possível concluir que 
falhas no banco de dados do Comprasnet prejudicam a celeri-
dade do processo na subfase 1.1 (composição do PAG).
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Diante das análises realizadas com fundamento no 
referencial teórico adotado, é possível elaborar um diagrama 
de causa-efeito, conforme Figura 2, que possibilite uma rápida 
visualização sobre os fatores que influenciam, preponderante-
mente, a execução das subfases do pregão eletrônico na Bant 
quanto ao atendimento ao princípio da celeridade.

Figura 2 - Diagrama de Ishikawa sobre os fatores preponderantes 
para a falta de celeridade dos pregões eletrônicos da Bant.

Fonte: Elaboração própria (2015).

Em relação aos fatores apontados para a falta de celeridade 
dos pregões eletrônicos, foi possível concluir que a falta de pessoal 
qualificado para o setor de compras e o excesso de rigidez e forma-
lismo da legislação foram os fatores que mais geraram impactos 
no tempo de execução dos processos. Porém, a boa notícia é que, 
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exceção feita ao “excesso e rigidez das normas” e às “falhas do 
banco de dados do Comprasnet”, os demais fatores preponderantes 
para a falta de celeridade dos pregões podem ser resolvidos pela 
própria organização ao procurar, primeiramente, reconhecer  
o setor de compras como uma função estratégica dentro da orga-
nização e posteriormente proceder à reorganização da área de 
compras, principalmente no sentido de alocar pessoal qualificado 
suficiente para o setor, além de investir na qualificação daqueles 
agentes envolvidos em todas as subfases do processo.

Considerações finais

De maneira geral, com o advento do pregão eletrônico, 
ocorreu uma maior celeridade dos processos de aquisições 
públicas, mas apenas em relação à fase externa dos processos. 
No entanto, o processo eletrônico de compras como um todo é 
reconhecido como complexo e demorado em virtude de diversos 
fatores. Com fulcro no estudo das quatro dimensões adotadas no 
referencial teórico, foi possível identificar elementos estratégicos 
da função compras que podem ser aplicados à gestão pública. Nesse 
sentido, sob a ótica da dimensão “Estrutura e organização de um 
setor de compras”, conclui-se que há a necessidade de a área de 
compras ser reconhecida como uma função de caráter estratégico 
no âmbito da Administração Pública, isto é, deve ser atribuída uma 
maior importância ao setor de compras das organizações públicas. 

A mudança de status do setor interno da Bant propor-
cionaria melhores condições de aperfeiçoamento do processo  
de compras quanto à sua celeridade, como o desenvolvimento de 
sistemas internos integrados e a alocação de pessoal qualificado 
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para o setor, o que foi identificado no âmbito das dimensões 
“Sistemas de compras públicas” e “Recursos humanos especia-
lizados”, respectivamente. Faz parte dessa mudança também 
a maior participação do setor de compras e dos pregoeiros na 
formulação do planejamento estratégico das compras da orga-
nização, estimulando os compradores da unidade a exercerem 
uma função muito mais estratégica do que burocrática no que 
diz respeito ao processo de compras, conforme análise realizada 
com base na dimensão “Processo de compras”.

Entre os fatores apontados pela literatura especializada, 
a pesquisa apresenta um avanço ao identificar causas, ainda 
inéditas, que influenciam o alcance do princípio da celeridade 
por parte da Administração Pública, como a “falta de integração 
entre o setor requisitante e o de compras”, a “falta de integração 
entre o setor requisitante e o pregoeiro” e as “falhas do banco 
de dados do Comprasnet”. Para que esses novos fatores fossem 
conhecidos, além da contribuição do referencial adotado,  
foi fundamental a opção pela análise do processo por subfases, 
procedimento também inédito na literatura, visto que permitiu 
estabelecer um foco maior sobre cada um dos principais passos 
do processo. Logo, esses novos fatores, talvez já existentes, pode-
riam estar camuflados nos outros estudos sobre a celeridade dos 
processos e, por sua vez, a análise por subfases permitiu que eles 
viessem à tona. Além disso, esse tipo de análise também propor-
cionou mais consistência na afirmação de fatores já apontados pela 
literatura que contribuem para a falta de celeridade das compras 
públicas. Por fim, conclui-se que a procura pela minimização, ou 
até mesmo a eliminação, dos fatores que prejudicam o alcance do 
princípio da celeridade deve ser buscada por parte do corpo admi-
nistrativo dos órgãos públicos federais, assim como na Bant, a fim de 
que as organizações consigam cumprir com excelência sua missão.
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INTRODUÇÃO

As compras públicas objetivam adquirir bens e serviços 
de qualidade por um preço vantajoso, a fim de atender as 
necessidades dos órgãos públicos, por meio de procedimentos 
usuais – levantamento da demanda, pesquisa de preços junto 
ao mercado fornecedor até a efetiva entrega do bem ou pres-
tação do serviço, mediante o seu recebimento e consequentes 
processos de liquidação e pagamento (UNDP, 2007; BATISTA; 
MALDONADO, 2008; THAI, 2009; FERNANDES, 2016).

Segundo Fernandes (2016, p. 409), a área de compras 
é marcada pela “fragilidade organizacional” e considerada 
precária em grande parte dos órgãos públicos. Dezolt et al. (2016) 
apontam que além das questões de ordem legal, os problemas 
estão relacionados com a forma pela qual as compras são imple-
mentadas nas organizações públicas. Por meio da análise de 
alguns trabalhos pesquisados (FENILI, 2016; FERNANDES, 2016; 
FERRER, 2013, 2015; FIUZA, 2015; FIUZA; BARBOSA; ARANTES, 
2015; FIUZA; MEDEIROS, 2014; PARACÊNCIO, 2018), verificou-se 
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que os problemas mais apontados na literatura são: regras que 
entravam o processo licitatório; estrutura de capital humano 
inadequada; normatização incompleta e excessivamente 
formalista; falta de planejamento das aquisições; agregação de 
compras em lotes com muitos itens; falha nas especificações 
dos produtos; ausência de padronização dos itens; ausência 
de padronização de f luxos processuais e procedimentos 
operacionais; precariedade nos procedimentos de controle; 
vulnerabilidade à corrupção, entre outros. 

A partir de meados da década de 1990, com a utilização 
de recursos de tecnologia da informação e comunicação – TIC 
(FERNANDES, 2003, 2010, 2016), houve um incremento de 
práticas gerenciais nas organizações públicas visando à celeri-
dade no atendimento das demandas, bem como o aumento da 
transparência e melhor aplicabilidade dos recursos públicos. 
Dessa época para os dias atuais, diversas transformações foram 
implementadas no intuito da obtenção de mais eficiência na 
gestão dos recursos públicos, entre elas, revisões efetuadas 
nas regras de licitações a fim de dinamizar as contratações,  
a exemplo do surgimento do pregão como modalidade licitatória 
e o aumento do número de compras compartilhadas por meio 
da utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), inclusive 
no âmbito do Ministério da Educação (MEC) (AGUIAR, 2012).

A partir da publicação desses novos dispositivos legais, 
o Instituto Federal de Sergipe (IFS)1, autarquia subordinada 
ao MEC, impulsionou a realização de pregões eletrônicos em 
2011 com adoção dos procedimentos de registro de preços. 

1  Agradecimento ao Instituto Federal de Sergipe (IFS), por intermédio da 
Direção de Pós-graduação (DPG/PROPEX/IFS), pelo apoio dado, mediante 
concessão de auxílio financeiro para realização do Mestrado Profissional 
em Gestão Pública na UFRN.
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Criado pela Lei nº 11.892/20082, o IFS possui uma estrutura 
multicampi, formada pela Reitoria e nove campi em funciona-
mento – Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, 
Glória, Propriá, Tobias Barreto, e Socorro; além de um polo no 
município de Cristinápolis, e um campus em Poço Redondo, 
ainda em implantação. A instituição utiliza o modelo híbrido 
de gestão de compras, combinando os modelos descentralizado 
e centralizado – incluídas nesse contexto as compras comparti-
lhadas por meio do SRP, com base no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) (IFS, 2014).

O diagnóstico situacional elaborado pela Auditoria Interna 
do IFS, em 2015, considerou que a área de compras necessita de 
planejamento anual, indicadores de desempenho, padronização de 
procedimentos, ações de natureza preventiva para diminuição de 
riscos, padronização de itens, divisão racional de trabalho, retenção 
de talentos, capacitação dos requisitantes e da alta administração, 
além da continuidade das ações desenvolvidas no setor de compras, 
entre outros (IFS, 2016). Tendo como elemento inicial de referência 
esse diagnóstico, este capítulo3 analisa a gestão das compras  
do Instituto Federal de Sergipe (IFS), no âmbito da Reitoria e  
do Campus Aracaju, sob a ótica dos gestores estratégicos e 
atores da área operacional, a fim de verificar como os problemas  
da área de compras do IFS são percebidos e quais as soluções que 
são apontadas. 

2  Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

3  Este capítulo é fruto do projeto de intervenção do mestrado intitulado 
Gestão das compras do Instituto Federal de Sergipe: uma proposta de centralização, 
desenvolvido no período de 2016 a 2018, no Programa de Pós-Graduação em 
Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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O capítulo está estruturado em cinco seções. Além 
desta introdução, a segunda seção faz uma abordagem sobre 
compras públicas com foco nos recursos humanos especiali-
zados, processos, estrutura e organização do setor. A terceira 
seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados 
para exame dos problemas e soluções relativos às compras. 
Em seguida, a quarta seção analisa e discute a percepção dos 
gestores estratégicos e atores da área operacional. Por fim, 
tece considerações sobre a gestão das compras na atualidade 
no âmbito do Instituto Federal de Sergipe.

COMPRAS PÚBLICAS 

As compras públicas compreendem as aquisições de bens 
e contratações de serviços, a fim de atender as necessidades das 
instituições públicas de maneira eficiente, para o bom desen-
volvimento de suas atividades finalísticas. São regidas pela Lei  
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, chamada Lei Geral de Contratações 
Públicas, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal/88, o qual prevê que o processo de compras, ressalvadas 
as hipóteses previstas na legislação, deve ser precedido de 
licitação – “procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para 
o contrato de seu interesse” (MEIRELLES, 2003, p. 264).

A Lei de Licitações foi alvo de diversas críticas ao longo 
dos anos face o excesso de formalismo, morosidade e burocracia 
dos procedimentos licitatórios. Na tentativa de minimizar 
esses problemas, o pregão surgiu como uma nova modalidade 
de licitação. Na sua forma eletrônica, consoante previsto no 
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§1º do art. 2º da Lei nº 10.520/02, é operacionalizado em plata-
forma eletrônica do Governo Federal. Segundo Zanotello (2008, 
p. 2), “o pregão eletrônico traz muito mais vantagens do que 
desvantagens, pois é um processo mais dinâmico, rápido, demo-
crático, transparente, eficiente e impessoal” dada a utilização 
de recursos tecnológicos. Nesse contexto, observa-se o aumento 
da utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), definido 
no art. 2º do Decreto nº 7.892/2013 como “o conjunto de proce-
dimento para registro formal de preços relativos à prestação 
de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras”.

Para Arnold (1999), as compras são responsáveis pelo abas-
tecimento global de uma organização que seleciona o fornecedor e 
visa à celeridade na entrega. Corresponde a um conceito utilizado 
na literatura – procurement – significando o processo global de aqui-
sição de bens, obras e serviços (UNDP, 2007) necessários ao alcance 
dos objetivos das instituições e envolvendo diversos procedimentos 
rotineiros. Assim, caracteriza-se como uma função administrativa 
integrante da atividade-meio dos órgãos públicos.

Todavia, o ato de comprar não pode ser considerado 
apenas uma coordenação de atividades rotineiras, pois as 
compras e contratações públicas 

“são orientadas por um vasto arcabouço normativo, consi-

derado rígido e, por vezes, cheio de lacunas, que podem 

ocasionar morosidade ao andamento dos processos e até 

mesmo gerar entraves na efetivação das aquisições públicas” 

(DÓRIA, 2018, p. 18). 

Em face do grande poder de compra do Estado, elas são 
consideradas instrumento de política pública, podendo ser defi-
nidas como: “satisfação das necessidades humanas, preocupação 
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com futuras gerações e preocupação com a distribuição social 
da renda”, fomentando o desenvolvimento econômico, com 
observância da sustentabilidade econômica, social e ambiental 
(OLIVEIRA; SANTOS, 2015, p. 194).

Nesse contexto, as compras – que até então assumiam um 
caráter reativo – evoluíram de uma posição submissa e mera-
mente operacional que visava o curto prazo e não dispunha de 
planejamento para ser visualizadas como uma atividade estraté-
gica e de caráter proativo, pautadas na valorização dos recursos 
humanos e na otimização do planejamento das contratações 
(BRAGA, 2006). Desse modo, Fenili (2016) aponta três atributos 
como fundamentais para a eficiência da gestão de compras:  
o preço econômico, a qualidade do objeto adquirido e a celeridade 
do rito processual, considerando o preço econômico nos casos 
em que a compra é de qualidade e atende o fim a que se destina. 
Por sua vez, a qualidade depende da clareza e da exatidão da 
especificação técnica do bem ou serviço, e de sua utilidade.

Fenili (2015, p. 87) apresenta os seguintes objetivos da 
função compras: 

[...] garantir o efetivo suprimento de materiais e serviços, 

nas quantidades e nos prazos demandados pelos clientes 

internos; comprar com qualidade, celeridade e ao preço 

econômico; manter um cadastro de fornecedores que 

garanta maior agilidade e segurança na pesquisa de preços; 

planejar as compras (fazendo um calendário de aquisições, 

por exemplo); manter uma relação próxima com as áreas 

internas da organização, em especial os clientes internos, 

almoxarifados e finanças; manter um bom relacionamento 

com fornecedores; e criar ferramentas que permitam um 

efetivo controle do processo de compras. 



A GESTÃO DAS COMPRAS NO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE 
 

OS ENTRAVES NA PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES

Adriana Sodré Dória 
Maria Arlete Duarte de Araújo

304

Assim, as compras constituem um instrumento de gestão 
e suas práticas de gerenciamento são consideradas variáveis 
independentes. O desempenho do processo é uma variável 
dependente e a cultura organizacional é uma variável modera-
dora que pode influenciar as práticas de gestão e o desempenho 
das compras (FENILI, 2016).

Em consequência, a governança nas aquisições está 
relacionada com a capacidade da alta administração de um 
órgão público atuar na coordenação, articulação e supervisão 
das práticas de gestão exercidas por seus subordinados com  
a finalidade de alcançar os objetivos institucionais, envolvendo 
a liderança, as estratégias e o controle das contratações (TCU, 
2014). Nesse processo, torna-se imprescindível a gestão dos 
principais riscos envolvidos nas contratações, bem como  
a promoção da transparência, da participação e controle social. 

Em decorrência, faz-se necessário que haja uma soma de 
esforços para o envolvimento de todos os atores atuantes no ciclo 
de gestão de compras, a começar pela alta administração, visto 
que a boa governança e a boa gestão das compras públicas favo-
recem a eficiência administrativa, mais investimento de tempo 
e recursos para o melhor planejamento das compras alinhadas 
com as necessidades e metas organizacionais são fundamentais. 
Segundo o TCU (2014, p. 27), a governança envolve: “as estruturas 
administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instru-
mentos (ferramentas, documentos etc.), o fluxo de informações 
e o comportamento de pessoas”. Já a gestão está associada aos 
processos organizacionais, sendo responsável por planejamento, 
execução, controle e melhor aplicabilidade dos recursos públicos.

Portanto, a governança está voltada para a tomada de 
decisão e o planejamento estratégico institucional; a gestão, 
por sua vez, corresponde às ações que devem ser tomadas pelo 
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corpo técnico qualificado para a consecução dos objetivos do 
órgão. É precisamente sobre os recursos humanos especiali-
zados o tópico a seguir.

Recursos Humanos Especializados

O corpo técnico da área de compras é de grande rele-
vância para as instituições públicas tornando-se imprescindível 
a sua qualificação para atuação na área. Todavia, a literatura 
aponta que a maioria dos órgãos públicos enfrenta problemas 
com a baixa qualificação bem como a falta ou a má distribuição 
dos servidores (FIUZA; MEDEIROS, 2014; FIUZA, 2015).

Na tentativa de resolver o problema com a carência de 
recursos humanos, Silva (2017a) considera que apenas sanar 
a falta de pessoal não é o suficiente, uma vez que a área de 
compras precisa de pessoas motivadas e comprometidas.  
Esse pensamento coaduna-se com o de Fernandes (1999) ao 
afirmar que o sucesso da compra guarda relação com o compro-
metimento dos agentes envolvidos no processo.

Quanto à baixa qualificação, Paracêncio (2018) afirma que 
o acesso a cursos e eventos sobre licitações ainda é muito desi-
gual, consideradas a localização geográfica e a disponibilidade 
de recursos orçamentários dos órgãos para custear as despesas 
de treinamento e locomoção dos servidores. Dessa forma,  
nem todos têm acesso a cursos e seminários sobre temas 
complexos e a grande maioria tem acesso apenas a cursos 
básicos em licitações. O autor aponta ainda que nem mesmo 
as Escolas de Governo têm capacidade para ofertar cursos de 
qualificação que atendam a demanda de todos os órgãos da 
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Administração Pública, razão pela qual se tornaram frequentes 
as capacitações na modalidade EAD.

Uma questão abordada pelo autor é a falta de cursos 
de pós-graduação (especialização e mestrado profissional)  
na área de compras a fim de promover a profissionalização 
dos servidores, ressaltando a necessidade de implantação de 
uma certificação para quem trabalha com licitações no Brasil 
– tal como já existe em países como Chile, Peru, Nicarágua, 
Uruguai e Estados Unidos, “atrelada a capacitações em trilhas 
de aprendizagem e à realização de provas periódicas que verifi-
quem a evolução e propiciem a profissionalização do servidor” 
(PARACÊNCIO, 2018, p. 2). A esse respeito, Fiuza (2015) aponta 
que além do fato de não haver uma carreira específica, a maioria 
dos servidores atuantes nas atividades de compras é ocupante 
de cargos administrativos de nível médio, com treinamento 
nas Escolas de Governo, a exemplo da ENAP, para adquirir 
as habilidades básicas que possibilitem operar os sistemas  
do Portal de Compras Governamentais.

Segundo Paracêncio (2018), a capacitação dos agentes 
públicos que atuam na área de compras, incluída a alta admi-
nistração, é imprescindível para assegurar eficiência e eficácia 
aos processos e ao alcance de melhorias contínuas. Entretanto, 
isso, por si só, não garante a resolução dos problemas institucio-
nais relacionados às aquisições. Para o autor, não há qualquer 
indicador que demonstre a efetividade das capacitações sobre 
temas da área de compras diretamente no trabalho dos servi-
dores que atuam nessa área.

Embora seja considerada complexa e constantemente 
fiscalizada pelos órgãos de controle, outra falha de governança 
que contribui para que a área de compras não seja considerada 
estratégica em grande parte dos órgãos públicos é a lotação 
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de servidores nos setores de licitações assim que ingressam 
no serviço público, refletindo diretamente na eficiência dos 
recursos humanos do setor de compras, ocasionando a falta de 
incentivos e a retenção de talentos (FIUZA; MEDEIROS, 2014; 
FIUZA, 2015). Observa-se, portanto, a falta de preocupação 
por parte dos gestores no momento de lotar os servidores  
no setor de licitações, e, na maioria das vezes, não se considera 
a avaliação de desempenho (FIUZA, 2015).

Além disso, há grande rotatividade de servidores, ocasio-
nando morosidade dos processos, uma vez que o aprendizado 
acumulado se esvai pela troca constante desses atores. Esse fato 
também contribui para a redução de eficiência e de produtivi-
dade, morosidade, falta de integração da equipe e má utilização 
da capacidade de gestão. 

Segundo Fiuza e Medeiros (2013), a criação de carreira 
própria para os servidores que atuam na área de compras 
evitaria os constantes desvios de funções e acúmulo de tarefas, 
assim como proporcionaria o crescimento profissional e pessoal 
desses atores e um maior comprometimento no desempenho de 
suas atribuições. Torna-se necessário também o investimento 
em cursos sobre gestão de compras dada a necessidade de 
quem trabalha com licitações ter a expertise para gerenciar uma 
equipe e exercer papel de liderança (PARACÊNCIO, 2018).

Quanto à ocupação de funções-chave e escolha de 
cargos em comissão na área de compras, o levantamento  
de Governança de Aquisições na Administração Pública Federal, 
realizado em 2014 pelo TCU, resultou no Acórdão nº 2.622/2015 
que recomendou ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão a expedição de orientações para que a escolha dos 
ocupantes seja fundamentada nas competências e pautada nos 
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princípios da transparência, da motivação, da eficiência e do 
interesse público, reforçando o foco para a meritocracia.

Dessa forma, verifica-se a necessidade de estruturar um setor 
de compras com pessoas capacitadas para desenvolver as atividades 
de planejamento, execução e controle das compras. O tópico a seguir 
aborda os processos de compras igualmente importantes para que 
atendam as solicitações das diversas unidades administrativas. 

Processos de Compras

O processo de compras se inicia com a oficialização da 
demanda, que consiste no documento formal devidamente assi-
nado pelo requisitante, contendo a justificativa para atender as 
necessidades do órgão. Entretanto, Ferrer (2015, p. 24) ressalta que 
“não há em praticamente nenhum caso uma análise e avaliação se 
seu dimensionamento é adequado, se gera sobre ou subestoque,  
se os itens solicitados não estão sobrando em outro órgão”.

O planejamento é essencial para a eficiência dos processos 
de aquisição e muitos problemas poderiam ser minimizados por 
meio da “unificação da gestão dos processos, com a adoção de 
mecanismos de controle do consumo e acompanhamento das 
negociações das compras” (FERRER, 2013, p. 5). Para a autora, 
a visão estratégica das compras públicas engloba o ciclo de 
gestão das compras, conferindo a elas um caráter integralizado 
que contempla as fases de planejamento, execução e monito-
ramento, de modo que o processo seja visto de forma única, 
inclusive para fins de melhoria da qualidade do gasto público.

Com essa visão integral, reforça-se a sinergia de economia 
de escala nos custos de transação, considerando-se também  
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o dimensionamento da demanda, a logística e o custo total da 
aquisição. Esses fatores possibilitam o alcance de melhorias na 
estruturação dos processos de compras por meio da implemen-
tação de melhorias em todo o seu ciclo, ou seja, mudando a forma 
de planejar, comprar e monitorar resultados (FERRER, 2015).

Dessa forma, a autora entende ser possível visualizar o 
planejamento, a demanda e o consumo final, o que, na maioria 
das vezes, não ocorre nos órgãos públicos, visto que o recebi-
mento e a execução dos pedidos de compras têm se tornado 
um processo meramente mecânico e automático devido à falta 
de planejamento, além de ser moroso. Da mesma maneira, 
Teixeira, Prado Filho e Silva (2015, p. 9) apontam em seu estudo 
um “modelo genérico do ciclo de compras” no qual ressaltam 
não apenas o ciclo mas também reforçam a necessidade da visão 
integrada das compras públicas. Ferrer (2015) afirma, ainda, que 
uma compra bem-sucedida depende da boa especificação dos 
itens, da padronização e da constante atualização dos catálogos 
de produtos e serviços como pilares.

A padronização, por sua vez, configura-se no detalha-
mento das especificações técnicas, sem ambiguidades, visando 
ao atendimento das necessidades das unidades solicitantes, 
à simplificação da atividade administrativa, ao aumento da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos, à redução de custos 
e à otimização da aplicação de recursos, de modo a agregar 
valor à instituição como um todo (SILVA, 2017b).

Conforme apontado por Karjalainen (2011), a padro-
nização de produtos poderá proporcionar a obtenção dos 
benefícios de sinergia de compras, a exemplo da economia de 
escala, com redução dos preços unitários e mediante o aumento 
do poder de compra por meio do agrupamento de itens, que, 
segundo Durán et al. (2010), evita o dispêndio de tempo e de 



A GESTÃO DAS COMPRAS NO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE 
 

OS ENTRAVES NA PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES

Adriana Sodré Dória 
Maria Arlete Duarte de Araújo

310

recursos materiais e humanos. Assim, verifica-se que a padro-
nização dos itens consiste numa prática de melhoria processual 
necessária ao constante aprimoramento das compras governa-
mentais, no sentido de que essas alcancem um posicionamento 
estratégico nas instituições, com gestores e um corpo técnico 
qualificado para exercer funções-chave no ciclo de gestão das 
compras, bem como uma estrutura organizacional com defini-
ções claras de responsabilidades. A seguir, uma breve discussão 
sobre estrutura e organização do setor de compras.

Estrutura e organização do setor de compras

A estrutura funcional organizada em departamentos é 
muito comum na área de compras, na qual se verificam divisões 
de acordo com a função desempenhada por cada setor envolvido 
no processo de compra. Para Fenili (2015), esse tipo de estrutura 
favorece mais especialização dos atores bem como melhor 
definição das responsabilidades.

Quanto aos modelos, pode-se caracterizar a estrutura da 
área de compras como: centralizada, descentralizada e híbrida. 
Nesta última, existe a combinação entre dois modelos de compra 
– centralizado e descentralizado (JOYCE, 2006). Nas estruturas 
centralizadas, as compras são concentradas em um único órgão 
(FENILI, 2015), e realizadas por um departamento especial (JOYCE, 
2006) ou por uma unidade central de compra para atender as 
demandas de todos os setores da organização (COGGINS, 1996); 
enquanto nas estruturas descentralizadas, as compras são reali-
zadas por meio de setor próprio, e de forma autônoma por órgãos 
ou entidades responsáveis pela formalização dos processos que 
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atenderão as suas demandas (FERNANDES, 2010). Segundo Faes, 
Matthyssens e Vandenbempt (2000), nessas estruturas, há mais 
aproximação dos fornecedores locais e favorecimento do comércio. 
Nesse sentido, Fiuza (2015) apontou em seu estudo as vantagens 
que podem ser obtidas com a centralização e a descentralização 
das compras, conforme o Quadro 1 a seguir.
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Vantagens da descentralização Vantagens da centralização

Fortalece a economia local.
Reduz a necessidade de deslocamentos 
dos vendedores a um centro distante.
Reduz os custos de transporte devido às 
aquisições de produtos no mercado local.
Facilita o acesso das pequenas e médias 
empresas aos mercados das licitações.

Ganho com economia de escala.
Nível mais alto de padronização e aumento do 
poder de compra.
Reduz o risco de corrupção por não ter muita 
proximidade do comprador com o mercado local.
Mais especialização e capacitação de pessoal.
Compartilhamento de conhecimento e 
recursos (gestão de conhecimento).

Quadro 1 - Descentralização versus centralização.
Fonte: Elaboração própria com base em Fiuza (2015).

Por não haver um modelo de gestão de compras que possa 
ser considerado ideal e absoluto – a ponto de ser generalizado 
para todos os órgãos públicos, segundo Joyce (2006), algumas 
organizações optam pela adoção da estrutura híbrida para 
auferir vantagens existentes nos dois modelos de compras.  
A estratégia adotada no momento da compra para decidir pela 
descentralização ou centralização leva em consideração, respec-
tivamente, a urgência dos pedidos e o volume das compras,  
a fim de obter mais economia.

Por essa razão, pode-se dizer que boa parte dos órgãos 
públicos tem realizado compras compartilhadas por meio de 
SRP, visando à padronização e à eficiência administrativa, ao 
aumento do poder de negociação e aos ganhos com economia 
de escala, à racionalização de recursos, e às melhorias na 
fiscalização e no controle (FERNANDES, 1999; TEIXEIRA; SILVA; 
SALOMÃO, 2014; FIUZA; BARBOSA; ARANTES, 2015). Segundo 
Silva (2017b), as compras compartilhadas possuem seis funções 
principais, conforme o Quadro 2.
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FUNÇÕES DETALHAMENTO

Padronização

Especificações técnicas descritas com precisão e sem ambiguidades a 
fim de atender as necessidades de todas as unidades administrativas 
participantes do processo, visando à racionalização da atividade 
administrativa, ao aumento da qualidade dos produtos e serviços 
adquiridos, possibilitando a redução de custos e a otimização da 
aplicação de recursos, agregando valor à instituição como um todo.

Economia 
de escala

Bens adquiridos em grandes quantidades aumentam o poder de 
negociação da instituição, aumentando, por sua vez, a probabilidade 
de auferir mais vantajosidade econômica.

Planejamento

As unidades devem somar esforços no momento adequado,  
com alinhamento das necessidades de todas as unidades, para que  
se tenha um único planejamento para a aquisição de cada objeto.  
A criação de um Grupo de Trabalho favorece a integração das equipes 
e unidades da instituição a fim de averiguar as especificações dos 
produtos e o dimensionamento das demandas; e melhorar o processo 
de comunicação e as rotinas de trabalho.

Gestão do 
conhecimento

É imprescindível que os gestores e servidores envolvidos no processo de 
compras sejam constantemente capacitados e se tornem multiplicadores 
de conhecimento, a fim de disseminá-lo em toda a instituição.  
O compartilhamento de informações é de fundamental importância.

Economia 
processual

A compilação de pedidos das unidades em um único processo evita 
o retrabalho e propicia a otimização de tempo, recursos humanos, 
materiais, orçamentários etc. Com a redução do número de processos, 
fica mais fácil estabelecer padrões.

Sustentabilidade
A inclusão de critérios de sustentabilidade nos editais de compras 
e a capacitação dos servidores sobre o tema de compras públicas 
sustentáveis deve se tornar uma prática em toda a instituição.

Quadro 2 - Funções das compras compartilhadas.

Fonte: Elaboração própria com base em Silva (2017b).

Verifica-se, portanto, que as compras compartilhadas 
viabilizam o atendimento das demandas de mais de um 
órgão ou entidade, com possibilidades de padronização de 
itens e redução do número de licitações realizadas, fazendo 
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jus ao poder de compra da Administração com economia  
de escala, podendo proporcionar a diminuição dos custos com 
as aquisições e um melhor gerenciamento de estoques, além 
de contribuir para a melhoria da gestão dos recursos públicos  
e para a eficiência das contratações. 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa aplicada, utilizando-se 
como procedimentos técnicos de coleta de dados as pesquisas 
bibliográfica, documental e de campo, com abordagem 
quanti-qualitativa (GIL, 2008; GERHARDT; SILVEIRA, 2009),  
para realização do diagnóstico dos problemas existentes na 
gestão de compras do Instituto Federal de Sergipe, lócus da 
pesquisa. Optando-se por uma amostragem não probabilís-
tica, selecionou-se a Reitoria e o Campus Aracaju por serem 
as unidades gestoras com o maior volume de compras do IFS.

Na pesquisa documental, além da utilização de leis e 
normas infralegais, documentos oficiais do IFS, tais como: 
portarias, resoluções, instruções normativas, regimentos 
internos, plano de desenvolvimento institucional, relatórios de 
auditoria, planilhas de controle interno do setor de compras, 
relatórios extraídos dos sistemas informatizados federais, 
foi feito um levantamento do quantitativo de pregões eletrô-
nicos (tradicionais e para registro de preços) realizados de 
2011 a 2016 em todas as unidades gestoras do IFS, por meio 
de consulta ao Portal de Compras do Governo Federal (www.
comprasgovernamentais.gov.br), a título de ilustração do 
volume de compras da instituição. Todavia, foi dada ênfase 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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ao exercício de 2016 para fins de tratamento dos dados e tal 
recorte temporal se deu em função de: ser o ano mais recente; 
ter sido analisado pela auditoria interna; e haver um maior 
número de informações consolidadas. Além disso, foi um 
período em que se verificou grande rotatividade na chefia 
de setores estratégicos para as compras institucionais como  
o Departamento de Licitações e Contratos – DELC da Reitoria 
e da Coordenadoria de Licitações – COLIC do Campus Aracaju, 
uma das causas da descontinuidade administrativa. 

Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados, 
foi utilizada a pesquisa survey, ou levantamento de dados, 
por meio da aplicação de questionários, visando analisar a 
percepção da população escolhida (FREITAS et al., 2000) quanto 
aos problemas que ocorrem na área de compras. A amostra foi 
composta de 24 atores separados em dois grupos: alta adminis-
tração/gestores estratégicos (Reitor e Diretor Geral do Campus 
Aracaju, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Diretor 
de Planejamento, Diretor de Administração do Campus Aracaju, 
Chefes de Setor de Licitação da Reitoria e do Campus Aracaju)  
e membros operacionais (servidores técnico-administrativos 
dos setores de licitação, pregoeiros, membros de equipe de 
apoio, coordenadores de contratos). Tal seleção considerou o 
papel estratégico de cada agente na instituição relacionado com 
o ciclo de gestão de compras (planejamento, execução, controle 
e as ações de monitoramento). Ou seja, a escolha foi feita com 
base no papel de liderança e no poder de decisão frente ao 
estabelecimento das políticas e definição das estratégias de 
compras, bem como na atuação operacional e no contato direto 
com os processos de aquisição e seus empecilhos.

Foram aplicados quatro instrumentos de coleta de 
dados. A esse respeito, este estudo tomou como base Almeida 
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(2016), TCU (2013, 2014, 2017) e Terra (2016), para analisar:  
o perfil dos entrevistados; as categorias estrutura e organi-
zação do setor de compras, recursos humanos especializados 
e os processos de compras. 

Os questionários foram aplicados no período de 12 a 17 
de janeiro de 2018, compostos de questões fechadas de múltipla 
escolha e questões abertas, de modo que os respondentes 
deviam responder a todas as questões para que o instrumento 
pudesse ser considerado válido. Foram validados 17 (dezessete) 
questionários para a análise de dados, visto que, dos 24 questio-
nários, dois foram invalidados por falta de algumas respostas. 
Um servidor não foi localizado para responder às questões, 
pois estava em férias e quatro não aceitaram o convite para 
participar da pesquisa. Posteriormente, as informações obtidas 
foram transferidas manualmente para o software Microsoft Office 
Excel® versão 2010 e utilizadas para análise.

Os dados foram analisados por meio da estatística descri-
tiva de forma quantitativa e qualitativa, por meio da análise de 
conteúdo de Bardin (2009), que consiste na seleção e na orga-
nização dos dados, na exploração do material e no tratamento 
dos resultados. A coleta de dados teve como objetivo identi-
ficar possíveis problemas na área de compras relacionados às 
práticas de gestão adotadas na instituição, com a possibilidade 
de propositura de melhorias.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Verificou-se que, desde o ano de 2011, o Instituto Federal  
de Sergipe – IFS adota um modelo híbrido de compras, combi-
nando o modelo descentralizado e o centralizado. Conforme 
previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
(2014-2019), a Reitoria e o Campus Aracaju, lócus do estudo, de 
forma descentralizada possuem autonomia para realizar suas 
aquisições e contratações. Realizam também compras compar-
tilhadas via utilização do sistema de registro de preços – compra 
centralizada – para atender as demandas afins (IFS, 2014).

A Portaria nº 3.961/2017/IFS4 dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Reitoria e do Campus Aracaju, e as competên-
cias de cada setor estão dispostas em seus regimentos internos, 
respectivamente Resolução nº 53/2017/CS/IFS5 e Resolução nº 
54/2017/CS/IFS6. Todavia, houve uma omissão no regimento 
interno da Reitoria quanto à existência e, consequentemente,  
às competências da Coordenadoria de Compras e da 
Coordenadoria de Apoio de Licitações.  A estrutura atual de 
compras pode ser visualizada na Figura 1 a seguir. 

4  Portaria nº 3.961/2017, de 27 de dezembro de 2017, que ajusta a Estrutura 
Organizacional do Instituto Federal de Sergipe.

5  Resolução nº 53/2017/CS/IFS, de 19 de dezembro de 2017, que referenda a 
Resolução 39/2016/CS/IFS, que aprovou ad referendum o Regimento Interno 
da Reitoria do IFS.

6  Resolução nº 54/2017/CS/IFS, de 19 de dezembro de 2017, que referenda a 
Resolução 47/2016/CS/IFS, que aprovou ad referendum o Regimento Interno 
do Campus Aracaju do IFS.
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Figura 1 - Estrutura de compras no IFS.

Fonte: Elaboração própria, adaptada de Portaria nº 3.961/2017.

Quanto aos recursos humanos disponíveis, de acordo 
com a coleta de dados, verificou-se o perfil dos participantes, 
conforme Quadro 3.

Alta Administração (DG/AJU)/
Gestores Estratégicos (DG/AJU, PRODIN, DPG, DADM, CHEFE DELC, CHEFE COLIC7)

Servidor Tempo de Serviço 
na área de compras

Treinamentos na 
área de compras

Periodicidade 
dos treinamentos

Gestor 01 Menos de 1 ano - -

Gestor 02 De 4 a 5 anos Mais de 5 treinamentos Anual

7  DG/AJU - Direção-Geral do Campus Aracaju
PRODIN - Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional
DPG - Diretoria de Planejamento e Gestão da Reitoria
DADM - Diretoria de Administração do Campus Aracaju
CHEFE DELC - Chefe do Departamento de Licitações e Contratos da Reitoria
CHEFE COLIC) - Chefe da Coordenadoria de Licitações do Campus Aracaju
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Gestor 03 Mais de 10 anos Mais de 5 treinamentos Anual

Gestor 04 De 6 a 10 anos De 1 a 2 treinamentos Acima de 1 ano

Gestor 05 De 1 a 3 anos De 1 a 2 treinamentos Semestral

Gestor de Compras 01 De 6 a 10 anos - -

Gestor de Compras 02 De 1 a 3 anos De 3 a 5 treinamentos Anual

Membros Operacionais (servidores técnico-administrativos dos setores de 
licitação, pregoeiros, membros de equipe de apoio, coordenadores de contratos)

Servidor Tempo de Serviço 
na área de compras

Treinamentos na 
área de compras

Periodicidade 
dos treinamentos

Membro Operacional 01 Menos de 1 ano De 1 a 2 treinamentos Semestral

Membro Operacional 02 De 1 a 3 anos De 3 a 5 treinamentos Anual

Membro Operacional 03 De 1 a 3 anos De 3 a 5 treinamentos Anual

Membro Operacional 04 De 1 a 3 anos - -

Membro Operacional 05 De 6 a 10 anos Mais de 5 treinamentos Anual

Membro Operacional 06 De 6 a 10 anos Mais de 5 treinamentos Trimestral

Membro Operacional 07 De 6 a 10 anos Mais de 5 treinamentos Semestral

Membro Operacional 08 De 4 a 5 anos De 1 a 2 treinamentos Acima de 1 ano

Membro Operacional 09 De 4 a 5 anos De 3 a 5 treinamentos Anual

Membro Operacional 10 De 1 a 3 anos De 1 a 2 treinamentos Anual

Quadro 3 - Perfil dos participantes da pesquisa.
Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2018).

Segundo Dória (2018), verificou-se que a formação 
acadêmica de três servidores da alta administração/gestores 
estratégicos não possui relação com a área de compras,  
a saber: Mestrado em Química, Mestrado em Educação Física, 
Especialização em Docência do Ensino Superior. Já quatro servi-
dores possuem as seguintes formações acadêmicas: Mestrado 
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em Economia, Especialização em Gestão Pública, Especialização 
em Administração e Administração Pública.

Com relação ao perfil dos membros operacionais de 
compras, observou-se que a formação acadêmica da maioria 
deles não guarda relação com a área de compras, apontan-
do-se os mais diversos cursos e especializações: Geografia, 
Bacharelado em Teologia, Serviços Jurídicos, Licenciatura em 
Construção Civil; MBA em Recursos Humanos, Especialização 
em Gestão Ambiental, Especialização em Língua Portuguesa 
e Produção Textual. Apenas quatro servidores possuem 
formação acadêmica que guarda relação com a área de compras: 
Administração e Ciências Contábeis (DÓRIA, 2018). 

Além disso, observou-se em planilhas de controle interno 
obtidas durante a pesquisa documental, junto ao Departamento 
de Licitações da Reitoria, a existência de 26 servidores no quadro 
efetivo do IFS certificados para atuarem como pregoeiros, 
embora apenas vinte deles atuaram em 2016 (ano da pesquisa), 
estando três na Reitoria e cinco no Campus Aracaju, e os demais 
distribuídos entre as outras 08 unidades gestoras. Todavia, 
isso não é suficiente para inferir que os servidores possuem 
a qualificação necessária para atuar na área de compras, haja 
vista a maioria dos servidores possuir apenas cursos básicos 
em licitações, conforme afirma Paracêncio (2018).

Nesse sentido, Silva (2017a) aponta que muitos órgãos 
públicos enfrentam problemas devido à deficiência quanti-
tativa e qualitativa de recursos humanos, sendo necessária a 
alocação adequada dos profissionais com base na qualificação 
e capacitação, aliada à meritocracia, e com o intuito de formar 
equipes multidisciplinares, sobretudo na área de compras. 
Dentre os fatores que impactam de forma negativa na retenção 
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de talentos e qualificação da mão de obra, destaca-se a ausência 
de carreira específica para os servidores atuantes na área de 
compras, bem como a falta de incentivos (SILVA, 2017a), além 
do elevado índice de rotatividade de servidores, fortemente 
apontado nesta pesquisa como um dos entraves dos processos, 
incidindo na descontinuidade das ações desenvolvidas no setor 
de compras, com destaque também para a falta de capacitação 
dos requisitantes e membros da alta administração.

Nesse sentido, aponta-se que a instituição ainda precisa 
avançar bastante de modo a considerar as compras institu-
cionais como uma função estratégica. Quanto aos gestores 
estratégicos, estes estão suscetíveis a cometer erros em suas 
tarefas gerenciais, em face da falta de pessoal e da necessidade 
de dedicarem grande parte de seu tempo à realização de 
tarefas operacionais de compras. No Quadro 4, a seguir, estão 
os principais problemas diagnosticados na estrutura de pessoal 
relacionados às compras.

Percepção dos atores Principais problemas diagnosticados

Servidores operacionais

Não há mapeamento de competências.
Não há gestão e retenção de talentos.
Alta rotatividade de servidores.
Má distribuição de servidores.
Acúmulo e má distribuição de tarefas.
Retrabalho.
Falta de incentivos.
Desmotivação.
Falta de reconhecimento.
Corpo técnico pouco especializado.
Necessidade de treinamentos especializados.
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Percepção dos atores Principais problemas diagnosticados

Gestores de compras

Não há mapeamento de competências.
Alta rotatividade de servidores.
Acúmulo e má distribuição de tarefas.
Falta de incentivos.
Necessidade de treinamentos especializados.

Quadro 4 - Quadro-resumo de problemas com 
recursos humanos especializados.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2018).

Compete, pois, à governança de compras (alta adminis-
tração/gestores estratégicos) a disseminação de mecanismos 
estratégicos que possibilitem a estimulação e o aumento da 
motivação dos servidores, bem como a retenção de talentos na 
instituição e a gestão do conhecimento, com o estabelecimento 
de padronização procedimental, de modo que não haja queda 
no desempenho dos atores, tampouco a descontinuidade das 
atividades, devido ao elevado índice de rotatividade. Segundo 
Fernandes (1999), o sucesso de uma compra está relacionado 
com o comprometimento dos agentes atuantes no processo. 
Quanto à execução processual, verificou-se um total de 1.269 
processos de compras (incluídos dispensas e inexigibilidades), 
de 2011 a 2016, conforme Figura 2.
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Figura 2 - Quantidade de processos de 
compras realizados de 2011 a 2016.

Fonte: Painel de Compras: http://paineldecompras.planejamento.gov.br

Verificou-se que, de 2011 até dezembro de 2016, foram 
realizados 420 pregões (tradicionais e para registro de preços), 
sendo que algumas unidades não operacionalizaram qualquer 
pregão, conforme o Quadro 5.

Unidade Gestora Número de pregões realizados

Reitoria 162

Campus Aracaju 134

Campus São Cristóvão 92

Campus Estância 14

Campus Lagarto 9

 http://paineldecompras.planejamento.gov.br
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Campus Itabaiana 6

Campus Propriá 3

Campus Glória 0

Campus Tobias Barreto 0

Total 420

Quadro 5 – Quantidade de pregões realizados de 2011 a 2016.
Fonte: Painel de Compras: http://paineldecompras.planejamento.gov.br

Observou-se que o Instituto Federal de Sergipe possui um 
grande volume de compras, considerando apenas o ano refe-
rencial do estudo (exercício 2016), foram realizadas aquisições 
(bens e serviços) no montante aproximado de R$ 45,42 milhões,  
por meio de 47 pregões eletrônicos correspondendo ao valor 
aproximado de R$ 8,47 milhões. Entre eles, houve 32 licitações 
para registro de preços (80% para aquisição de material e 20% 
para contratação de serviços) somando a importância aproxi-
mada de R$ 8,08 milhões (SEGES/MP, 2016). Apresenta-se, a seguir, 
o quantitativo de pregões realizados em 2016, conforme Figura 3.

Figura 3 – Quantidade de pregões realizados em 2016.
Fonte: Painel de Compras: http://paineldecompras.planejamento.gov.br

http://paineldecompras.planejamento.gov.br
 http://paineldecompras.planejamento.gov.br
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Verifica-se, portanto, a divisão desigual e irracional das 
atividades, com a possibilidade de haver ociosidade em algumas 
unidades e sobrecarga de trabalho em outras. Observa-se 
também a ausência de instrumento normativo interno que 
padronize as rotinas procedimentais e institua fluxogramas 
processuais para os processos de compras e contratações do IFS. 

Nesse sentido, verifica-se que metade do corpo operacional 
de compras apontou que não há instrumento normatizado com 
vista à obtenção de eficiência e continuidade de boas práticas; 
enquanto 40% apontou que há parcialmente padronização de 
rotinas e fluxos e 10% apontou que tal prática é adotada na 
maior parte dos casos. Segundo o Gestor de Compras 02, “falta 
padronização da instrução processual”. Registre-se, entretanto, 
a publicação da Portaria/IFS nº 1.063/20158 para regulamentar a 
implantação do Projeto “Edital Eficiente e Parecer Referencial”, 
no âmbito de toda a instituição, determinando a utilização 
dos modelos padronizados de minutas de editais e contratos 
constantes do site da Advocacia-Geral da União – AGU, a fim de 
proporcionar maior celeridade aos processos.

Quanto ao planejamento das contratações, verificou-se 
que, para 65% dos gestores estratégicos e 71% dos membros 
operacionais de compras, ele é precário e a instituição não 
possui Plano Anual de Compras. A seguir, o Quadro 6 mostra 
os maiores entraves na área de compras apontados pelos parti-
cipantes da pesquisa.

8  Portaria nº 1.063/2015, de 13 de abril de 2015, que determina a utilização 
da Ordem de Serviço Conjunta Reitoria/PF-IFS nº 01/2015, de 13 de abril de 
2015, que regulamenta a implantação, consolidação e execução do Projeto 
Edital Eficiente e Parecer Referencial, no âmbito de todo Instituto Federal 
de Sergipe. Aracaju: IFS, 2015.
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Percepção dos atores Entraves na área de compras

Servidores operacionais

Falta de planejamento.
Falta de capacitação dos requisitantes.
Problemas nas especificações dos itens.
Excesso de urgências provocadas pelos solicitantes.
Alta rotatividade de servidores.
Alta demanda em relação ao quantitativo de 
servidores.
Responsabilidade desproporcional aos incentivos.
Falta de pessoal.
Falta de integração entre setores.
Falta de comunicação entre as unidades de compras.
Falta de um sistema informatizado que minimize a 
realização e o controle dos processos em planilhas.
Área de formação dos demandantes.
Burocracia excessiva.
Disputa política interna.

Gestores de compras

Falta de pessoal capacitado e motivado.
Tramitação excessiva.
Falta de padronização da instrução processual.
Restrições orçamentárias.

Quadro 6 - Entraves na área de compras na 
percepção dos participantes da pesquisa.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2018).

Quanto aos problemas relacionados à gestão de compras 
no IFS, o Relatório de Auditoria Interna nº 05/2012 identificou 
falta de planejamento das aquisições, o que implica: ausência 
de rotinas adequadas de revisão processual; falha nas espe-
cificações dos produtos; falha nas estimativas de consumo 
ocasionando superdimensionamento do quantitativo, bem como 
o desperdício de tempo e de recursos humanos, materiais e finan-
ceiros gastos na realização de um processo licitatório. De modo 
similar, o Relatório de Auditoria Interna de 2015 apontou que o 
Setor de Licitações carece de: formalização de procedimentos  
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de controle; metas de desempenho; mapeamento e padronização 
de fluxos e rotinas de trabalho; ações de natureza preventiva 
para diminuição de riscos; acompanhamento das aquisições etc. 
(IFS, 2016). Verifica-se, com base no Quadro 6, que a maioria dos 
problemas apontados pelos participantes persiste desde 2012, 
mesmo tendo sido toda essa problemática diagnosticada nas 
auditorias internas do órgão, o que demonstra a necessidade de 
melhorias em todo o ciclo de gestão das compras (planejamento, 
execução, controle e ações de monitoramento). Essa constatação 
ratifica que as compras institucionais devem ser visualizadas 
como uma função estratégica.

Ressalta-se que, em 2016, a Controladoria Geral da União 
– CGU notificou a PRODIN por meio do Relatório de Auditoria 
nº. 201601456 recomendando a reavaliação dos indicadores de 
desempenho de compras. Destaca-se, no Quadro 7, a seguir, os 
principais problemas identificados na organização das compras.

Percepção dos atores Principais problemas diagnosticados

Servidores operacionais

Não há plano anual de aquisições.
Não há padronização de fluxos procedimentais.
Planejamento precário.
Falta de padronização de itens.
Repetição de contratações idênticas ou similares.
Não possui mapeamento de processos.
Não possui indicadores de desempenho.
Não possui metas e objetivos para o setor de compras.
Falhas nas especificações dos bens e serviços.
Divisão desproporcional de trabalho.
Falta de integração entre sistemas interno e externo.
Falta de integração entre os setores.
Falta de comunicação entre as unidades de compras.
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Gestores de compras

Falta de padronização de itens.
Não há padronização de fluxos procedimentais.
Não possui mapeamento de processos.
Não possui indicadores de desempenho.
Falhas nas especificações dos bens e serviços.
Falta de integração entre sistemas interno e externo.

Quadro 7 - Quadro-resumo de problemas 
na organização das compras.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (2018).

Verificou-se também que os demandantes cometem 
muitas falhas na especificação dos itens, consideradas como um 
dos grandes entraves nas aquisições públicas, razão pela qual a 
padronização, seja dos itens, seja dos procedimentos operacio-
nais, torna-se necessária a fim de minimizar os problemas na 
área de compras. Deve-se, pois, promover o constante aperfei-
çoamento das contratações e corrigir possíveis falhas ocorridas 
durante o curso do processo, realizando o monitoramento dos 
resultados a fim de avaliar a possibilidade de uma nova forma 
de comprar ou contratar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo a análise da gestão das 
compras do Instituto Federal de Sergipe (IFS), no âmbito da 
Reitoria e do Campus Aracaju, sob a ótica dos gestores estra-
tégicos e atores da área operacional, visando diagnosticar os 
problemas ocorridos na área de compras da instituição com o 
propósito de mitigá-los. Verificou-se que a falta de planejamento 
seguida da falta de capacitação dos requisitantes, frequentes 
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problemas nas especificações dos itens, falta de pessoal 
capacitado e motivado, constituem os principais entraves nas 
aquisições do Instituto.

Cabe à governança de compras disseminar mecanismos 
estratégicos que aumentem a motivação dos servidores,  
a retenção de talentos e proporcionem a gestão do conhe-
cimento, visto que a realização de compras bem-sucedidas 
depende do comprometimento dos recursos humanos atuantes 
no processo, os quais são de fundamental importância para as 
instituições públicas e necessitam de qualificação e constantes 
treinamentos e capacitações para atuação na área de compras.

Recomenda-se que estudos futuros ampliem o locus da 
pesquisa a fim de estabelecer procedimentos operacionais 
padrão para toda a instituição a fim de aprimorar os processos 
de compras, promover a integração entre o setor de compras 
e o corpo estratégico da instituição e viabilizar a participação 
da área de compras no planejamento estratégico. Por fim,  
a pesquisa apontou que a padronização, seja de rotinas procedi-
mentais, seja da especificação dos itens comumente adquiridos 
pela instituição, constituem pré-requisitos para a realização 
de uma compra bem-sucedida. Nesse sentido, o IFS pode obter 
ganhos com economia de escala, bem como com a racionalização 
dos processos, por meio da padronização dos itens mediante 
o agrupamento das demandas e, ainda, economia processual,  
de tempo e de recursos humanos.
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