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RESUMO  

 

 

Título: Proposição de um modelo de procedimentos internos para processos de compras 

públicas compartilhadas. 

  

 

Objetivo do trabalho: Objetivou-se, de forma geral, desenvolver um modelo procedimental 

e de fluxos processuais aplicáveis à modalidade de Compras Públicas Compartilhadas (CPC) 

do IF Sudeste-MG, sob a forma de um produto tecnológico que poderá auxiliar a equipe 

técnica responsável pela condução dos processos de compras. E, especificamente: identificar 

os pontos positivos e negativos do processo/modelo de CPC e observar se esses processos, 

quando executados na forma de CPC atendem com êxito, às demandas; avaliar como o 

processo de CPC afeta o desempenho das atividades internas dos setores de compras; analisar 

o impacto da legislação, na visão dos envolvidos, como forma de dimensionar o grau de 

conhecimento, sob critérios de viabilidade e aplicabilidade da Lei e; identificar as etapas de 

execução de um processo de CPC aplicável nos setores de compras do IF Sudeste-MG (para o 

desenvolvimento de uma estrutura/um fluxo processual, observando a legislação vigente).  

 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: A pesquisa caracterizou-se em 

relação: à natureza (pesquisa básica-aplicada associada à uma pesquisa-ação), ao tipo 

(pesquisa mista – bibliográfica, documental, descritiva), aos meios (estudo de caso associado 

à observação participante) e; à abordagem (pesquisa qualitativa). O procedimento 

metodológico para diagnóstico do problema foi a técnica de entrevista por contato telefônico 

e digital, utilizando-se de um questionário como instrumento de pesquisa/coleta de dados, 

junto a 11 gestores dos departamentos de compras dos campi do IF Sudeste-MG.  

 

 

Resultados: Os resultados da pesquisa realizada foram apresentados em blocos, cumprindo 

os objetivos específicos, no qual mostraram-se: os benefícios, dificuldades e impactos 

providos da adoção do processo/modelo de CPC; a relação do processo de CPC no 

desempenho das atividades internas dos setores de compras; o impacto da legislação aplicável 

nos processos de CPC e; as etapas de execução de um processo de CPC aplicável nos setores 

de compras do IF Sudeste-MG. Acompanharam-se de algumas menções (citações literais) dos 

gestores participantes da pesquisa, bem como uma breve discussão com a restrita literatura 

contemporânea com os mesmos. Os principais resultados se sintetizaram em: ausência de 

planejamento conjunto e sistemático, falta de ferramentas adequadas e identificação 

inadequada ou incorreta dos papéis e responsabilidades no processo de CPC do IF Sudeste-

MG. 

 

  

Implicações práticas: A partir dos resultados, acreditou-se na proposta de estruturação de um 

fluxo do processo ideal, no qual detalharam-se as fases e suas respectivas etapas, sendo elas: 

elaboração e planejamento da demanda; execução de fase interna (instrução processual) e 

execução de fase externa (execução do certame). Ainda, com base nos resultados coleados 

pela pesquisa realizada, e para que o processo do fluxo ideal obtenha êxito em sua execução, 

outras ferrametnas de apoio ao desenvolvimento dos processos de CPC foram propostas: 

 

 



 
 

 
 

reuniões entre os setores demandantes, planilha de itens padronizada e cronograma de 

compras. 

  

Originalidade e contribuições: Por meio da utilização da modalidade de CPC, pode-se 

inovar o processo de gestão de compras públicas com reflexos significativos em termos de 

eficiência, transparência e do atendimento do interesse público, servindo de apoio à gestão de 

processos da realidade investigada – neste caso, o IF Sudeste-MG. Dentre as ferramentas 

essenciais, considera-se o fluxo processual como a mais importante, pois garantirá a aquisição 

de bens materiais com reflexos para o bom funcionamento dos setores. Assim, o referido 

instituto terá a garantia de padronização dos trabalhos, desde a elaboração da demanda até a 

conclusão do certame licitatório com qualidade e justos preços. 

  

Produção Técnica/Tecnológica: O produto tecnológico deste trabalho consiste na proposta 

de um manual de procedimentos para elaboração de processos de CPC no âmbito do IF 

Sudeste-MG. Foi proposto e elaborado a partir de um método de pesquisa identificado como 

Design Science Research (DSR). Este tem sido considerado como um método para a 

condução de pesquisas de cunho tecnológico – por exemplo, tecnologias de gestão –, 

constituindo-se em uma abordagem que, quando bem aplicada, produz rigor científico efetivo. 

Funciona a partir de um ciclo regulador. A validação deste produto tecnológico poderá ser 

sequencialmente cumprida por meio da proposta de implantação do produto tecnológico no 

referido instituto, com período estipulado para a avaliação desta implantação. 

  

Palavras-Chave: Gestão por Processos. Compras Públicas Compartilhadas. Fluxo 

Processual. Dimensionamento de Demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Title: Proposition of a model of internal procedures for shared public procurement processes. 

  

 

Objective of the work: The general objective was to develop a procedural model and 

procedural flows applicable to the Shared Public Procurement (CPC) of IF Sudeste-MG, in 

the form of a technological product that may assist the technical team. responsible for 

conducting the CPC processes. And specifically: identify the positive and negative points of 

the CPC process/model and observe whether these processes, when executed in the form of 

CPC successfully meet the demands; evaluate how the CPC process affects the performance 

of internal procurement activities; analyze the impact of the legislation, in the view of those 

involved, as a way to measure the degree of knowledge, under criteria of viability and 

applicability of the Law, and; identify the stages of execution of a CPC process applicable in 

the procurement sectors of IF Sudeste-MG (for the development of a structure/a procedural 

flow, observing the current legislation). 

 

 

Procedures/Method for solving the problem: In order to fulfill the stated objectives, the 

research was characterized in relation to: the nature (basic-applied research associated with an 

action research), the type (mixed research - bibliographic, documentary, descriptive), the 

means (case study associated with participant observation) and; to the approach (qualitative 

research). The methodological procedures for diagnosis of the problem were the telephone 

and digital contact interview technique, using a questionnaire as a research/data collection 

instrument, together with 11 managers of the purchasing departments of IF Sudeste-MG 

campuses. 

 

 

Results: The results of the research were presented in blocks, in order to achieve the specific 

objectives, which showed: the benefits, difficulties and impacts provided by the adoption of 

the CPC process / model; the relation of the CPC process in the performance of the internal 

activities of the purchasing sectors; the impact of applicable law on CPC proceedings and; the 

stages of execution of a CPC process applicable in the procurement sectors of IF Sudeste-

MG. They were accompanied by some mentions (literal citations) of the managers 

participating in the research, as well as a brief discussion between the limited contemporary 

literature with them. The main results were summarized as: lack of systematic and joint 

planning, lack of adequate tools and inadequate or incorrect identification of roles and 

responsibilities in the IF Sudeste-MG CPC process. 

 

  

Practical implications: Based on the results, we believed in the proposal of structuring an 

ideal process flow, where the phases and their respective phases were detailed, namely: 

elaboration and planning of the demand; internal phase execution (procedural instruction) and 

external phase execution (event execution). Still, based on the results gathered by the 

research, and in order for the ideal flow process to be successful in its execution, some other 

tools to support the development of the CPC processes were proposed: meetings between the 

demanding sectors, standardized worksheet and Purchase schedule. 

  

 



 
 

 
 

Originality and contributions: Through the use of the CPC modality, the public 

procurement management process can be innovated with significant consequences in terms of 

efficiency, transparency and public interest service, supporting the process management of the 

investigated reality – in this case, IF Sudeste-MG. Among the essential tools, the procedural 

flow is considered as the most important, as it will guarantee the acquisition of material goods 

with reflexes for the good functioning of the sectors. Thus, this institute will certainly have 

the guarantee of standardization of the works, from the elaboration of the demand until the 

conclusion of the bidding process with quality and fair prices. 

  

 

Technical/Technological Production: The product of this work consists in the proposal of a 

manual of procedures for the elaboration of CPC processes in the scope of IF Sudeste-MG 

was part of the solution proposal of this dissertation study and represents, therefore, the 

technological product. It was proposed and elaborated from a research method identified as 

Design Science Research (DSR). This has been considered as a method for conducting 

technological research, for example management technologies, constituting an approach that, 

when well applied, produces effective scientific rigor. It works from a regulator cycle. The 

validation of this technological product can be sequentially fulfilled through the proposal of 

implantation of the technological product in the referred institute, with stipulated period for 

the evaluation of this implantation. 

  

 

Keywords: Process Management. Shared Public Purchasing; Procedural flow; Demand 

Sizing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Não se pode falar em compras públicas dissociando-se dos procedimentos de licitação 

utilizados quando a demanda é aquisição de materiais ou contratações públicas. Assim, de 

acordo com Di Pietro (2015), a licitação define-se como um procedimento administrativo, 

guiado por uma legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) e Lei n°10.520/02 

(BRASIL, 2002) –, que objetiva a normatização das compras da administração pública.  

De acordo com Reis e Sampaio (2013), as compras governamentais representam 

significativamente no orçamento do setor público e impactam a economia nacional, tendo 

como percentual cerca de 10% do produto interno bruto (PIB), em suas esferas. Por tal razão, 

de acordo com Araújo e Jesus (2013), a eficiência desta função administrativa vem sendo 

motivo do crescimento de estudos e pesquisas. 

Desta feita, compras públicas se faz tema da presente dissertação. Tem-se nesta, o 

propósito de apreender um olhar crítico e aguçado sobre a Administração Pública, cujo 

objetivo principal é o atendimento ao interesse público. E para o bom andamento e 

transparência dos atos e condutas dos entes públicos, os interesses públicos devem estar 

pautados nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (BULOS, 2001).  

Embora existam práticas exitosas, muitos estudos apontam que o setor público, em 

relação às suas aquisições, é ineficiente, incluindo práticas corruptas, reduzindo assim o 

crescimento nacional em até 2% ao ano (TRIDAPALLI, FERNANDES, MACHADO, 2011). 

A sociedade vê a aquisição de bens, serviços e obras civis como um processo que tem falta de 

transparência, e reconhece nos ‘métodos tradicionais’ a principal área de ineficiência nos 

gastos públicos (ARAÚJO, 2016; CAMARGO, 2017). 

A literatura contemporânea traz resultados ou proposta de inovações tecnológicas para 

ações de demandas. As inovações são vistas como elemento essencial para o desenvolvimento 

econômico e o cumprimento das demandas de bens e serviços públicos. De acordo com 

Araújo e Medeiros (2010), Araújo (2016) e Araújo e Rosa (2017), o Estado é um dos maiores 

consumidores de bens e serviços disponíveis no mercado, e seu exercício de compras 

constitui-se um pilar significativo das políticas de demanda. Assim, qualquer demanda 

pública faz parte do cotidiano estatal e realiza-se na forma de providencias de recursos 

materiais que mantenham tal máquina estatal em funcionamento, com eficácia e eficiência.  
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A necessidade de inovações tecnológicas para cumprimento das demandas, bem como 

a necessidade de seu cumprimento eficaz e eficiente, vem impondo aos processos de compras 

públicas remodelagens e adaptações, destacando a modalidade de compras públicas 

compartilhadas (CPC) – ou compras públicas colaborativas – uma das alternativas de 

inovação no segmento e para a administração pública.  

A modalidade CPC vem representando um fenômeno emergente e crescente, utilizado 

por diversas organizações que se propõem a unirem-se para o cumprimento das demandas 

comuns perante aquisições de bens e serviços, tanto para obtenção de economia de escala, 

quanto para redução da burocracia em seus processos (NOLLET; BEAULIEU, 2005; 

SCHOTANUS et al., 2011; WALKER et al., 2013).  

 Assim, CPC se fez a delimitação do tema desta dissertação. Busca-se apresentar um 

estudo sobre os desafios e perspectivas da proposição de um modelo de procedimentos 

internos (da gestão da cadeia de materiais/suprimentos e fluxo) a serem aplicados nos 

processos de compras públicas. 

 Esta modalidade de compra vem representando um caminho para que governos 

reduzam as ineficiências do sistema, estimulando e formado a colaboração entre organizações 

públicas. Conceitua-se como uma ocasião no qual diversas organizações (iguais ou diferentes) 

se prontifiquem, em união, para aquisição de bens e serviços, com vistas ao aumento de 

ganhos (considerando o volume de compras com a barganha/negociação com os fornecedores) 

e desburocratização do processo. Para tal funcionamento, os compradores passam a colaborar 

mutuamente e tendem a alcançar maios eficiência em compras públicas (SCHOTANUS et al., 

2011; WALKER et al., 2013). 

 Portanto, pode-se considerar que um dos principais elementos para o adequado 

desempenho da CPC seja a colaboração – aquilo que move as organizações para fazer o 

melhor, visando ganhos e produtividade na cadeia de valores. Entretanto, é neste ponto que, 

segundo Schotanus et al. (2011), as organizações públicas encontram dificuldades, ela árdua 

tarefa em manter relações de colaboração. 

 De acordo com Araújo (2016), um dos primeiros segmentos públicos que adotaram a 

modalidade de CPC foi o Ministério da Educação (MEC), por volta do ano de 2008, 

principalmente pelo aumento da quantidade de órgãos criados neste ministério. Esta 

experiência registrou, na ocasião de sua implantação, uma significativa redução dos processos 

de compras. Por este motivo, o Governo Federal passou a considerar os benefícios da 
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modalidade CPC, criando um projeto piloto mediante proposição de uma central de compras 

compartilhadas.  

 Na ocasião, dentro do MEC existia a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT), objetivando a oferta de educação gratuita em diversos 

níveis de ensino, que passou a tomar forma de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Com isto, e até os dias de hoje, embora conservem parte de suas autonomias, 

muitos institutos federais têm suas funções integradas, e muitos IF são formados de campi que 

passam a trabalhar em estrutura de rede (ARAÚJO, 2016). 

 De acordo com Aguiar (2012), dentro do contexto e cenário brasileiro da 

administração pública, a CPC vem sendo destacada como um fenômeno em evidência e sendo 

praticada por muitos institutos federais. De acordo com Madruga et al. (2013), esta 

modalidade vem sendo aplicada nos referidos institutos por conta da racionalização da gestão 

pública e em seus aspectos de inovação. Já para Guizzardi (2014), vem sendo adotada para 

suprir a lacuna da melhoria e da qualidade das estruturas de compras.  

 Entretanto, é consenso entre tais pesquisadores (AGUAIR, 2012; MADRUGA et al, 

2013; GUIZZARDI, 2014), a falta de pesquisas mais abrangentes acerca das dificuldades 

existentes e necessidades de melhorias e propostas para seu funcionamento. É, justamente, a 

partir deste consenso que esta dissertação se ocupa da proposição de um modelo de 

procedimentos internos para o processo de CPC em um instituto federal – Instituto Federal do 

Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste-MG). 

 

1.1 Situação problema 

 

 Pode-se afirmar, então, que os institutos federais são organizações públicas recém-

criadas e que estejam em fase de adaptações, reformulações ou integrações de suas atividades 

– estando inserida neste processo a prática de CPC. Acredita-se ser esta a explicação das 

dificuldades registradas em relação à adoção deste modelo de compras, segundo Araújo 

(2016).  

 Schotanus et al. (2011), afirmam que grupos de CPC passem por dificuldades 

semelhantes, mesmo em segmentos distintos, principalmente aqueles que se encontram em 

fase de implantação/desenvolvimento, podendo ser destacados como motivos: a falta de 

interesse em colaboração e envolvimento; a falta de qualificação para o desempenho das 
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atividades demandadas e; a rejeição por modelos inovados e dotados de tecnologia, ou até 

mesmo, a falta de um modelo/fluxo formalizado do processo. 

Surge, neste contexto, um grande problema em relação à elaboração de um processo 

de CPC, quando destaca-se que, muitas vezes, os materiais/equipamentos a serem adquiridos 

nesta modalidade não são obtidos por equívocos/erros ocasionados pelo mau 

dimensionamento do processo licitatório (ARAÚJO; ROSA, 2017). 

Diante de tal contextualização, descrita como uma situação problema, levantam-se 

algumas questões norteadoras da pesquisa:  

1. Quais as demandas/reclamações/sugestões dos gestores de compras necessárias para 

que o IF Sudeste-MG obtenha sucesso e êxito na realização de compras colaborativas 

na modalidade CPC? 

2. A construção de um fluxo processual que padronize as etapas desse fluxo e que sirva 

de modelagem para o desenvolvimento do processo de CPC para o IF Sudeste-MG 

eliminaria erros técnicos aquisição de bens, serviços e materiais? 

3. A geração de um produto tecnológico aplicável nos processos de CPC não exitosos na 

aquisição de materiais/equipamentos necessários para o IF Sudeste-MG poderia ser 

uma alternativa da Administração Pública para o cumprimento do atendimento ao 

interesse público (pautados nos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência)? 

 Um fator relevante na elaboração de um processo/fluxo de CPC é o capital humano 

envolvido, uma vez que pode ser fonte de falhas e ou equívocos que afetam diretamente toda 

aquisição. Na maioria dos casos fracassados, tal problema é ocasionado pelos servidores 

envolvidos nos processos que geram erros na elaboração da descrição dos itens/equipamentos, 

erros de dimensionamento dos valores de mercado desses itens/equipamentos, além da falta 

de conhecimento técnico desses responsáveis pela elaboração da demanda de aquisição 

(ARAÚJO; ROSA, 2017). 

 Outro problema relevante é a ausência de softwares específicos, que possam 

contribuir, por meio de sistemas de dados organizados, com a condução das etapas do 

processo de compras, facilitando as aquisições e colaborando com o êxito do atendimento aos 

usuários dos bens a serem adquiridos. 

 Dentro de tal assertiva, acredita-se que proposição de um produto tecnológico 

aplicável nos processos de CPC ara o IF Sudeste-MG poderia ser uma alternativa exitosa para 

a sua gestão, bem como para o cumprimento dos interesses púbicos. Trabalha-se, então, com 

tal hipótese de pesquisa. 
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1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral é desenvolver um modelo procedimental e de fluxos processuais 

aplicáveis à modalidade de Compras Públicas Compartilhadas (CPC) do Instituto Federal do 

Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste-MG), sob a forma de um produto tecnológico que 

poderá auxiliar a equipe técnica responsável pela condução dos processos de CPC. 

Para o seu cumprimento, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os pontos positivos e negativos do processo/modelo de CPC, observando se 

esses processos, quando executados na forma de CPC, atendem com êxito às 

demandas do IF Sudeste-MG;  

2. Avaliar como o processo de CPC afeta o desempenho das atividades internas dos 

setores de compras do IF Sudeste-MG.  

3. Analisar o impacto da legislação aplicável nos processos de CPC, na visão dos 

envolvidos, como forma de dimensionar o grau de conhecimento deles sob critérios de 

viabilidade e aplicabilidade da lei;  

4. Identificar as etapas de execução de um processo de CPC aplicável nos setores de 

compras do IF Sudeste-MG (para o desenvolvimento de uma estrutura/um fluxo 

processual, observando a legislação vigente). 

 

1.3 Justificativa da pesquisa e relevância do estudo 

 

 Qualquer organização pública, na conjuntura marcada pelas acumuladas restrições 

fiscais, vem sendo legalmente pressionada à melhoria do desempenho da prestação de seus 

serviços, haja vista que sua finalidade é garantir o cumprimento das demandas, por meio de 

uma oferta efetiva e eficiente, à população ou aos seus demandantes.  

 Desta forma, qualquer organização pública/governamental vem adotando medidas 

internas para o aprimoramento e melhoramento de seu desempenho administrativo. As 

referidas medidas vêm atingindo todas as áreas, não estando as compras públicas fora deste 

rol, significando que a organização esteja (progressivamente) propensa à implementação de 

ferramentas que possam garantir sua finalidade principal. 

O processo de CPC é relativamente novo na administração pública – isso pode 

justificar essa carência de estudos na área. No Brasil, por existirem poucas pesquisas nesta 
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área da gestão governamental, persistem dúvidas acerca dos procedimentos operacionais para 

a realização do processo de CPC (TRIDAPALLI; FERNANDES; MACHADO, 2011).   

 Apesar de alguns estudiosos sobre o assunto (NOLLET; BEAULIEU, 2005; 

SCHOTANUS et al., 2011; AGUIAR, 2012; SILVA; BARKI, 2012; ARAÚJO, 2016; 

ARAÚJO; ROSA, 2017) elencarem seus benefícios, afirmam haver uma grande demanda: por 

investimentos em pesquisas que auxiliem ao entendimento de aspectos relacionados à 

mudança cultural para sua implementação; para a capacitação dos envolvidos na proposta; 

para programas de redução da rejeição da adoção de novos modelos e propostas por parte dos 

envolvidos; para planejamentos de soluções decorrentes de erros e problemas comuns no 

processo de implantação e; para uma padronização/modelagem do processo.  

 Para Araújo (2016), pesquisas sobre CPC vêm se restringindo no país aos aspectos 

econômicos, como a redução de recursos ou pessoas envolvidas e para o correto cumprimento 

da legislação específica. Poucas pesquisas se ocupam do entendimento e do desenvolvimento 

de estruturas e ferramentas apropriadas para a implantação e desenvolvimento exitoso do 

processo. Para Walker et al. (2013), são restritas as pesquisas acerca do modo de como os 

compradores/gestores de compras públicas se relacionam entre si ou se organizam para o 

êxito da proposta. Por tal alegação, acredita-se que a pesquisa proposta nesta dissertação, em 

cumprimento aos seus objetivos se justifique e que este estudo se faça relevante. 

 “Nos últimos anos, as CPC tiveram considerável expansão, possivelmente, devido às 

compras do Ministério da Educação, em especial dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, que constituíram grupos de CPC, envolvendo os seus campi (ARAUJO; ROSA, 

2017, p. 2-3). 

 Especificamente, a realização desta pesquisa em um IF se justifica, pois, este 

segmento possui campi espalhados no território nacional e, portanto, insere-se em um 

contexto diversificado em cultura organizacional, ambiente social ou estrutura econômica – o 

que induz ao entendimento de que sejam institutos diferentes entre si e que dentro de um 

mesmo IF existem diferenças relevantes. Tais diferenças e contextos diversificados 

representam obstáculos para o processo de implantação e desenvolvimento desta nova forma 

de gestão de compras e, consequentemente, passam a impactar no desenvolvimento da 

instituição e daqueles que deveriam ser beneficiados por suas atividades. 

O IF Sudeste-MG é uma autarquia federal, caracterizada como organização de grande 

porte voltada à oferta de educação de nível superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, de forma gratuita em todos os níveis. Tem a sociedade como fonte de alunos 
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(clientes), e sua concorrência é formada pelas universidades federais – instituições que 

ofertam cursos presenciais e à distância.  

De uma forma mais incisiva no processo de formação destes alunos, e considerando o 

processo de CPC, pode-se considerar que os setores organizacionais demandantes são os 

principais clientes do setor de licitação, pois tais setores geram as demandas de compras para 

atender às necessidades de funcionamento da organização, objetivando que os alunos tenham 

condições de receber um serviço educacional de qualidade. A sua atuação geográfica está 

direcionada para o atendimento da comunidade da Zona da Mata Mineira e Região das 

Vertentes (Região Sudeste de Minas Gerais).  

Diante do exposto, é necessário introduzir no IF Sudeste-MG o conceito de 

gerenciamento do processo de compras, visando o alinhamento das pessoas envolvidas no 

processo para eliminação de possíveis erros.  

Seguindo esse procedimento, torna-se possível a comprovação de que, para 

entendimento do processo de CPC, seja necessário abandonar a velha ideia de que cada 

aquisição é um processo único, e que existe a necessidade de se construir um fluxo processual 

aplicável que padronize as etapas desse fluxo. Este procedimento vem servir de modelagem 

para o desenvolvimento do processo de CPC para o IF Sudeste-MG, no qual eliminaria erros 

técnicos na descrição e aquisição de bens, serviços e materiais. 

Desta feita, uma pesquisa acerca do levantamento dos fatores (pontos positivos e 

pontos negativos) para a colaboração e participação nos processos de compras públicas na 

modalidade compartilha no IF Sudeste-MG se justifica e se faz relevante. Também, a 

considerar que seus resultados obtidos possam contribuir para o referido instituto, bem com 

servirem de referências ou modelo para estudos semelhantes em outros institutos federais. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 Para melhor compreensão acerca da proposta deste estudo dissertativo, o mesmo se 

organizou em capítulos. Após este introito, elencados os objetivos e especificada a situação 

problema, bem como a justificativa da pesquisa, apresenta-se o segundo capítulo com a 

fundamentação teórica que sustenta o estudo. 

 Seu conteúdo, na condição de um referencial teórico associado à uma revisão da 

literatura contemporânea, estruturou-se em subtópicos, abordando-se sobre: compras públicas 

e CPC em sua contextualização e conceituação; processo de CPC dentro da legislação; 
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abordagem estrutural do processo de CPC; correlação do referido processo com a gestão de 

cadeias de suprimentos do setor público e; aplicação de ferramentas da qualidade como apoio 

à gestão de processos. 

 Na sequência, no terceiro capítulo, passa-se ao diagnóstico do problema, nos quais o 

contexto e a realidade investigada são apresentados e caracterizados – ou seja, apresenta-se e 

caracteriza-se o IF Sudeste-MG, elencando seus pontos de melhoria para o auxílio da gestão 

administrativa e otimização de recursos.  

 Neste mesmo capítulo, os métodos de pesquisa adotados são especificados. 

Caracteriza-se a pesquisa em relação: à natureza (básica-aplicada associada à uma pesquisa-

ação), ao tipo (bibliográfica, documental, descritiva), aos meios (estudo de caso associado à 

observação participante) e; à abordagem (qualitativa). 

 Por fim, os procedimentos metodológicos para diagnóstico do problema são 

especificados, sendo discriminados: a técnica (entrevista por contato telefônico e digital) e 

instrumento de pesquisa/ coleta de dados (questionário), a amostra participante do estudo 

(perfil dos gestores dos departamentos de compras dos campi do IF Sudeste-MG) e descritas 

as formas adotadas para análise e tratamento dos dados coletados. 

 O quarto capítulo se ocupa dos resultados da pesquisa, que são apresentados em 

blocos, respondendo aos objetivos específicos, identificando-se: os benefícios, dificuldades e 

impactos providos da adoção do processo/modelo de CPC; a relação do processo de CPC no 

desempenho das atividades internas dos setores de compras; o impacto da legislação aplicável 

nos processos de CPC e; as etapas de execução de um processo de CPC aplicável nos setores 

de compras do IF Sudeste-MG. Os resultados são expostos por algumas menções (citações 

literais) dos gestores participantes da pesquisa e associados a uma breve discussão entre a 

restrita literatura contemporânea. 

 O quinto capítulo ocupa-se da culminância deste estudo dissertativo, sendo a proposta 

de solução é identificada. Para tanto, apresentou-se o mapeamento do processo, identificando-

se, a partir dos resultados: ausência de planejamento conjunto e sistemático; falta de 

ferramentas adequadas e; identificação inadequada ou incorreta dos papéis e 

responsabilidades.  

 A partir dos resultados, a proposta de solução baseou-se na estruturação de um fluxo 

do processo ideal, detalhando-se as fases e suas respectivas etapas, sendo elas: elaboração e 

planejamento da demanda; execução de fase interna (instrução processual) e; execução de 

fase externa (execução do certame).  
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 Ainda, com base nos resultados coleados pela pesquisa realizada, e para que o 

processo do fluxo ideal obtenha êxito em sua execução, algumas outras ferrametnas de apoio 

ao desenvolvimento dos processos de CPC foram propostas: reuniões entre os setores 

demandantes; planilha de itens padronizada e; cronograma de compras. 

 E, por fim, apresentou-se o produto tecnológico – um manual de procedimentos para 

elaboração de processos de CPC no âmbito do IF Sudeste-MG. 

 O sexto capítulo ficou por conta da conclusão da dissertação, apresentando-se as 

limitações e contribuições da pesquisa, bem como as sugestões de pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Para a edificação deste referencial teórico, não foram encontradas limitações. O acesso 

ao material literário contemporâneo se fez subsídio para sua estruturação, encontrando-se em 

documentos eletrônicos todas as informações demandadas. Assim, não se ateve, aqui, apenas 

à revisão bibliográfica, mas à uma revisão literária.  

 Foram pesquisados artigos de periódicos e revistas especializadas, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, cujos objetivos estiveram em consonância com os mesmos 

desta dissertação. Foram usados os principais tags (descritores) para a pesquisa, combinados 

entre si: compras públicas, compras públicas compartilhadas, grupo de compras, compras em 

consórcio, cooperação terceirizada, gestão pública, licitação, processo licitatório, pregão, 

legislação pertinente, demanda, mapeamento de processos, gestão da cadeia de suprimentos. 

Como critério de inclusão para a revisão, priorizaram-se as publicações mais recentes, datadas 

de 2007 a 2017. Algumas poucas obras clássicas e literaturas de referência interpelaram o 

referencial teórico, quando necessário. 

 Todo o conteúdo do capítulo encontra-se, metodologicamente, citado e referenciado, 

cumprindo-se o código de ética de pesquisa, não sendo violados os direitos de autoria. 

 

2.1 Compras públicas e compras públicas compartilhadas: contextualização e conceitos 

 

Para a melhor compreensão do processo de compras públicas, por similaridade, 

acredita-se essencial conceituar e contextualizar um processo de compras privado.  

De acordo com Pozo (2010), em relação ao processo de compras voltadas para 

instituições da iniciativa privada, pode-se defini-lo como sendo um fim em si próprio, mas 

com apoio fundamental ao processo produtivo, capaz de suprir todas as necessidades de 

materiais. Além disso, o processo de compras merece destaque como uma parte do processo 

produtivo por sua importância e por ser uma fonte, se trabalhada de maneira eficiente, de 

redução de custos operacionais em uma empresa através das negociações de preços 

estabelecidas aos fornecedores objetivando a melhoria da qualidade no fornecimento de 

materiais bem como o desenvolvimento de novos fornecedores.  
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O setor de compras privado tem como objetivo principal alimentar a cadeia produtiva, 

visando a obtenção do retorno e do lucro (de preferência imediato) e, portanto, é sempre 

dispensado de legislação e de processos burocráticos (POZO, 2010). 

 Já as compras públicas podem ser definidas como “aquisições de bens e serviços para 

prover demandas de cumprimento das funções do Estado, tais como saúde, educação e 

segurança, dentre outras” (OLIVEIRA, 2015, p. 132). Vêm sendo consideradas relevantes 

para a economia nacional, haja vista seus crescentes dispêndios com investimentos ou 

despesas e, portanto, faz-se necessário que o governo detenha sistemas eficientes (que 

obedeçam ao princípio da eficiência) e que garantam, responsável e adequadamente, a 

alocação dos recursos, não se esquivando do princípio da economia nos processos de 

aquisições (ARAÚJO; ROSA, 2017). 

 Assim, as compras públicas obedecem aos requisitos de eficiência, eficácia e 

efetividade, principalmente por se ocuparem de recursos advindos dos contribuintes 

(MENEZES; SILVA; LINHARES, 2007). 

 Tais princípios, quando implantados nos centros de compras públicas, oportunizam 

uma nova forma de gestão, ocupando-se do desejável desempenho dos serviços internos 

(DSI), no qual uma nova forma para seu cumprimento é a colaboração/cooperação (GLOCK; 

HOCHREIN, 2011). 

 Esta inovação (colaboração/participação), associada ao aparato tecnológico disponível, 

vem sendo relacionada ao bom desempenho dos serviços internos e à satisfação dos usuários 

dos serviços públicos prestados, e oportunizaram uma nova modalidade de compras no setor 

público – a colaborativa ou a compartilhada (GLOCK; HOCHREIN, 2011). 

 De acordo com Araújo (2016, p. 17), “a compra pública compartilhada ou colaborativa 

é uma nova tendência da gestão pública mundial para a aquisição de bens e serviços, com 

objetivos principais da melhoria da eficiência e economia dos gastos públicos”. 

 Sua origem e adoção inicial, de acordo com Secchi (2009), Tripaldi, Fernandes e 

Machado (2011), Borges, Mário e Carneiro (2013) e Araújo (2016), se deu a partir de ideais 

reformistas da administração pública no final do século passado. Contudo, em alguns países 

ao norte europeu e no Canadá, começou a ser introduzida uma revolução pública que ficou 

conhecida como Nova Gestão Pública (NGP) ou New Public Management (NPM). Esta 

passou a preconizar grandes avanços, baseados em valores tais como eficiência, eficácia e 

competitividade. 
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 A compra pública em sua modalidade compartilhada – que dentro da literatura é 

também conhecida como grupo de compras, compras em consórcio ou cooperação 

terceirizada – vem evidenciando-se como um fenômeno em ascensão, que acontece quando 

diversas/múltiplas organizações se unem para a aquisição conjunta de bens/serviços/materiais 

e passam a comungar de vantagens específicas, tais como: o melhor preço, a economia de 

escala, desburocratização do processo e priorização da expertise (SCHOTANUS et al., 2011; 

WALKER et al., 2013; ARAÚJO; ROSA, 2017). 

 

A CPC fundamenta-se na colaboração entre os órgãos públicos em termos de 

recursos humanos e materiais. No entanto, as organizações não utilizam plenamente 

o seu potencial [...] e, em alguns casos, possivelmente, podem encontrar mais 

dificuldades em uma CPC do que em uma compra individual. Entre as possíveis 

causas destaca-se o desconhecimento dos facilitadores e obstáculos [...] que 

poderiam influir na eficiência do seu desempenho, tais como baixa avaliação do 

setor de compras pelos usuários; problemas relacionados às interações entre 

parceiros e desconfianças e incertezas dos fornecedores em relação a esta forma de 

compra (ARAÚJO; ROSA, 2017, p. 2, grifo meu). 

 

 Araújo (2016) pondera que as organizações públicas envolvidas na colaboração (de 

compras), precisam se prontificar para enfrentamento de alguns fatores críticos objetivando a 

obtenção de vantagens oferecidas por esta modalidade de compras, e elenca como principais: 

 

[...] a resolução de tarefas, tais como planejamento [...]; solução de problemas que 

acontecem no desenvolvimento das parcerias [...], resolução dos conflitos com os 

diversos stakeholders; coordenação de atividades e comunicação [...]; controles e 

capacidade de direção [...]; gerenciamento de comportamentos oportunistas; 

[...]melhor uso da capacidade e da experiência das pessoas envolvidas na 

colaboração (ARAÚJO, 2016, p. 21). 

 

 As compras públicas (compartilhadas ou não), bem como as privadas, buscam sempre 

o menor preço associado à qualidade. Entretanto, para que as compras públicas garantam a 

eficiência e a eficácia, devem obedecer a legislação pertinente. As compras privadas não 

demandam por tal obediência e se sujeitam a critérios particulares, de acordo com cada 

segmento e interesse próprio (AGUIAR; MUNARETTO, 2016).  

 

2.2 Contexto legislativo do processo de compras públicas compartilhadas 

 

 De acordo com Araújo e Jesus (2013), o processo de compras públicas passou por 

significativas evoluções nas últimas duas décadas e, principalmente, após o advento do 

impeachment do Presidente Fernando Collor de Melo, justamente por suspeita de corrupção 
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em processos de compras públicas. Desta forma, este advento representou um grande marco 

para promulgação de leis cujo objetivo passaram a ser o combate à corrupção.  

 Nesse sentido, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993) – considerada 

como a legislação basilar –, estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, definindo, em seu artigo 22 as modalidades de concorrência, tomada de preços, 

convite, concurso e leilão (MENEZES; LINHARES, 2013). 

A partir de então, no setor público, as compras ocorrem na forma de processos 

licitatórios (ARAÚJO; JESUS, 2013). Ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (BRASIL, 1988), bem 

como que garantam a transparência governamental em relação aos atos públicos (ARAÚJO; 

JESUS, 2013). 

A transparência é, então, condição essencial para a efetivação da ordem democrática e 

da visibilidade do poder público (NONATO; MEDEIROS; SOUZA, 2014). 

 

A licitação pública tem por finalidade garantir os princípios da administração 

pública, bem como acatar a proposta mais vantajosa, proporcionando assim a 

melhoria dos serviços prestados à sociedade. Sendo assim, a licitação, além de 

garantir que bens e serviços sejam adquiridos de forma legal pelos órgãos, procura 

também ser resposta viável no controle de gastos governamentais, a fim de 

proporcionar à administração aquisição ou prestação de serviço menos oneroso e 

com melhor qualidade (OLIVEIRA, 2015, p. 133). 

 

Juridicamente, a licitação é substanciada por procedimentos administrativos que se 

relacionam entre o público e os interessados por meio de condições anteriormente acordadas, 

dentre as quais será selecionada a mais conveniente para a celebração de contrato (DI 

PIETRO, 2004). 

 O processo de CPC é um tema pouco explorado nos campos do direito e da 

administração. Pode ser considerada como uma ferramenta estratégica e de incentivo ao 

desenvolvimento (CALDAS; NONATO, 2013). No Brasil, existem poucas pesquisas nesta 

área da gestão pública e, ainda, persistem muitas dúvidas acerca dos procedimentos 

operacionais para a realização do CPC ou para uma legislação única, sintética, objetiva e 

expressiva (TRIDAPALLI; FERNANDES; MACHADO, 2011). 

Assim, na falta de uma legislação única, sintética, objetiva e expressiva, em relação à 

fundamentação legal do processo de compras públicas na modalidade compartilhada, a 

mesma encontra-se em consonância com as leis, nas quais citam-se:  



 

27 
 

1. Lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (CF), 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências (BRASIL, 1993);  

2. Decreto 3.555/00, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns (BRASIL, 2000);  

3. Lei 10.520/02, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 

providências (BRASIL, 2002);  

4. Decreto 5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de 

bens e serviços comuns e dá outras providências. (BRASIL,2005);  

5. Decreto 7.892/13, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 2013); 

6. Instrução Normativa n. 05 de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os procedimentos 

administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de 

bens e contratação de serviços em geral (BRASIL, 2014). 

 A Lei 8.666/93 estabelece em seu artigo 2º que: 

  

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei (BRASIL, 1993, p.1). 

 

Já a Lei 10.520/02 estabelece em seu artigo 1º que, “para aquisição de bens e serviços 

comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei” 

(BRASIL, 2002, p.1). 

Esta última Lei, em consonância com a aprovação regulamentada pelo Decreto 

3.555/00 (BRASIL, 2000) instituiu, no âmbito da Administração Pública, a modalidade de 

licitação denominada ‘Pregão’ para aquisição de bens e serviços comuns, que é a principal 

modalidade aplicada nos processos licitatórios desencadeados pelos Órgão Públicos 

(BRASIL, 2002). 

A inovação estabelecida na modalidade pregão nos processos de compras do Governo 

ficou a cargo do Decreto 5.450/05 (BRASIL, 2005). Com a aprovação desse decreto, houve a 

regulamentação do pregão na forma eletrônica; ou seja, a modalidade pregão estabelecida nos 

anos anteriores passa a ser obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, conforme o 
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artigo 4º deste decreto. Porém, também ficou estabelecido que, preferencialmente, a forma 

eletrônica nesses casos deve ser adotada. 

Segundo Oliveira (2015), é preciso buscar maneiras de agilizar o processo de licitação, 

melhorando as atividades e procedimentos de um modo geral, sem deixar de seguir os 

parâmetros da lei. É necessário torná-lo eficiente, o que só traria ganhos para a Administração 

Pública, que anseia por instituições que sigam princípios administrativos. 

Em 2013, ficou estabelecida, através do Decreto 7.892/13 (BRASIL, 2013), a 

regulamentação do sistema de registro de preços. E, foi por meio deste que a administração 

regulamentou, através da utilização da modalidade pregão eletrônico, as figuras do órgão 

gerenciador e a figura do órgão participante.  

 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 

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

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

futuras; 

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

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 

preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme 

as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

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

responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

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

dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de 

registro de preços; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.0141) 

[...] (BRASIL, 2013, p.1). 

 

Diante deste contexto, com base na literatura revisada, é que se pode afirmar, 

legalmente, o processo de CPC como forma de otimizar os recursos administrativos 

disponíveis, bem como tornar o processo de compras da administração pública um processo 

mais atraente em termos financeiros aos seus fornecedores e mais dinâmico e sustentável para 

os Órgãos Públicos, melhorando a eficiência do mecanismo de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos no setor público. 

 

2.3 O processo de compras públicas compartilhadas em uma abordagem estrutural 

 

 Em relação à sua estrutura, de acordo com Araújo e Rosa (2017), o processo de CPC 

pode acontecer sob duas formas: (1) por meio da cooperação (ou colaboração), no qual as 

                                                                 
1 Decreto nº 8.250, de 2.014 – Altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 2014). 
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tarefas são distribuídas entre os participantes ou; (2) por meio de uma terceirização (uma 

terceira parte), sendo atribuída a outro, distinto das organizações, a contratação dos 

fornecedores. Nas duas formas as vantagens e os benefícios desta modalidade de compras 

devem ser observadas para o cumprimento das expectativas. Silva e Barki (2012) e Madruga 

et al. (2013) afirmam que o processo de CPC oportuniza mais vantagens e benefícios, 

cumprindo o princípio da eficiência, quando centrado na cooperação/colaboração. 

O princípio da eficiência na Administração Pública apresenta-se sob dois aspectos, 

podendo ser abordado tanto em relação à forma de atuação do agente público, quanto pela 

busca de um melhor desempenho deste (agente público/comprador) em suas atuações (DI 

PIETRO, 2002; BATISTA, MALDONADO, 2008).  

 

[...] os compradores públicos devem estar cientes de que, para realização das 

compras, se torna necessário e imprescindível o fornecimento da especificação 

completa do bem, além da definição das unidades e das quantidades a serem 

adquiridas, para garantir a perfeita aquisição dos bens ou serviços necessários, além 

de permitir clareza e exatidão por parte de quem está cotando os preços, no caso, o 

fornecedor (AGUIAR; MUNARETTO, 2016, p. 108). 

 

Para Tsanos, Zografos e Harrison (2014), a melhoria dos serviços ofertados pela 

organização pública deve, além de obedecer ao critério da eficiência, se submeterem às 

aferições e avaliações de desempenho constantemente. Araújo e Rosa (2017), em 

concomitante pensamento, registraram que: 

 

[...] a aferição e a avaliação de desempenho são as principais técnicas que têm sido 

utilizadas tanto para a melhoria das organizações públicas e privadas e estão ligadas 

aos critérios de eficiência, definida como a capacidade de se fornecer um dado nível 

de serviço ao consumidor final, combinando baixo custo, alto nível de qualidade e 

atendimento das demandas e à eficácia, conceituada como o grau em que os 

resultados alcançados correspondem aos objetivos definidos, em determinado 

tempo, independentemente dos custos envolvidos (ARAÚJO; ROSA, 2017, p. 3). 

 

Assim, a pesquisa proposta nesta dissertação vem enfatizar como ocorre o processo de 

compras compartilhadas em um órgão da administração pública para contratação/aquisição de 

materiais, bens e serviços necessários ao bom andamento e prestação dos serviços públicos a 

toda comunidade. 

O processo de compra compartilhada, em sua abordagem estrutural, pode ser definido 

como sendo um processo de aquisição conjunta entre órgãos da Administração Pública, seja 

de bens, de materiais e ou de serviços, que visam gerar menos impactos na estrutura 

organizacional de cada órgão. Busca, também, maior eficiência econômica, principalmente 
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aplicando-se o ganho de escala, cujo objetivo é a aquisição de maiores quantidades de um 

mesmo produto, realizada por organizações públicas afins ou de diferentes esferas do poder 

público, visando fomentar maior concorrência do mercado nacional (SECCHI, 2009; 

TRIDAPALLI; FERNANDES; MACHADO, 2011). 

Para se criar uma demanda de aquisição de materiais, bens ou serviços, há que se falar 

em um planejamento estratégico, no qual se avalia a real necessidade da aquisição pretendida, 

bem como seus impactos orçamentários e financeiros frente ao orçamento disponível para 

determinado órgão da Administração Pública (BATISTA; MALDONADO, 2008). 

A partir da aprovação da aquisição por parte do corpo diretivo do órgão, essas 

demandas são repassadas aos setores técnicos demandantes responsáveis para elaboração das 

seguintes etapas (FERNANDES, 2011). Um fluxo das etapas que deverão ser elaboradas 

pelos setores técnicos responsáveis pode ser visualizado a partir da Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxo das etapas que deverão ser elaboradas pelos setores técnicos responsáveis 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019), a partir de Fernandes (2011) 

 

No referido fluxo, o setor demandante providencia estudos preliminares para instrução 

do processo licitatório. Na sequência, a descrição minuciosa das características do 

material/bem/serviço que se pretende adquirir é estabelecida. Ainda, elabora-se uma 

justificativa ou fundamentação para a criação de tal demanda, providenciando documentos 

necessários para nortear a contratação ou aquisição. Por fim, a cotação de preços e declaração 

de pesquisas de mercado são realizadas, com vistas a nortear a contratação ou aquisição. 
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Encerradas tais etapas descritas no fluxo anterior, o setor técnico responsável elabora 

um outro documento chamado Termo de Referência – que é um documento de sua 

responsabilidade, com a devida aprovação de um dos membros do corpo diretivo, no qual o 

setor técnico está vinculado para posterior encaminhamento ao setor de licitações para 

instrução processual. De acordo com Dezolt et al. (2016), é através deste documento que o 

requisitante esclarece e detalha o que realmente precisa adquirir ou contratar, realizando a 

junção das etapas anteriores como sendo a definição detalhada do objeto, o orçamento 

detalhado de acordo com os preços estimados de mercado, métodos, estratégias de 

suprimentos, cronograma, retratando os planejamentos iniciais da licitação e da contratação, 

definindo seus elementos básicos. 

Para os mesmos autores, um dos principais problemas das compras públicas envolve a 

sua implementação, não somente as suas questões legais. Acreditam na necessidade de 

desenvolvimento de programas de melhoria de gestão, adesão a softwares específicos e 

iniciativas para preparo e educação dos envolvidos no processo. Em suas palavras justificam a 

assertiva: 

 

[...] esta conclusão é corroborada pela análise dos resultados da pesquisa e das 

variações encontradas entre os estados que estão sujeitos a mesma lei geral de 

licitações. Dessa forma, torna-se cada vez mais relevante a construção de uma 

agenda de melhoria da gestão das compras públicas envolvendo, entre outras 

iniciativas, o incentivo para a educação continuada dos servidores, o registro e o 

compartilhamento de boas práticas, a formação de redes de especialistas em 

compras, que poderiam contribuir para a melhoria das aquisições do setor público 

em complemento as questões legais (DEZOLT et al., 2016, p. 32). 

 

Finalizada a elaboração do Termo de Referência e com a devida aprovação, o setor 

técnico responsável envia ao setor de licitações todos estes documentos para a instrução 

processual do certame. De posse dos documentos de solicitação recebidos do setor técnico 

responsável, cabe ao mesmo elaborar o edital licitatório e seus anexos, abrindo prazo para que 

outros órgãos se manifestem acerca da participação, inserindo itens de interesse em comum, 

bem como os quantitativos que desejam (FERNANDES, 2011). 

Concluída a etapa, o setor de licitações envia toda documentação à Procuradoria 

Federal para apreciação jurídica acerca da matéria, contendo todos os documentos processuais 

para emissão de Parecer/Nota Técnica em relação aos objetivos daquele processo licitatório, à 

luz da legislação aplicável ao tipo de contratação/aquisição pretendida. Após o retorno do 

processo licitatório da Procuradoria Federal, o mesmo é submetido a uma minuciosa revisão 

para serem atendidas todas as orientações jurídicas advindas da procuradoria e, 
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posteriormente, o processo é encaminhado ao dirigente máximo do órgão para apreciação e 

decisão quanto à abertura da licitação (FERNANDES, 2011; DEZOLT et al., 2016). 

Em seguida, com a aprovação do Dirigente Máximo do Órgão, é no setor de Licitação 

que são articulados todos os processos de contratação/aquisição das quais a administração 

pública necessita, seja para fluência da realização dos serviços ou atividade-meio, que apoiam 

as atividades fins, bem como para a realização dos serviços ou atividades específicas ou 

finalísticas (FERNANDES, 2011; DEZOLT et al., 2016). 

Sabe-se que a licitação é obrigatória para toda Administração Pública e deve seguir 

vários princípios, conforme preconizado no art. 37 caput e inciso XXI da CF:  

 

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

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

[...] 

XXI- Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações (BRASIL, 1988, p.1). 

 

Para a instrução processual, o órgão gerenciador após produzir toda a documentação 

obrigatória, reúne todas estas informações em um processo que servirá de base para o 

desencadeamento do processo de compras (DEZOLT et al., 2016). Nesse processo, todo o 

trâmite de aquisição é gerenciado por apenas uma unidade gestora da Administração Pública, 

sendo que os demais interessados são apenas participantes do certame, podendo adquirir a 

quaisquer dos bens, materiais ou serviços licitados dos quais ele manifestou interesse e que 

esteja disponível na Ata de Registro de Preços (BRASIL, 2013). É nesta ata, documento final 

produzido no processo licitatório compartilhado, que são identificados quais itens licitados 

que um determinado fornecedor está apto a fornecer para aquele determinado Órgão da 

Administração Pública (DEZOLT et al., 2016). 

A busca pela melhoria da prestação dos serviços internos de cada unidade 

administrativa em contrapartida aos entraves da legislação aplicável e da própria burocracia 

inerente ao processo de contratações públicas, aparentemente, pode gerar significativos 

ganhos ao erário e, por sua vez, melhorar a aplicação dos recursos públicos (FERNANDES, 

2011). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Neste contexto, a utilização do processo de CPC pode gerar economia de recursos 

humanos e, também, orçamentária. Com vistas à melhoria de desempenho dos recursos 

humanos – ou seja, um melhor aproveitamento dos servidores lotados nos setores 

responsáveis por desencadear os processos de compras e contratações –, caberiam 

treinamentos para implementar outros esforços que estejam contidos nas normas do 

planejamento da instituição ou até mesmo propor melhorias na forma de conduzir dos 

processos licitatórios de compras, visando um ganho técnico dos responsáveis como, 

inclusive, na qualidade do ambiente para se trabalhar (AGUIAR; MUNARETTO, 2016). 

Por outro lado, o processo gera outros benefícios, como por exemplo, melhor gerência 

na disponibilidade orçamentária e financeira advinda da matriz orçamentária do Órgão 

Público e a consequente melhoria na utilização dos recursos financeiros, observando o 

princípio da eficiência com probidade administrativa por parte da gestão (AGUIAR; 

MUNARETTO, 2016). 

Na Administração Pública, o setor ou departamento responsável pela realização dos 

processos licitatórios é o setor de licitações com o apoio dos demais setores da administração, 

principalmente naqueles em que as demandas são criadas (JUSTEN FILHO, 2010). 

Para o bom andamento e execução do processo licitatório, a Administração Pública 

deve se ater ao que a legislação a permite. Neste intuito, é o poder legislativo que propõe e 

aprova as modificações nas leis com vistas regulamentar, bem como dar respaldo a todo ato 

administrativo do gestor público. Para regulamentar o processo de CPC existem leis, decretos, 

instruções normativas e, por último, os acórdãos exarados pelos órgãos de fiscalização e 

controle do Governo – quais sejam o Tribunal de Contas da União (TCU)2 e a Advocacia-

Geral da União (AGU)3, enquanto normas balizadoras nas situações que causam algum tipo 

de questionamento jurídico diante de algum ato administrativo tomado pela Administração 

Pública (FERNANDES, 2011). 

                                                                 
2 O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de administradores 

públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, bem como as contas de qualquer 

pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Tal competência 

administrativa-judicante, entre outras, está prevista no art. 71 da Constituição brasileira (BRASIL, TCU, 2019, 

p.1). 
3 Nos termos do art. 131 da Constituição, "a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 

complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. A atuação consultiva da Advocacia-Geral da União (AGU) se dá 

por meio do assessoramento e orientação dos dirigentes do Poder Executivo Federal, de suas autarquias e 

fundações públicas, para dar segurança jurídica aos atos administrativos que serão por elas praticados, 

notadamente quanto à materialização das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos contratos 

e, ainda, na proposição e análise de medidas legislativas (Leis, Medidas Provisórias, Decretos e Resoluções, 

entre outros) necessárias ao desenvolvimento e aprimoramento do Estado Brasileiro (BRASIL, AGU, 2019, p.1). 
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Desta forma, é preciso buscar maneiras de agilizar o processo de licitação, 

melhorando as atividades e procedimentos, sem deixar de seguir os parâmetros da lei 

(OLIVEIRA, 2015). É necessário torná-lo eficiente – o que só traria ganhos para a 

Administração Pública, que anseia por instituições que sigam seus princípios propostos 

(NONATO; MEDEIROS; SOUZA, 2014). 

 

2.4 O processo de compras públicas compartilhas e a gestão de cadeias de suprimentos 

do setor público 

 

Buscando-se uma abordagem objetiva acerca da tendência da gestão governamental na 

área da cadeia de suprimento, observou-se nas revisões literárias achadas que as pesquisas se 

concentram em 3 determinados assuntos relacionados ao processo de compras eletrônicas do 

governo: 

1. Identificação das dificuldades e barreiras dos fornecedores em participarem das 

licitações eletrônicas no segmento de serviço como apresentadas por (EADIE, 2007); 

2. Análise da estratégia de implantação dos sistemas de compras (PANAVIOTOU, 

2004); 

3. Levantamento de experiências da Administração Pública quando da adoção de 

sistemas de compras (CROOM, 2007). 

Destaca-se também que, entre os assuntos mais pesquisados acerca da Gestão da 

Cadeia de Suprimentos do Setor Público (GCSSP), os autores se concentraram no aspecto 

motivacional que leva à adoção de sistemas de compras pelos governos, com análises dos 

seus benefícios econômicos e as possibilidades de redução de custos (TRIDAPALLI; 

FERNANDES; MACHADO, 2011). 

Demais assuntos em gestão da cadeia de suprimento também são relevantes e podem 

ser agrupados em 3 temas: (1) parcerias de compras; (2) regulamentos de compras e; (3) ética 

e os contratos públicos como instrumento de política governamental. Outros temas, segundo 

os mesmos autores, estão sendo tratados em conferências, como reformas de sistemas de 

compras, e-compras e transparência; já outros estão atraindo interesse de pesquisadores, tais 

como as parcerias público-privadas (PPP) e a discussão de centralizar ou descentralizar 

plataformas de compras (PIGA; THAI, 2006). 

Nos últimos anos, as pesquisas em GCSSP apontam para 5 grandes áreas: mudanças 

(1) no custo da aquisição total; (2) de características organizacionais com implantação de 



 

35 
 

novos sistemas de compras; (3) alterações das estruturas de governança; (4) especificações de 

sistemas e; (5) gestão de implementações. E, ainda, existe a necessidade de se pesquisar e 

atuar na cadeia total de suprimento, pois o potencial de resultado econômico com 

implementação de técnicas pode ocorrer em todas as fases do processo logístico 

(TRIDAPALLI; FERNANDES; MACHADO, 2011). 

A partir do que foi identificado nos resultados das pesquisas sobre o CPC, que 

sustentam tais pesquisas, pode-se estabelecer linhas gerais de um modelo teórico operacional 

de GCSSP, com ênfase nas compras governamentais compartilhadas que incorporam os 

conhecimentos disponíveis nesta área. De acordo com Aguiar e Munaretto (2016), a 

introdução de novos instrumentos, proporcionados pelas tecnologias da informática, ao lado 

da revisão da legislação e das normas, vem experimentando avanços significativos. 

Um componente comum na GCSSP que foi identificado em alguns países e, também 

no Brasil, é a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), que permite o 

compartilhamento de licitações entre vários órgãos e agregação de demandas com uma única 

licitação (FERNANDES, 2002).  

Vários países estão priorizando esta técnica com formação de banco de preços 

centralizado, que permite a emissão de ordens de compras para qualquer ponto do seu 

território, com preços diferenciados apenas pelo custo de transporte. A intensificação de uso 

deste instrumento permite a redução do custo operacional das compras e dos preços pela 

agregação das demandas, principalmente de produtos e serviços de uso transversal na 

administração, como materiais de expediente e informática (AGUIAR; MUNARETTO, 

2016). 

Tridapalli, Fernandes e Machado (2011) identificaram, como fundamental para 

melhoria da gestão, a capacitação dos servidores envolvidos nos processos de GCSSP, 

valendo para usuários internos e fornecedores. Identificaram, ainda, a criação de 

possibilidades de formação de gestores e operadores em compras governamentais, gestão dos 

processos da cadeia de suprimento, gestão de contratos e gestão de estoques para serem 

incorporados nas estruturas governamentais. 

Existem questionamentos sobre a eficiência do setor público em acompanhar o avanço 

de tecnologias de gestão desenvolvidas no setor privado. Neste sentido, a intensificação destas 

parcerias para troca de experiências em gestão foi identificada para melhorar seu desempenho, 

pois o setor privado vem testando e desenvolvendo novas tecnologias (ARAÚJO, 2016). 
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Um dos grandes paradigmas no processo de compras governamentais é como 

conseguir o melhor preço com estímulo da competição e eliminação da corrupção. Em 

algumas situações, a centralização é mais eficiente – como efetivação de processos de 

compras para SRP –, pois permite a agregação de demandas para realização de um único 

processo (FERNANDES, 2002). 

Deve-se, deste modo, encontrar o equilíbrio entre a centralização versus 

descentralização. De acordo com Araújo (2016), vários trabalhos e experiências comprovaram 

que o sistema de compras eletrônicas tem sido muito eficiente e com resultados animadores; 

mas, existe o risco de fraudes se o sistema não for protegido por outros subsistemas – como, 

por exemplo, o banco de preços referenciais. Ainda de acordo com o autor, a descentralização 

deve ser considerada em determinados casos de itens de pequeno valor, mas com 

determinados controles – como banco de preços para referenciar as compras –, pois existem 

riscos de manipulação em grandes compras e grandes fornecedores, mesmo utilizando 

compras eletrônicas. 

Acredita-se que, para dar consistência ao modelo de gestão, seja fundamental a 

integração de todos os sistemas corporativos com o sistema de gestão da cadeia de 

suprimento. Assim, é fundamental tratar a cadeia de suprimento sob o ponto de vista do 

gerenciamento integral, unindo sistemas como a administração financeira, patrimônio, frota e 

outros da gestão governamental (TRIDAPALLI; FERNANDES; MACHADO, 2011; 

AGUIAR; MUNARETTO, 2016; ARAÚJO, 2016). 

A gestão da cadeia de suprimento para o serviço público constitui a coordenação dos 

fluxos de materiais e de informações desde os fornecedores até o usuário final do serviço 

público. Isto requer: gestão de processos como gerenciamento da demanda; gerenciamento 

dos clientes (usuários); gerenciamento do fluxo de materiais, serviços e informações; 

gerenciamento dos fornecedores e; gerenciamento dos pedidos. Tais atividades demandam 

recursos, como: estrutura organizacional; sistemas; liderança e atitudes; métodos de gestão e 

estrutura física para fluxo de materiais; serviços e; informações (TRIDAPALLI, 

FERNANDES, MACHADO, 2011).  

Esta gestão total pode ser estruturada em sistemas: gestão das compras; gestão de 

estoques; gestão de contratos; gestão de desempenho estratégico; gestão operacional de custos 

relevantes; gestão da padronização de materiais e serviços; gestão de diligências. Tudo isso 

integrado aos demais sistemas corporativos – principalmente, o sistema financeiro e de 
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orçamento, o sistema de patrimônio e o protocolo geral (TRIDAPALLI; FERNANDES; 

MACHADO, 2011). 

Teixeira, Prado Filho e Nascimento (2015) destacam a necessidade de apresentar todas 

as etapas do ciclo de compras, chamando atenção para a necessidade de uma visão integrada, 

não só do ciclo em si, mas, em ir além das fronteiras da área de compras e da própria 

organização pública. 

Portanto, o planejamento de compras consiste na estimativa de consumo e sempre que 

possível em estreitamento com a previsão orçamentária, que deve ser realizada pelos 

responsáveis dos institutos federais. E para isso, torna-se evidente a necessidade de existência 

no modelo de procedimentos de padronização de materiais e serviços para permitir agilidade 

nas compras e eliminação de estoques desnecessários, além de um bom cadastro de materiais 

e serviços que permita compras adequadas e possa facilitar o trabalho gestão técnica para 

melhorar o atendimento das demandas (TEIXEIRA; PRADO FILHO; NASCIMENTO, 

2015). 

 

2.5 Aplicação de ferramentas da qualidade como apoio à gestão de processos 

 

Segundo Baldam et al (2007), o aumento das exigências de transparência nas 

transações executadas pelas organizações é um dos fatores que explica o interesse pela 

modelagem de processos. De acordo com Jorgea e Miyakea (2016), para que a modelagem 

seja construída de uma maneira efetiva, aplicação de técnicas de mapeamento para 

visualização das etapas do processo pode resultar em uma significativa melhoria da qualidade 

para todos os envolvidos no processo, principalmente aos gestores – para que estes possam 

atuar no planejamento, análise e controle das atividades necessárias de cada setor que impacta 

no resultado final ou produto daquele processo (JORGEA; MIYAKEA, 2016). 

Para Azevedo et al. (2016), o mapeamento de processos é uma ferramenta aliada das 

organizações na gestão de seus processos e os benefícios originados de sua utilização são 

diversos. É uma ferramenta imprescindível para estruturação de fluxos processuais e, para 

tanto, conta com o apoio da Análise dos Processos Críticos por Especialistas (APCE). 

Para uma boa estruturação de um fluxo processual, a APCE tem como objetivo a 

identificação das etapas essenciais do fluxo processual em análise, bem como destacar os 

aspectos críticos que podem potencializar os erros ou falhas do processo. Tal procedimento 

pode ser estruturado através da segmentação de um determinado processo em duas vias de 
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análise, sendo elas: etapas e atividades críticas e; etapas e atividades não críticas (DAMÉLIO, 

2011).  

As atividades críticas englobam as ocorrências de falhas que possam comprometer os 

resultados propostos pela organização. As atividades não críticas são aquelas que podem 

afetar parte do processo; contudo, não representando ameaças concretas ao sistema e aos 

resultados propostos pela organização. A classificação das atividades acerca de serem críticas 

ou não críticas gera muita polêmica dentro da organização, o que requer que este 

procedimento seja realizado por um especialista (OLIVEIRA; PAIVA; ALMEIDA, 2010).  

 Para condução da APCE, sugere-se a utilização de qualquer método de pesquisa 

qualitativa, obviamente guardadas suas especificidades, podendo-se citar o método Delphi. 

Este é reconhecido como um dos melhores instrumentos de previsão qualitativa, sendo 

indicado quando não existam dados históricos a respeito do problema que se investiga ou, em 

outros termos, quando faltam dados quantitativos referentes a ele. O princípio do método 

Delphi é intuitivo e interativo. Sua realização implica na constituição de um grupo de especia-

listas em determinada área do conhecimento, que respondem várias questões. Os resultados 

dessa primeira fase são analisados. A síntese dos resultados é comunicada aos membros do 

grupo que, após tomarem conhecimento, respondem novamente (MACCARTHY; 

ATTHIRAWONG, 2003). 

Painéis de especialistas permitem troca de experiências e impressões, e devem ser 

praticados por pessoas com amplos conhecimentos do negócio (especialistas) e que estejam 

envolvidas no processo, permitindo análise e discussão de cada etapa gradual e 

individualmente (GOHO; MACASKILL; MCGEACHIE, 2003; MACCARTHY; 

ATTHIRAWONG, 2003; INAKI; LANDÍN, 2006). 

 Damélio (2011) sugere a adoção de 7 princípios para o trabalho de análise dos 

processos críticos por especialistas, sendo eles: (1) melhorar o fluxo de fora para dentro; (2) 

mensurar o que importa para o cliente; (3) tornar o fluxo visível de ponta a ponta; (4) 

identificar e remover as barreiras do fluxo; (5) conectar e alinhar as atividades que agregam 

valor; (6) organizar o fluxo como um todo e; (7) gerenciar o fluxo. 

 Para cada um dos princípios elencados, Damélio (2011) destacou algumas 

observações/orientações importantes, que podem ser colocadas em prática e em execução por 

meio de diretrizes. Assim, cada um dos princípios tem diretrizes elencadas para que se 

obtenha êxito em sua execução. Tais observações e diretrizes relacionadas aos 7 princípios 

destacados foram elencadas no Quadro 1, na sequência. 
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Quadro 1 – Princípios para o trabalho de análise dos processos críticos por especialistas 

PRINCÍPIOS ORIENTAÇÕES DIRETRIZES 

Melhorar o fluxo 

de fora para 

dentro 

Ao iniciar um fluxo de 

trabalho deve-se partir do 

consumidor. É essencial 

conhecer bem o consumidor e 

saber exatamente o que ele 

espera. 

-Identificar o item ou produto que sai do fluxo;  

-Se certificar de que é um item especifico e é um 

resultado contável;  

-Determinar quem é o cliente para esse item ou produto; 

-Descobrir o que o cliente valoriza nesse item; 

-Perguntar ao cliente qual é a natureza da demanda desse 

item. 

Mensurar o que 

importa para o 

cliente 

É importante definir uma data 

e uma duração para as 

atividades, mesmo que seja 

apenas uma estimativa. 

-Usar medidas (de tempo) relativas ao fluxo do item;  

-Avaliar a característica do fluxo que se relaciona 

diretamente com o que o cliente valoriza; 

-Sempre que possível, incorporar medidas (de tempo) no 

dia a dia do trabalho;  

-Coletar somente os dados que realmente serão 

utilizados; 

-Usar indicadores de desempenho em tempo real. 

Tornar o fluxo 

visível de ponta a 

ponta. 

É importante traçar um 

caminho desde o que 

desencadeia o processo até o 

seu fim. É importante também 

identificar o principal recurso 

utilizado. É essencial observar 

enquanto o trabalho está sendo 

realizado, ao invés de fazer 

entrevistas fora do local de 

trabalho. 

-Traçar o caminho real do item, a partir do gatilho inicial 

até o ponto no fluxo de trabalho onde o cliente recebe o 

item; 

-Identificar o principal recurso envolvido no fluxo; 

-Observar enquanto o trabalho está sendo realizado;  

-Selecionar ou definir um método para tornar o fluxo 

visível no contexto de trabalho que ele se insere; 

-Determinar como esse fluxo de trabalho se relaciona 

com o fluxo de trabalho primário da empresa (ordem de 

entrega). 

Identificar e 

remover as 

barreiras do 

fluxo. 

É imprescindível identificar as 

perdas e as barreiras para o 

fluxo e identificar porque elas 

ocorrem. 

-Identificar os tipos de perda e barreiras para o fluxo;  

-Identificar os pontos no fluxo de trabalho em que elas 

ocorrem; 

-Determinar as causas dessas perdas e barreiras; 

-Desenvolver e implementar um conjunto integrado de 

medidas (countermeasure) que removam essas barreiras. 

Conectar e 

alinhar as 

atividades que 

agregam valor. 

É importante identificar as 

atividades que agregam valor 

e observar quanto dessas 

atividades estão sendo 

realizadas pelas pessoas e 

quanto pelo sistema. 

-Alocar cada atividade que agrega valor;  

-Analisar o conteúdo do trabalho; 

-Examinar as alternativas para realização do trabalho;  

-Avaliar a viabilidade e as implicações da estruturação do 

trabalho e organizar os recursos necessários. 

Organizar o 

fluxo como um 

todo. 

É essencial definir os 

responsáveis pelo projeto e 

que esses responsáveis 

realmente se envolvam na 

realização do mesmo e o 

conheçam a fundo, e analisar a 

demanda no intuito de 

otimizar o fluxo. 

-Atribuir a responsabilidade operacional do fluxo de 

trabalho como um todo; 

-Implantar, operar e conectar os recursos necessários para 

que eles otimizem o fluxo com relação à demanda de 

cliente. 

Gerenciar o 

fluxo. 

É importante tornar fácil para 

cada membro da equipe 

detectar condições 

operacionais normais e 

anormais. Providenciar 

informações como status do 

item, progresso, problemas e 

indicadores de desempenho 

para todos os membros da 

equipe em tempo real. 

-Pesquisar as maneiras que cada membro da equipe pode 

enxergar o fluxo de trabalho; 

-Tornar fácil para cada membro da equipe detectar 

condições operacionais normais e anormais;  

-Providenciar informações como status do item, 

progresso, problemas e indicadores de desempenho para 

todos os membros da equipe em tempo real. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), a partir de Damélio (2011) 
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Retomando à questão do mapeamento, de acordo com Miranda (2010), é relevante que 

o processo esteja adequadamente registrado e documentado para consultas futuras e propostas 

de revisões/melhorias. Assim, o mapa de processos representa a estruturação do uso dos 

recursos em um contexto, explanando em seu conteúdo as suas formas de interações e 

relacionamentos – atividades, recursos, controles, produtos, dentre outros. Em sentido literal, 

para o autor, o mapa de processos é: 

 

[...] a descrição passo a passo das ações tomadas pelas pessoas ao usarem um 

conjunto específico de recursos para produzir um conjunto definido de produtos. O 

mapa mostra os recursos, os usuários, a sequência de ações tomadas e os resultados 

do processo de trabalho em forma de matriz ou de fluxo. Também pode incluir 

tempo, condições de trabalho, consequências, feedback, etc. Pode abranger um 

grupo de trabalho, uma unidade organizacional ou a organização como um todo. 

Mapa de um processo é uma ‘fotografia’ que representa como os recursos (entradas) 

são transformados em produtos (saídas) (MIRANDA, 2010, p. 104). 

 

Segundo Damélio (2011), existem 7 princípios que ajudam a melhorar o fluxo de 

trabalho, sendo eles: (1) melhorar o fluxo de fora para dentro; (2) mensurar o que importa 

para o cliente; (3) tornar o fluxo visível de ponta a ponta; (4) identificar e remover as barreiras 

do fluxo; (5) conectar e alinhar as atividades que agregam valor; (6) organizar o fluxo como 

um todo e; (7) gerenciar o fluxo. 

 

A aplicação das ferramentas de mapeamento é bastante difundida nos meios 

acadêmico e empresarial, quando motivada pela necessidade de criar mapas dos 

processos de organizações provedoras de produtos ou serviços para fins diversos 

como projeto, análise, benchmarking, padronização, informatização e treinamento. 

Por outro lado, a proposta de aplicação dessas ferramentas para a construção de 

mapas que retratem o fluxo das atividades desempenhadas pelos consumidores ainda 

é muito pouco explorada e difundida (JORGEA; MIYAKEA, 2016, p. 590). 

 

Para Damélio (2011), ao se iniciar um fluxo de trabalho deve-se partir do consumidor, 

sendo essencial conhecê-lo bem e saber exatamente o que ele espera. O estudioso elenca 5 

diretrizes para melhorar o fluxo de dentro para fora, sendo elas: (1) identificar o item ou 

produto que sai do fluxo; (2) se certificar de que é um item especifico e é um resultado 

contável; (3) determinar quem é o cliente para esse item ou produto; (4) descobrir o que o 

cliente valoriza nesse item e; (5) perguntar ao cliente qual é a natureza da demanda desse 

item.  

 Nakatsu (2010) destaca o fluxograma como uma ferramenta que pode ser utilizada de 

maneira ampla para disseminar e aplicar diversos tipos de fluxos sequenciais. Em síntese, o 

fluxograma representa diversas atividades que formam um processo organizacional, ou até 
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mesmo de um projeto ou de materiais em processo de manufatura. Para sua organização são 

utilizados alguns símbolos. Os mais comuns são o losango, enquanto representação da tomada 

de decisão e o retângulo, enquanto representação de atividades a serem desempenhadas. 
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

 

3.1 Contexto e realidade investigada 

 

A realidade investigada foi um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Desta feita, para-se então para uma breve caracterização deste tipo de instituição educacional.  

Os institutos federais abrangem diversos níveis da educação em diversas áreas, tendo 

como fim a oferta de educação gratuita (ARAÚJO, 2016). Esta categoria de educação 

relaciona-se ao avanço tecnológico impactado por uma concorrência de mercado e, 

consequente, qualificação de mão de obra; ainda, pela abertura da economia para atendimento 

dos interesses voltados para o desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio 

(BUENO, 2012). 

Contudo, sua criação oficial datou o ano de 2008, quando passou a se expandir 

enquanto autarquia – ou seja, como entidade de administração indireta, cuja criação se deu a 

partir de uma legislação específica4, dotada de personalidade jurídica, de patrimônios e receita 

própria, passando a executar atividades da Administração Pública, mas com requerimento de 

gestão (financeira e administrativa) descentralizada (ARAÚJO, 2016). 

Na concepção de Bueno (2012), o processo de implantação dos IFs relaciona-se com o 

advento da internacionalização da economia, haja vista o fato da concessão de empréstimos 

correlacionar com a condição de redução do nível de pobreza/desigualdade, como é o caso da 

exigência do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Já para 

Araújo (2016), está articulado às reformas propostas durante o período de 1990 a 2010, com a 

proposta do aumento de vagas com vistas à melhoria da qualidade da educação e garantia de 

acesso por parte da classe de baixa renda. 

Assim, pode-se afirmar que um IF seja o “resultado da promoção de um novo arranjo 

de integração de instituições federais de educação tecnológica existentes e da criação de 

outras, ampliando a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica” 

(ARAÚJO, 2016, p.64). E que vem “ganhando espaço ímpar no sistema educacional 

brasileiro, haja vista que não é comum, encontrar instituições que atuem em mais de um nível 

de ensino – médio e superior” (BUENO, 2012, p. 54).   

                                                                 
4 Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008). 
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Conceitualmente, define-se por uma instituição de ensino superior (básica e 

profissionalizante), com uma pluralidade cultural e com multicampi, podendo ser comparado 

com uma universidade federal nos termos de regulação, avaliação e organização dos cursos 

ofertados, tendo regalias autônomas para a criação ou extensão de cursos, quando justificável 

(BUENO, 2012; ARAÚJO, 2016). 

Após esta breve caracterização, retoma-se à contextualização da realidade investigada. 

O objeto de análise foi então o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste-MG). Essa instituição foi criada pela Lei nº 11.892/08, 

integrando em uma única instituição, os antigos Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Rio Pomba (CEFET-RP), a Escola Agrotécnica Federal de Barbacena e o Colégio Técnico 

Universitário (CTU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), além dos novos campi 

criados (IF SUDESTE-MG, 2017). 

A Figura 2, que segue, traz a distribuição das unidades dos Institutos Federais no 

Estado de Minas Gerais, com destaque em amarelo para a região da Zona da Mata e Campos 

das Vertentes, onde está localizado o IF Sudeste-MG. 

 

Figura 2 – Distribuição das unidades dos Institutos Federais no Estado de Minas Gerais 

 

Fonte: IF Sudeste-MG (2017) 

 

Atualmente, o IF Sudeste-MG é composto por campi localizados nas cidades de 

Barbacena, Bom Sucesso (unidade avançada), Cataguases (unidade avançada), Juiz de Fora, 
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Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá (unidade avançada) 

– como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição das unidades dos IF Sudeste-MG 

 

 Fonte: IF Sudeste-MG (2019) 

 

As unidades avançadas possuem somente estrutura voltada para o atendimento das 

atividades fins: ensino, pesquisa e extensão. Nessas localidades, o IF Sudeste-MG não possui 

a atividade-meio, na qual os setores administrativos estão inseridos. Sendo assim, os serviços 

administrativos, incluindo a demanda de processos licitatórios de tais unidades, ficam a cargo 

da Reitoria do IF Sudeste-MG, localizada na cidade de Juiz de Fora (IF SUDESTE-MG, 

2017). 

 Sua estrutura administrativa está dividida da seguinte forma: a Reitoria, sete campi e 

três unidades avançadas. A estrutura básica da reitoria possui um gestor máximo (Reitor), que 

tem sob sua condução cinco Pró-reitorias e, por sua vez, contam com diretorias e, essas com 

coordenações e setores que buscam executar suas atividades de acordo com sua competência. 

Da mesma forma, cada campi também possui uma estrutura básica, tendo como autoridade 

máxima o ordenador de despesas/diretor geral, e sob sua condução quatro diretorias 

sistêmicas – como é o caso do Campus São João del-Rei, que estão subdividas por frentes 

estratégicas de trabalho (IF SUDESTE-MG, 2017). 
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Cada diretoria possui, em sua estrutura organizacional, coordenações que são 

responsáveis pela orientação e acompanhamento da execução de atividades setoriais 

subdivididas por competências (financeira, contabilidade, contratos, licitação e outras). 

Identifica-se dentro desta estrutura organizacional, que existam grandes áreas de atuação, 

sendo elas: o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Administração e Planejamento. Registra-se 

que dentro das áreas de atuação da Administração e Planejamento têm-se as subdivisões das 

atividades administrativas da Diretoria de Administração e Planejamento (DAP), na qual se 

enquadra a Coordenação de Compras e Contratos onde o setor de Licitação está inserido e 

onde ocorre o processo de CPC (IF SUDESTE-MG, 2017). A Figura 4 traz o organograma do 

DAP, Campus São João del-Rei. 

 

Figura 4 – Organograma do DAP, Campus São João del-Rei5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019), a partir do banco de dados particular e informações documentais do 

regimento interno do referido campus 

 

Considerada como uma organização (pública) de grande porte e bem consolidada, o IF 

Sudeste-MG destaca-se por possuir uma ampla estrutura administrativa e organizacional que 

atua tanto conjuntamente entre as unidades que o compõem, ao mesmo passo em que têm 

permissão e podem atuar de maneira independente umas das outras, tendo em vista a 

autonomia orçamentária e a autonomia administrativa. Estrategicamente, sua Reitoria foi 

estabelecida de forma centralizada, considerando a localização dos demais campi que o 

compõe (IF SUDESTE-MG, 2017). 

                                                                 
5 Para melhor compreensão/visualização do organograma, o mesmo encontra-se (ampliado) no Apêndice A. 
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Com relação ao desempenho da organização e considerando o produto final como 

sendo o aluno formado, houve um excelente resultado no ano de 2017, mediante a meta 

(estimativa de alunos concluintes) informada ao Ministério da Educação (MEC) – que foi de 

13.345 alunos, com o referido instituto obtendo um total de 12.473 alunos integralizados (IF 

SUDESTE-MG, 2017). Em relação aos processos licitatórios em que foi adotada a 

modalidade de CPC, foi realizado um levantamento comparativo no período, conforme o 

Quadro 2, que segue. 

 

Quadro 2 – Evolução processos licitatórios gerais e na modalidade de CPC – Campus São 

João del-Rei 

Ano Total de Processos Licitatórios Total de Processos na Modalidade 

CPC 

2014 71 14 

2015 38 10 

2016 47 13 

2017 44 13 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019), a partir do banco de dados particular e informações documentais do setor de 

licitações do referido campus 

 

A sociedade é considerada a fonte de clientes desta organização, uma vez que a sua 

demanda regional apresentada está diretamente vinculada aos cursos abertos e ofertados pelo 

IF Sudeste-MG (IF SUDESTE-MG, 2017). 

Além disso, outras organizações de ensino também são atuantes na região, 

ocasionando uma concorrência com o referido instituto pelos alunos matriculados. Esta 

concorrência, levando em consideação a localização geográfica do IF localizado na Zona da 

Mata mineira e abrangendo também a região das vertentes, é formada pelas Universidades 

Federais – mais especificamente a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade Federal de Lavras (UFLA), a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) –, além de outras diversas instituições de ensino 

privadas localizadas na região. Existe, aquelas que ofertam além dos cursos presenciais, 

cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD), que também concorrem com o IF. 

Em uma análise interna, considerando a própria estrutura do IF e o processo de CPC, 

existem os setores que geram as demandas de aquisição da organização e que podem ser 

considerados como clientes do setor de licitações. São estes setores demandantes que recebem 

ou identificam as necessidades para o bom funcionamento da instituição, para que os alunos 

tenham condições de receber um serviço educacional de qualidade. 
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As oportunidades de melhorias estão relacionadas com a falta de um software de 

gestão adequado ao atendimento das necessidades institucionais, com a ausência de 

procedimentos e rotinas de trabalho e, ainda, com a inexistência de um fluxo processual – 

cujas etapas englobem desde o planejamento inicial de compras dos materiais e equipamentos 

necessários para o funcionamento da organização, até o encerramento do processo de 

aquisição com o recebimento do material/equipamento.  

Considerando o processo de CPC, pode-se citar que os desempenhos considerados 

insatisfatórios são aqueles em que os materiais e equipamentos licitados não são adquiridos 

por equívocos/erros ocasionados pelo mau dimensionamento do processo licitatório – seja por 

descrição incorreta ou incompleta, seja por erros no levantamento de valores de mercado 

desses itens ocasionando itens cancelados ou desertos nos processos licitatórios. 

O IF Sudeste-MG destaca-se pela oferta de seus cursos, direcionados para o 

atendimento das necessidades regionais, complementando a oferta de cursos oferecidos pelas 

universidades federais localizadas na mesma região.  

De uma forma mais incisiva no processo de formação desses alunos e considerando o 

processo de CPC, pode-se considerar que os setores organizacionais demandantes são os 

principais clientes do setor de licitação, pois tais setores geram as demandas de compras para 

atender às necessidades de funcionamento da organização para que os alunos tenham 

condições de receber um serviço educacional de qualidade. A sua atuação geográfica está 

direcionada para o atendimento da comunidade da Zona da Mata mineira e Região das 

Vertentes (Região Sudeste de Minas Gerais). 

Como já afirmado, os principais processos internos do IF Sudeste-MG estão 

relacionados com quatro grandes áreas: o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Administração 

Pública. Especificamente, dentro da área de Administração Pública, tem-se as subdivisões das 

atividades administrativas da Diretoria de Administração e Planejamento, que enquadram a 

coordenação de compras e contratos, estando o setor de licitação está inserido (IF SUDESTE-

MG, 2017). 

De acordo com o último relatório de gestão da organização, apurou-se um montante de 

1.306 servidores efetivos (relatório de gestão do exercício de 2017) e 12.473 alunos 

presenciais, 4.437 alunos na modalidade a distância e 352 colaboradores terceirizados (IF 

SUDESTE-MG, 2017). 

Em relação à oferta de cursos de qualidade, os campi do IF Sudeste-MG objetivam 

disponibilizar oportunidades (em nível técnico, tecnológico, educação superior, graduação, 
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pós-graduação e extensão) para qualificação de cidadãos que possam atuar em diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional e, por isso, possuem como característica cursos voltados para o desenvolvimento 

local, regional e nacional. Nesse contexto, cada unidade administrativa de cada campi trabalha 

para que a dotação orçamentária aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA)6 seja alocada, 

segundo a priorização de gastos de cada um deles (IF SUDESTE-MG, 2017). 

Esses campi possuem autonomia administrativa e orçamentária para gerir seu 

orçamento e cumprir com todas suas despesas, seja de natureza básica, como pagamento de 

água e energia elétrica, como o atendimento às necessidades específicas de cada um – por 

exemplo, a aquisição de ração para animais para os que possuem cursos que demandam a 

realização do manejo animal como forma de aprendizado aos seus alunos (IF SUDESTE-MG, 

2017). 

Os aspectos relacionados à manutenção administrativa de cada uma das unidades que 

compõem o IF Sudeste-MG possuem características similares – por exemplo, a aquisição de 

material de expediente, contratação de serviços de telefonia, aquisição de materiais de copa e 

cozinha, entre outros (IF SUDESTE-MG, 2017). Neste contexto que o processo de compras 

compartilhadas, o objeto de estudo proposto seta dissertação, foi analisado.  

Pode-se destacar que os pontos fortes da organização estão relacionados com a ampla 

estrutura administrativa e organizacional e com servidores qualificados para o desempenho de 

suas atividades. A localização geográfica é estratégica, de maneira que a Reitoria esteja 

posicionada no centro da região, com oferta de cursos direcionada ao atendimento das 

necessidades regionais, e de cursos que complementam a mesma oferta das universidades 

federais. 

 

3.1.1 Pontos de melhoria no auxílio da gestão administrativa e otimização de recursos 

 

 No contexto e realidade investigada, e a partir da observação participante7 do autor 

desta dissertação, alguns pontos de melhorias merecem atenção. 

                                                                 
6 A Lei Orçamentária Anual (LOA), ou orçamento anual, visa concretizar os objetivos e metas propostas no 

Plano Plurianual (PPA), segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em 

conformidade com o princípio da unidade do orçamento público. É uma lei, em sentido formal, elaborada pelo 

Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas 

em determinado ano – princípio da anualidade do orçamento. Deve mencionar a representação da parte do plano 

e explicitar a previsão de receitas e a fixação de despesas necessárias à execução orçamentária, de forma a 

discriminar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo – obedecidos os princípios de 

universalidade e anualidade (MATIAS-PEREIRA, 2006). 
7 A ser definida e especificada nos próximos tópicos deste capítulo dissertativo. 
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 Acredita-se que os mesmos possam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão 

administrativa e para otimizar a utilização dos recursos públicos.  

 A ausência de um software de gestão adequado ao atendimento das necessidades 

institucionais é um dos pontos. Atualmente, a administração do IF Sudeste-MG conta com o 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), 

obrigatoriamente utilizado para controle e utilização dos recursos orçamentários e financeiros 

do governo federal. Conta, também, com o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais (SIASG), responsável pelo controle e execução das aquisições e contratações que 

acontecem no âmbito federal, e com alguns outros softwares ou ambientes virtuais criados 

para execução e controle de tarefas específicas – tais como: lançamento de diárias, 

empréstimos de livros entre outros.  

 No entanto, as atividades relacionadas aos processos de gestão não possuem um 

sistema que forneça suporte para o desenvolvimento de: gestão de patrimônio e almoxarifado, 

gestão de fluxos processuais, gestão de priorização e atendimento de demandas, gestão de 

processos de compras. Desta feita, com base nas evidências, cabe ao IF Sudeste-MG adquirir 

um software que integre aos já existentes (SIAFI e SIASG) para atender, de forma mais 

eficiente e eficaz, às demandas do processo CPC. 

A ausência de procedimentos/rotinas/fluxos de trabalho é outro ponto identificado. As 

atividades relacionadas à Administração Pública, mais especificamente as atividades da 

Diretoria de Administração e Planejamento – onde está o setor de licitações –, têm por 

premissa atender tão somente ao que o regimento interno da organização preconiza, que de 

uma forma bastante abrangente e pouco detalhada, expõe as rotinas de trabalho e 

responsabilidades de cada setor. Assim, cada servidor recebe sua lotação no setor que 

desenvolverá suas atividades laborais; porém, sem que se tenha documentos ou normas 

laborais que possa sustentar suas ações. Desta forma, seu treinamento fica mais focado na 

prática do dia a dia em detrimento aos procedimentos de trabalho. A inferência que se faz 

nesse tópico é necessidade de implantar, nos setores administrativo e de planejamento, 

normas que apresentem as responsabilidades da rotina e fluxos de trabalho. 

 A inexistência de um planejamento estratégico e periódico de compras de materiais e 

equipamentos necessários para o funcionamento da organização é, também, merecedor de 

atenção como ponto a ser melhorado. Atualmente, IF Sudeste-MG não possui um fórum de 

discussões que sustente a elaboração de um planejamento estratégico e periódico de compras 

que possa abranger às necessidades dos campi, bem como da Reitoria, de forma a fornecer 
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para o seu gestor possibilidades de priorização de demandas ou de estabelecer diretrizes de 

trabalho para otimização do gasto público. Pode-se deduzir a precisão de se criar tal 

planejamento estratégico que oportunize mais poder de ação ao gestor. 

Pode-se identificar como sendo uma das possíveis causas que ocasionam esses 

resultados indesejados o fato de não existirem procedimentos ou regulamentos de trabalho 

que norteiem a elaboração dos processos de compras compartilhadas. Ademais, inexiste uma 

matriz de responsabilidades capaz de criar barreiras atuantes no tocante à construção da 

descrição do item, na elaboração da formação do preço de mercado e na restrição à 

participação de órgãos que possuem localizações geográficas incompatíveis com a logística de 

entrega dos fornecedores. 

Outro aspecto a se destacar (e, dentre os mesmos, o que interessa à particularidade 

desta dissertação, enquanto um produto tecnológico) está relacionado à inexistência 

formalizada de um fluxo de processos que norteiam as atividades de elaboração do processo 

de CPC. Acredita-se que existindo um fluxo processual (formalizado e padronizado), poder-

se-ia determinar, com exatidão, quais atividades são realmente relevantes e qual treinamento 

cada envolvido/responsável deve se pautar para a construção de um processo de CPC.  

Cabe ressaltar que tais dificuldades ou pontos de melhoria que envolvem compras 

públicas (compartilhadas) são relevantes, pois, um material/equipamento adquirido de 

maneira incorreta (ou até mesmo aquele não adquirido) pode comprometer a formação 

integral ou até mesmo parcial do aluno. 

Dentro da literatura especializada, faltam pesquisas abrangentes sobre processos de 

CPC, sendo nas poucas existentes relatadas as dificuldades ou práticas não exitosas 

(AGUIAR, 2012; SILVA, 2012; MADRUGA et al., 2013, GUIZZARDI, 2014; ARAÚJO, 

2016; ARAÚJO; ROSA, 2017), principalmente, em relação aos processos de aquisição de 

itens/equipamentos que são necessários à formação do aluno. Considera-se, portanto, o 

processo de CPC (e a proposição de um modelo/fluxograma) como uma forma de aquisição 

estratégica para a organização e que precisa estar alinhado.  

 

3.2 Métodos de pesquisa 

 

 O método científico, de forma generalizada, caracteriza-se por escolhas feitas 

mediante as alternativas possíveis em relação aos procedimentos sistemáticos, perante a 

demanda da descrição e das explicações de determinadas situações sob estudo, bem como aos 
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quais se aplicam e mediante os objetivos visados na pesquisa (GIL, 2008). Passa-se, então, à 

descritiva metodológica adotada para a pesquisa que fora proposta nesta dissertação. Antes da 

descrição do método de pesquisa, para melhor compreensão de sua estrutura, resume-se sua 

caracterização no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Caracterização do método de pesquisa 

Quanto à natureza Pesquisa básica-aplicada (associada à uma pesquisa-ação) 

Quanto ao tipo Pesquisa bibliográfica, documental e descritiva 

Quanto aos meios Estudo de Caso (associado à observação participante) 

Quanto à abordagem/método Pesquisa Qualitativa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), a partir de Gil (2008) 

 

 Quanto à natureza, caracteriza-se como básica-aplicada (DEL-BUONO, 2015), haja 

vista a intenção de objetivar a geração de novos conhecimentos sobre um tema específico 

(que no caso, CPC) que envolve verdades/interesses coletivos (que no caso, as unidades de 

compras do IF Sudeste-MG), no qual a geração de tais conhecimentos passará a beneficiar 

uma comunidade específica envolvida.  

 Registra-se que pesquisas desta natureza podem ser associadas à uma pesquisa-ação 

(ROESH, 2007), que se caracteriza pelo envolvimento do pesquisador na ocasião do estudo, 

oportunizando o nível de confiança dos demais participantes envolvidos, bem como a 

promoção de um resultado comum para os mesmos. Em síntese, escolheu-se o segmento de 

compras públicas, sendo este o segmento que a autoria desta dissertação está inserida 

profissionalmente, tendo interesse particular na promoção de um produto tecnológico que o 

beneficie. 

 Assim, a pesquisa básica aplicada, associada à pesquisa-ação desenvolvida visou 

desenvolver um modelo procedimental e de fluxos processuais aplicáveis à modalidade de 

CPC do IF Sudeste-MG. 

 Quanto ao tipo, a pesquisa é bibliográfica, documental e descritiva. Bibliográfica, por 

se desenvolver por meio de um estudo sistematizado com base em material publicado, 

caracterizando como instrumento analítico (GIL, 2008). Assim, a edificação de um referencial 

teórico sobre o tema de pesquisa subsidiou a coleta dos dados, bem como a promoção de uma 

discussão com os resultados encontrados.  

 Além disso, considerado a contemporaneidade do tema/assunto, prendeu-se à uma 

revisão de literatura, sendo consultados artigos e periódicos contemporâneos, trazendo 
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estudos semelhantes como subsídio de pesquisa e promoção de discussão pertinente. Como 

concebe Vergara (2009), não se resume não só ao acervo de teorias, mas ao acesso aos 

trabalhos realizados que as tomam como referência.  

 Documental, pois, utilizou-se de documentos não literários (como é o caso de portais 

institucionais do IF Sudeste-MG e legislação pertinente), mas com validade de comprovação 

de pesquisa (GIL, 2008) – especificamente, para se cumprir o atendimento aos interesses 

públicos, que se resguardam pela legislação e se garantem pela Administração Pública. 

 E descritiva, pois, visa gerar dados e informações, a partir de objetivos definidos (e 

específicos) relacionados a um determinado problema (GIL, 2008) – ou seja, visa identificar 

os pontos positivos e negativos do processo/modelo de CPC do IF Sudeste-MG; avaliar como 

o processo de CPC afeta o desempenho das atividades internas dos setores de compras do 

mesmo; analisar o impacto da legislação aplicável nos processos de CPC, na visão dos 

envolvidos, como forma de dimensionar o grau de conhecimento deles sob critérios de 

viabilidade e aplicabilidade da lei; e identificar as etapas de execução de um processo de CPC 

aplicável nos seus setores de compras. 

 Considerando os objetivos pré-definidos, a pesquisa descritiva se dará por meio de um 

estudo de caso – um tipo de pesquisa que permite a investigação de um só caso; ou seja, da 

necessidade de desenvolvimento de um modelo procedimental e de fluxos processuais 

aplicáveis à modalidade de CPC do IF Sudeste-MG. 

 O estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa empírica, que investiga fenômenos 

contemporâneos em determinado campo específico, onde se utiliza múltiplas fontes de 

evidência. Registra-se que tem como propósito a análise exaustiva de uma unidade social ou 

segmento (YIN, 2001). Nesta análise (ou no estudo de caso) é o pesquisador quem desenvolve 

o trabalho pessoalmente e, portanto, é um meio de pesquisa dotado de vantagens 

(confiabilidade, rapidez e precisão), pois sua presença impõe maior probabilidade de 

participação dos pesquisados e não requer equipamentos sofisticados para coleta e tratamento 

de dados (e resultados) – o que reduz tempo e gastos (POLANYI, 1996).  

 Além disso, a presença do pesquisador pode dar ênfase à compreensão do estudo, com 

base em seu conhecimento tácito – no conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da 

vida, pela experiência pessoal ou profissional (expertise) e que em muitas ocasiões é difícil de 

ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo (POLANYI, 1996). 

 A edificação do estudo de caso contou, ainda, com a intervenção de uma observação 

participante que, de acordo com May (2001), resume-se em um processo no qual o 
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investigador/pesquisador (no caso, a autoria desta dissertação) vem estabelecer 

relacionamento, em um prazo longo, com o local/ambiente ou situação de pesquisa.  

Mônico et al. (2017) trouxeram definições acerca da observação participante enquanto 

metodologia de investigação qualitativa, donde cita-se que: 

 

[...] inscreve-se numa abordagem de observação etnográfica no qual o observador 

participa ativamente nas atividades de recolha de dados, sendo requerida a 

capacidade   do   investigador   se   adaptar   à   situação [...]. É realizada em contato 

direto, frequente e prolongado do investigador, com os atores sociais, nos seus 

contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento de pesquisa. [...] é 

utilizada em estudos ditos exploratórios, descritivos, etnográficos ou, ainda, estudos 

que visam a generalização de   teorias interpretativas (MÔNICO et al., 2017, p.1). 

 

Em simples linhas, enquanto ocupante de cargo de gestão vinculado ao processo de 

compras públicas no IF Sudeste-MG, a metodologia de observação participativa foi efetivada 

e cumprida. Assim, a experiência e familiaridade do investigador/pesquisador pode ocasionar 

possíveis interpretações acerca dos dados coletados, como preza Minayo (1999), haja vista 

sua vivência e presença no fenômeno contemporâneo investigado. 

O estudo de caso e a observação participante podem envolver exame de registros, 

observação de ocorrência de fatos, entrevistas estruturadas e não-estruturadas ou qualquer 

outra técnica de pesquisa e que o pesquisador produza relatórios que apresentam um estilo 

mais informal, narrativo, ou com exemplos e descrições fornecidos, podendo ainda utilizar 

fotos, desenhos, quadros, colagens ou qualquer outro tipo de material que o auxilie na 

transmissão do caso (GIL, 2008). 

Sendo assim, identificado o tipo de pesquisa, pode afirmar que a mesma se cumprirá 

por abordagem qualitativa. Segundo Godoy (1995) e Bortoni (2008), através do método 

qualitativo a pesquisa procura entender e interpretar os fenômenos que acontecem dentro de 

um contexto, cabendo ao pesquisador percebê-lo e interpretá-lo sob a perspectiva dos atores 

sociais envolvidos na situação estudada.  

 

3.3 Procedimentos metodológicos  

 

As pesquisas qualitativas e seus métodos de coleta, análise e tratamento de dados não 

se preocupam com comprovações estatísticas; se ocupam de conhecimentos teóricos-

empíricos que subsidiam as considerações acerca da temática (BORTONI, 2008). Segundo 

Godoy (1995), essa abordagem visa a obtenção de dados sobre pessoas, ambientes e 
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fenômeno. Nesse contexto, esta pesquisa buscou desenvolver um modelo procedimental 

interno aplicado ao CPC no IF Sudeste MG. 

  

3.3.1 Técnica e instrumento de pesquisa (coleta de dados) 

 

 A coleta de dados se cumpriu sob 3 critérios distintos, sendo eles: (1) documentos 

internos do IF Sudeste-MG (planilhas, estatutos, regimentos, organogramas, dentre outros.); 

(2) roteiro de entrevista aplicado junto aos gestores dos departamentos de compras e contratos 

do IF Sudeste-MG; (3) observação participante em eventos e rotinas que envolvam os 

processos de compras e contratos do IF Sudeste-MG. Entretanto, o segundo critério de coleta 

de dados foi considerado como o principal. Assim, admite-se a entrevista como técnica 

adotada, utilizando-se de um questionário estruturado, com perguntas previamente elaboradas. 

 De acordo com Gil (2009), a entrevista é uma técnica padronizada para estudos 

descritivos e, normalmente, é realizada com o objetivo de atribuir questões e situações em 

contextos que foram estruturados, anteriormente, de acordo com as suposições (hipóteses) de 

do pesquisador do estudo. 

 Segundo Boni e Quaresma (2005), a utilização de questionário para a coleta de dados 

(para a obtenção de informações) viabiliza a realização da pesquisa, haja vista a sua 

praticidade, envolvendo redução de custos e tempo. É adotado para pesquisas descritivas, 

sendo uma metodologia dinâmica de comunicação, e segundo Gil (2008), se estrutura a partir 

dos objetivos de pesquisas, vidando a coleta de dados/informações que os respondam. 

A entrevista, que se utiliza de um questionário como instrumento para a coleta de 

dados, é permissiva a 3 métodos de comunicação: pessoal, telefônico e eletrônico (GIL, 

2009). Para este estudo dissertativo, utilizou-se da combinação do método telefônico com o 

método eletrônico. Inicialmente, o pesquisador fez contato telefônico junto aos gestores 

participantes da pesquisa, explanando seus objetivos e pretensões com a coleta de dados. 

Após esta explanação, partiu-se para o convite de participar da pesquisa (que passa a 

acontecer por contato eletrônico). 

Aos gestores que se prontificaram à tal participação foi encaminhado por e-mail: (1) 

termo de livre esclarecimento aos servidores dos setores de compras do IF Sudeste-MG 

submetidos ao roteiro de entrevista (APÊNDICE B) e; (2) o roteiro de entrevista (o 

questionário) propriamente dito, com questões abertas (APÊNDICE C). 
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As questões utilizadas para a entrevista foram estabelecidas/organizadas a partir dos 

objetivos específicos da pesquisa, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Organização do instrumento de pesquisa para coleta de dados   

Objetivo contemplado Bloco de questões pertinentes/relacionadas 

Identificar os pontos 

positivos e negativos do 

processo/modelo de CPC e 

observar se esses 

processos, quando 

executados na forma de 

CPC, atendem com êxito às 

demandas do IF Sudeste-

MG;  

 

-Quais os benefícios identificados (por você) com a adoção do processo de CPC 

para aquisição de bens, serviços e ou materiais? (Questão 1) 

-Quais as dificuldades identificadas (por você) com a adoção do processo de 

CPC para aquisição de bens, serviços e ou materiais? (Questão 2) 

-Em relação a todos os processos licitatórios que são tramitados no setor de 

compras, você considera o processo de CPC importante no atendimento das 

necessidades da comunidade local/dos usuários de bens/sérvios/materiais a 

serem adquiridos? (Questão 3) 

-Você poderia exemplificar processos licitatórios, na modalidade de CPC, com 

aquisições exitosas e aquisições fracassadas? (Questão 4) 

-Quais os impactos (positivos e/ou negativos) dos processos licitatórios de CPC 

para o IF Sudeste-MG? (Questão 5) 

-Na sua percepção, em termos percentuais, temos mais casos exitosos ou 

fracassados nos processos licitatórios de CPC para o IF Sudeste-MG? (Questão 

6) 

Avaliar como o processo de 

CPC afeta o desempenho 

das atividades internas dos 

setores de compras do IF 

Sudeste-MG.  

 

-Existe uma articulação dos participantes do processo para definir os 

bens/serviços/materiais a serem adquiridos na modalidade de CPC? Você 

poderia exemplificar? (Questão 7) 

-Você consegue identificar uma padronização no desenvolvimento das etapas do 

processo de CPC? Caso positivo, tais processos de CPC seriam 

cooperativos/colaborativos e atenderiam às necessidades do IF Sudeste-MG? 

(Questão 8) 

-Atualmente, existe alguma ferramenta ou estratégias definidas para a 

elaboração de demandas de aquisições de bens/serviços/materiais em comum? 

(Questão 9) 

-Você acredita que exista uma estrutura adequada dos setores de licitação para a 

condução dos processos de CPC no IF Sudeste-MG? (Questão 10) 

Analisar o impacto da 

legislação aplicável nos 

processos de CPC, na visão 

dos envolvidos, como 

forma de dimensionar o 

grau de conhecimento deles 

sob critérios de viabilidade 

e aplicabilidade da lei. 

-Você tem conhecimento de que existe uma legislação vigente (e específica) que 

ampara o processo de CPC? (Questão 11) 

-Você considera a legislação vigente como aplicável e viável para que o 

processo CPC obtenha êxito? Por quê? (Questão 12) 

-Essa legislação é constantemente revisada (ou deveria ser)? De quais formas 

podem acontecer essa revisão (ou deveriam acontecer)? (Questão 13) 

-Quais os pontos positivos e os pontos negativos percebidos por você em relação 

à legislação aplicada ao processo CPC? (Questão 14) 

Identificar as etapas de 

execução de um processo 

de CPC aplicável nos 

setores de compras do IF 

Sudeste-MG (para o 

desenvolvimento de uma 

estrutura/um fluxo 

processual, observando a 

legislação vigente). 

 

-Atualmente, o IF Sudeste-MG adota algum procedimental/fluxo para trabalhar 

os processos de CPC? Você tem conhecimento de outra Instituição da Rede 

Federal que adote algum procedimento/fluxo? (Questão 15) 

-O que você considera como etapas essenciais/importantes durante o 

planejamento da demanda? (Questão 16) 

-O que você considera como etapas essenciais/importantes na instrução 

processual – ou seja, na execução interna do processo? (Questão 17) 

-O que você considera como etapas essenciais/importantes durante a execução 

do certame – ou seja, a fase externa do processo? (Questão 18) 

-Em relação às etapas identificadas nas questões 16, 17 e 18, você acredita que 

fora estabelecido um fluxo procedimental de CPC, desde a criação da demanda 

até a assinatura da ata de Sistema de Registro de Preços (SRP)? Você incluiria 

alguma outra etapa anteriormente não contemplada? (Questão 19)   

-Você teria mais alguma consideração importante sobre o fluxo de processos de 

CPC ou alguma contribuição significativa para tal abordagem? (Questão 20) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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 A coleta dos dados ocorreu no período de maio a junho de 2019, junto a 11 gestores 

dos departamentos de compras e contratos do IF Sudeste-MG, sendo os mesmos considerados 

como amostra participante, caracterizada na sequência. Tal caracterização foi realizada a 

partir de um campo específico no questionário, buscando-se compreender: a cidade do Setor 

de Compras/Campus do IF Sudeste-MG em pesquisa; o sexo/gênero dos pesquisados; a idade 

e a formação inicial dos mesmos; a identificação do cargo que ocupam no setor de compras; o 

tempo de serviço no setor de compras, bem como o tempo de experiência com o processo de 

compras públicas e; experiências anteriores com processos de compras (públicas ou não). 

 Registra-se que todos os gestores dos departamentos de compras e contratos do IF 

Sudeste-MG procurados se prontificaram à participação, mostrando-se dispostos a colaborar 

quanto ao fornecimento dos dados demandados. Ainda, que no decorrer da coleta dos dados – 

ou seja, no decorrer das respostas às questões formuladas – não demonstraram dificuldades 

em relação às suas formulações, o que dispensou a aplicação de um pré-teste do questionário, 

podendo considerar a tentativa como a coleta efetiva dos dados do estudo. 

 

3.3.2 Caracterização da amostra participante do estudo 

 

 A amostra foi composta por 11 gestores dos departamentos de compras e contratos do 

IF Sudeste-MG dos campi localizados nas cidades de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, 

Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. 

 Caracterizou-se por 82% do sexo masculino e 12% do sexo feminino. Toda a amostra, 

sem exceção, possui curso superior completo (em Administração, Direito ou Ciências 

Econômicas) e 55% dos respondentes possuem especialização (Pós-graduação) na área de 

Gestão Pública. Se encontram na faixa etária compreendida entre 29 e 38 anos e atuam no 

departamento de compras públicas ou têm experiências com processos de compras já há 6-7 

anos. 

 A composição/caracterização da amostra de pesquisa vem de encontro com o que 

prezam Batista e Maldonado (2008) e Aguiar e Munaretto (2016) acerca do perfil do 

comprados no processo de compras em instituições públicas. Segundo os mesmos, tais 

compradores precisam ser aptos (graduados/especializados/formados) para o desenvolvimento 

da atividade e, de preferência, acumularem conhecimentos por meio de experiência com os 

processos de compras públicas, que obedecem aos processos detalhados e regrados e são 

regulados por uma legislação específica. 
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É imprescindível que os profissionais da área de compras sejam 

capacitados/habilitados para o desenvolvimento da atividade e tenham um perfil 

altamente ético, proativo, negociador e vinculado às necessidades estratégicas da 

organização. Ocorre que, atualmente torna-se quase impossível encontrar 

compradores públicos proativos, pois a legislação de licitação brasileira não permite 

ao comprador utilizar técnicas de compras mais apuradas (como é possível nas 

organizações privadas), pois estabelece normas e procedimentos rígidos que inibem 

a capacidade de negociação do comprador público (AGUIAR; MUNARETTO, 

2016, p. 108). 

 

 Sendo assim, acredita-se que além da formação acadêmica específica, a expertise ou o 

know-how – ou seja, o conhecimento adquirido através do desempenho das tarefas no próprio 

ofício – com o processo (burocrático e legal) de compras públicas seja de mais valia do que a 

própria formação dos compradores, assim como foi caracterizada a amostra de pesquisa. 

 

3.3.3 Análise e tratamento dos dados coletados 

 

 Os dados coletados por meio dos questionários aplicados tiveram como procedimento 

para análise e tratamento, os seguintes passos: (1) leitura das respostas; (2) separação das 

respostas mais relevantes; (3) agrupamento das respostas por blocos (segundo os objetivos 

específicos) para apresentação dos resultados. 

 Os resultados (que serão apresentados no capítulo seguinte deste estudo), se 

organizaram por 4 blocos de respostas, que obedecem aos blocos de questões formuladas a 

partir dos objetivos específicos (conforme Quadro 4 apresentado anteriormente), sendo eles: 

(1) benefícios, dificuldades e impactos providos da adoção do processo/modelo de CPC no IF 

Sudeste-MG; (2) relação do processo de CPC no desempenho das atividades internas dos 

setores de compras do IF Sudeste-MG; (3) impacto da legislação aplicável nos processos de 

CPC do IF Sudeste-MG; e etapas de execução de um processo de CPC aplicável nos setores 

de compras do IF Sudeste-MG. 

 Os dados coletados, pela característica qualitativa da pesquisa, foram exibidos por 

respostas agrupadas, sendo as mais relevantes destacadas em forma de citação literal do que 

foi pelos mesmos mencionado.  

 Para dar maior dinamicidade à compreensão dos dados coletados/analisados, fazendo 

parte da estrutura informal permissiva dos estudos de caso e observação participante (YIN, 

2001; GIL, 2009), cada grupo de questão foi discutido com a literatura contemporânea, em 

especial com resultados de estudos de pesquisadores que desenvolveram trabalhos 

semelhantes a esta dissertação ou sobre temas que contemplem abordagens expandidas 
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tratadas neste estudo – tais como: Miranda (2010), Schotanus et al. (2011), Aguiar (2012), 

Silva e Barki (2012), Araújo e Jesus (2013), Nonato, Medeiros e Souza (2014), Nohara 

(2014), Oliveira (2015), Reis e Cabral (2016), Vieira, Andrade e Ferreira (2016), Reis e 

Cabral (2016), Araújo (2016), Jorgea e Miyakea (2016), Araújo e Rosa (2017) e Camargo 

(2017).  

 

3.3.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 Para os dados coletados transcritos em sua literalidade não foram identificadas as 

identidades dos respondentes, mantendo-se o anonimato e a privacidade dos gestores, 

respeitando o código de ética de pesquisa. Para tanto, entremeio à descrição dos resultados, 

tais citações foram identificadas por meio de uma codificação de A-K para nomear os 

gestores respondentes (para a autoria das respostas). 

 Os e-mails de respostas dos gestores participantes para o autor desta dissertação/deste 

estudo foram preservados em banco de dados particular, não sendo difundidos, exibidos ou 

divulgados para terceiros ou para demais fins acadêmicos-científicos de publicações. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Benefícios, dificuldades e impactos providos da adoção do processo/modelo de CPC 

no IF Sudeste-MG 

 

 Em relação aos benefícios identificados com a adoção do processo de CPC para 

aquisição de bens, serviços e ou materiais, a economia processual foi enaltecida por todos os 

servidores participantes da pesquisa. 

 
Processos complexos, como aquisição de equipamentos de informática, podem se 

beneficiar muito desse tipo de compra, uma vez que possuem diversas legislações 

específicas aplicáveis e que precisam ser estudadas com calma. Nesse sentido, 

atribuir certos processos de compras aos mesmos órgãos podem garantir processos 

mais bem instruídos, uma vez que as equipes se tornam especializadas, aumentando 

a eficiência administrativa (GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

Identifica-se, como benefício, a facilidade para o órgão participante na 

montagem do processo licitatório, pois um processo de ‘participação’ é 

menos burocrático e demanda menos tempo e menos servidores, do que o 

gerenciamento de um ‘pregão’ (GESTOR ‘J’ DO SETOR DE COMPRAS 

DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Além disso, outros três benefícios identificados foram: a padronização e divisão de 

tarefas; a questão da redução do preço e; a questão da redução da escala. 

 Em relação à padronização e divisão de tarefas,  

 
[...] vejo como uma coisa interessante; como são vários os tipos de materiais e de 

serviços que nós precisamos contratar, e para cada um deles deve ser montado um 

processo de compras, com as compras sendo compartilhadas, podemos dividir essas 

contribuições entre as unidades. Cada unidade pode cuidar de uma modalidade e as 

outras não terem o trabalho de montar o processo licitatório, e somente entrar como 

participante, que dá trabalho também – mas, é um trabalho menor que ser o 

gerenciador da área (GESTOR ‘F’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-

MG, 2019). 

 

 Em relação à redução de escala, apurou-se a menção de efetividade/pontualidade de 

compras, mesmo com um número reduzido de servidores. 

 
A busca pela vantagem e eficiência em decorrência da economia de escala quando 

da utilização do processo de CPC já se trata de um norteador para impulsionar seu 

uso. À medida que sem tem um planejamento estratégico, além de melhores preços, 

também se alcança redução de serviço ao passo que se aumenta a produtividade do 

setor de compras do Órgão. Trata de uma ferramenta de grande valia para uma 
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melhor racionalização dos gastos públicos. Por se concretizar através do Sistema de 

Registro de Preços, ainda vem de encontro à realidade necessária da Administração 

Pública para se enquadrar no just in time, com redução de estoques e otimização de 

espaços (GESTOR ‘F’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Ademais, vem oportunizar a possibilidade de compra em uma escala menor, “o que 

nem sempre é possível em um Pregão, visto que vários itens restam desertos ou são 

cancelados durante o certame” (GESTOR ‘J’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-

MG, 2019).  

 Assim, afirma-se que a adoção do processo de CPC tem como benefícios: a economia 

processual; a ampliação ou potencialização dos processos e; o êxito na aquisição de 

bens/serviços/materiais (a um preço menor) – que por sua vez, com uma menor equipe, 

possivelmente não seria viável. 

 Em relação às dificuldades identificadas com a adoção do processo de CPC para 

aquisição de bens/serviços/materiais, foram elencadas como principais: mudança de cultura 

(colaboração dos membros envolvidos); cumprimento dos prazos; falta de padronização (de 

materiais, de procedimentos e de orientações); o trabalho do órgão gerenciador do certame e; 

sistemas digitais inadequados ou não preparados/adaptados. 

 
A maior, a primeira é a mudança de cultura, principalmente na questão da 

padronização, porque cada unidade tem seu histórico, cada um tem sua experiência 

de vida, cada um está acostumado a fazer os seus tipos de licitações. A priori, a 

mudança de cultura para que as pessoas façam uma adesão a esse tipo de processo 

de compra acabaria gerando atrasos, cumprimento de prazo, por parte dos 

demandantes, principalmente das demandantes participantes e não gerenciadores. E, 

muitas vezes, que o prazo estipulado pelo gerenciador, ele é um prazo curto, que não 

dá tempo do participante reunir e fazer toda a análise do seu estoque e participar de 

forma mais bem planejada (GESTOR ‘C’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Em relação à falta de padronização, foi contatado que esta provém de um processo 

inverso, onde primeiro compra-se para depois tentar padronizar, no qual o ideal seria 

padronizar para comprar. Esta falta de padronização provém da falta de procedimentos pré-

estabelecidos e de orientações. 

 Outra constatação repetida em exaustão pelos gestores participantes da pesquisa foi a 

limitação/autoridade do órgão gerenciador perante os órgãos participantes dos processos de 

compra – o que os torna vulneráveis e extremamente dependentes. 

 
As dificuldades que encontramos são todas relacionadas ao trabalho do órgão 

gerenciador do certame, como por exemplo: 

-Falta de cumprimento de prazos fixados; 
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-Prazo muito curto para análise dos itens e lançamento dos itens na intenção de 

registro de preço (IRP); 

-Não compartilhamento dos documentos necessários para a montagem do processo 

de Participação; 

-Omissão da equipe de licitação quando solicitamos a documentação por e-mail ou 

quando temos alguma dúvida em relação ao processo licitatório; 

-Negação sem justificativa para a manifestação de interesse na IRP; 

-Termo de Referência mal elaborado; 

-Solicitação no Edital de itens que o próprio órgão gerenciador não cobra do 

fornecedor, como Certificados do IBAMA e Laudos do produto cuja legislação que 

orienta a confecção do laudo já foi revogada; 

-Relançamento da IRP onde o setor de licitação inclui os órgãos participantes apenas 

como local de entrega, impossibilitando os participantes de emitirem a nota de 

empenho para aquisição dos itens (GESTOR ‘H’ DO SETOR DE COMPRAS DO 

IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Por fim, registrou-se que os sistemas digitais (as plataformas de realização de pregões 

e registros de preços) estariam inadequados ou não adaptados para o processo de CPC.  

 Em relação à identificação da importância do processo de CPC para os processos 

licitatórios – ou seja, para atendimento das necessidades da comunidade local/dos usuários de 

bens/sérvios/materiais a serem adquiridos – puderam ser destacados os seguintes 

depoimentos: 

 
[...] o Campus em que trabalho possui poucos funcionários e poucos alunos e, por 

isso, a demanda da maioria dos itens é pequena. Através dos processos de CPC 

conseguimos atender grande parte das necessidades da instituição, pois como 

possuímos oficialmente apenas um servidor lotado no setor de licitação, o 

gerenciamento de um Pregão torna-se muito trabalhoso, visto que é preciso além das 

compras compartilhadas e do gerenciamento dos Pregões, abrir e montar outros 

processos – como dispensa, inexigibilidade e adesões tardias, além claro do 

gerenciamento dos contratos oriundos dos processos licitatórios. Além disso, por 

experiência do nosso Campus, grande parte dos itens que lançamos nos Pregões 

restam desertos ou são cancelados no certame devido à pequena quantidade 

solicitada. Como o valor de contratação não é tão alto, a participação para os 

fornecedores não é atrativa (GESTOR ‘B’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] ao participar de uma compra compartilhada o órgão participante, mesmo que 

aquela compra ele tenha outras demandas especificas do local dele, utilizando-se da 

compra compartilhada, vai ter mais tempo para que ele seja gerenciador de uma 

compra especifica. Seria um uso mais racional da mão de obra que tem disponível 

(GESTOR ‘E’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] as buscas por melhores condições bem como a atratividade de certames mais 

vultuosos tendem a aumentar a competitividades, resultando em melhores preços e 

produtos de boa qualidade, onde se alcança o objetivo da comunidade local, bem 

como dos demais campi e/ou Órgãos. O setor administrativo como atividade-meio 

no sistema educacional, consegue concretizar e suprir as necessidades para que as 

atividades-fim sejam concluídas de maneira mais satisfatória (GESTOR ‘C’ DO 

SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 
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 Curioso notar que somente um dos gestores respondentes ignorou a importância o 

processo de CPC para os processos licitatórios, sob a seguinte justificativa: 

 
A comunidade local precisa ser atendida de uma forma ou de outra. Ou seja, o setor 

requisitante precisa de ter seu produto ou serviço entregue, seja através de um 

processo licitatório próprio, como pregão eletrônico convencional ou através de 

CPC. Percebo que no pregão convencional temos mais domínio quanto ao 

andamento processual, ou seja, o setor de licitação e o setor requisitante podem, 

conjuntamente, fazer com que o processo seja mais célere. Portanto, para a 

comunidade local a CPC pode não ser um procedimento tão claro e tão atraente 

(GESTOR ‘G’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Acerca de exemplos de processos licitatórios, na modalidade de CPC, com aquisições 

exitosas e fracassadas, organizaram-se os principais no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Aquisições exitosas e fracassadas com a modalidade de CPC 

Exemplos de aquisições exitosas com a 

modalidade de CPC 

Exemplos de aquisições fracassadas com a 

modalidade de CPC 

-Aquisição de material de expediente; 

-Aquisição de material de processamento de 

dados; 

-Aquisição de mobiliário;  

-Aquisição de material gráfico; 

-Aquisição de material de limpeza; 

-Serviço de telefonia fixa e móvel, 

gerenciamento de abastecimento e manutenção 

de veículos; 

-Seguros de veículos 

-Seguro de alunos (quando o montante é grande); 

-Aquisição de material de gênero alimentício; 

-Aquisição de materiais de uso comum que dão 

suporte para as atividades; 

-Aquisição de bens de tecnologia da informação; 

-Aquisição de materiais e equipamentos de 

manutenção predial. 

-Aquisição de material de gênero alimentício 

(processos para aquisição de água mineral, 

aquisição de diplomas e aquisição de café); 

-Serviços terceirizados com dedicação exclusiva 

de mão de obra (exemplo vigilância e limpeza), 

mas com convenção coletiva de trabalho 

diferente em cada cidade, imposto diferente em 

cada cidade; 

-Aquisição de mobiliário; 

-Contratação de serviço de transporte de ônibus e 

micro-ônibus. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 

 

 Faz-se necessário ressaltar que muitas práticas exitosas foram comuns aos 

respondentes da pesquisa; contudo, as fracassadas não, sendo identificadas em casos 

particulares. Entretanto, pode-se perceber que as práticas das aquisições exitosas são mais 

destacadas (em termos percentuais) do que as fracassadas – o que permite a interpretação de 

maior vantagem (ou impactos positivos) em relação ao seu uso para os processos de compras 

públicas. Identificou-se junto aos respondentes um percentual de 80% de práticas exitosas em 

detrimento às práticas fracassadas, justamente pela possibilidade de padronização de compras 

e, consequentemente, a eficiência administrativa.  
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 Assim, os benefícios, dificuldades e impactos providos da adoção do processo/modelo 

de CPC no IF Sudeste-MG identificados não se diferem de achados de outras pesquisas 

semelhantes. Nos achados de Araújo (2016), Aguiar (2012) e Silva e Barki (2012), as CPC 

são identificadas como eficientes, haja vista a proposta de redução processual (de licitações), 

de economicidade de tempo e custos, de padronização de metodologias e processos de 

trabalho e pela adesão à economia de escala.  Entretanto, os mesmos pesquisadores acreditam 

que para o êxito dos resultados faz-se necessária colaboração entre seus membros envolvidos 

e uma abrupta mudança de cultura. Caso contrário, os benefícios não aparecem 

significativamente, não deixando transparecer a eficiência da administração pública. 

 Na concepção de Araújo (2016), a eficiência da gestão da administração pública pode 

ser relacionada às alternativas e possibilidades de utilização de meios mais adequados para 

obtenção de resultados que estejam voltados para o interesse público, não estanho os 

processos de aquisição de bens/serviços/materiais de fora desta seara. 

 

4.2 Relação do processo de CPC no desempenho das atividades internas dos setores de 

compras do IF Sudeste-MG 

 

Buscou-se dimensionar o desempenho dos setores de compras do IF Sudeste-MG em 

relação às práticas processuais de cada um destes, na tentativa de identificar se existe 

articulação das ações relacionadas ao processo CPC e se existe interação/colaboração entre os 

agentes. 

 Encontraram-se menções positivas, positivas com ressalvas e negativas sobre tal 

existência, como percebido pelas transcrições dos gestores: 

 

Acontece por meio de reuniões presenciais e por conferência online, onde 

participam representantes dos setores de compras dos campi e da reitoria; entretanto, 

estas reuniões têm sido cada vez mais escassas, além de muitas vezes se limitarem 

tão somente a definir qual pregão compartilhado será atribuído a cada participante. 

Falta uma articulação mais abrangente, realizada também entre os setores 

requisitantes de cada campus, a fim de discutir as características dos bens/serviços 

demandados, “enxugando” descrições e permitindo reduzir o número de itens 

distintos destinados unicamente a um ou outro campus, por exemplo (GESTOR ‘D’ 

DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] é feito uma reunião na Reitoria onde é verificado todas as compras 

compartilhadas que deverão ser realizadas no decorrer do ano. Cada campus fica 

responsável por gerenciar alguma compra compartilhada, porém não articulam os 

bens, apenas o tema do Pregão. Depois, os bens que serão licitados são escolhidos 

pelo órgão gerenciador e, na maioria das vezes, os demais campi não podem incluir 

nenhum item. Sendo assim, esta articulação parece ser insuficiente, aparentando 
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faltar um canal de comunicação mais dinâmico entre os campi do IF Sudeste-MG 

quando se trata de CPC (GESTOR ‘I’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

No momento está inativo, mas existia no âmbito do IF Sudeste-MG um calendário 

anual de compras no qual se dividia entre os Campus as demandas comuns do Órgão 

– desse modo programando-se as licitações a serem realizadas na modalidade de 

CPC. Esse procedimento utilizado por alguns anos facilitou, em muito, as atividades 

dos setores de licitação (GESTOR ‘K’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Buscou-se identificar a existência (ou não) de uma padronização no desenvolvimento 

de etapas do processo de CPC – ou seja, a existência (ou não) de processos de CPC 

cooperativos/colaborativos para atendimento das necessidades do IF Sudeste-MG. 

 Para esta questão, a amostra de pesquisa se posicionou de maneira bem dividida:  

alguns apontaram a existência da padronização no desenvolvimento de etapas do processo de 

CPC e outros não – o que acaba por evidenciar a falta e cooperação/colaboração para 

atendimento das necessidades. 

 

A parte legal (pertinente à obediência da legislação), geralmente a parte interna, eu 

acho que é padronizada – uma forma de receita ou check list. Contudo, não percebo 

a mesma padronização quando chegamos à fase externa do processo. Desconheço 

um fluxo/modelo para seguir as compras compartilhadas (GESTOR ‘A’ DO SETOR 

DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

Existe uma padronização sim, meio que levada pelo sistema, porque o sistema já 

existe certa padronização para você fazer de forma cronológica; porém os processos 

não têm muito padrão, no qual cada um faz de uma forma e por isso, não são 

cooperativos. O sistema que te leva a seguir uma ordem cronológica, mas não por 

causa de um padrão definido entre nós (GESTOR ‘F’ DO SETOR DE COMPRAS 

DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

Não há padronização em geral, de maneira que os processos são elaborados com 

autonomia por cada campus, que os instrui como usualmente é feito em outros 

processos licitatórios. Como cada campus tem suas compras compartilhadas para 

gerenciar, esses processos não são trabalhados de maneira cooperativa, com cada um 

tratando exclusivamente das demandas sob sua responsabilidade. Um dos poucos 

procedimentos alinhados entre todos os campi/reitoria é a utilização do mesmo 

documento para declaração de concordância com o termo de concordância do 

gerenciador (GESTOR ‘B’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 

2019). 

 

Inicialmente não existia, no entanto com o decorrer dos processos após a 

implantação do calendário compartilhado de compras, começou a se padronizar as 

etapas, de maneira bem superficial. A partir desse ponto, houveram sim momentos 

cooperativos e colaborativos entre os campi. Se atenderiam ao IF Sudeste MG, 

digamos que serviram naquele momento, todavia a falta de manuais e/ou instruções 

normativas deixam uma boa margem de discricionariedade de cada campus durante 

a execução do processo de sua responsabilidade (GESTOR ‘I’ DO SETOR DE 

COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 
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 Entretanto, com percebido pelas menções, a situação da existência da padronização 

(muitas vezes imposta pelo sistema) não foi sinônimo de garantia de cooperação/colaboração 

para atendimento das necessidades. Para alguns gestores pesquisados, o problema não é a 

existência da padronização, mas o comprometimento em seguir suas etapas parametrizadas 

(ou seja, em colocá-las em prática). 

 Sobre a existência de alguma ferramenta ou estratégia definida para a elaboração de 

demandas de aquisições de bens/serviços/materiais em comum, de acordo com as menções 

dos gestores, percebeu-se que não existe uma estratégia, e sim uma alternativa (que pode ser 

associada a uma ferramenta), que é uma planilha compartilhada no drive. 

 

[...] apenas as compras compartilhadas na área de TI possuem uma estratégia para 

elaborar as demandas de aquisições. O órgão gerenciador, que geralmente é a 

reitoria, disponibiliza uma planilha para os demais campi incluírem os itens de 

interesse. Posteriormente, o órgão gerenciador disponibiliza a IRP para 

manifestação. Para as outras contratações, acredito que não exista nenhuma 

estratégia entre os campi para aquisição. O que acontece são as estratégias internas 

de controle, onde cada direção/gestão define suas demandas e encaminha para o 

setor de licitações realizarem as compras (GESTOR ‘G’ DO SETOR DE 

COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 A estratégia fica por conta da definição de planilhas, com antecedência, para serem 

enviadas às unidades, objetivando uma avaliação para possíveis inclusões. Contudo, segundo 

os respondentes, na maioria dos casos, a IRP é divulgada mais rapidamente para que possa as 

planilhas possam ser alteradas ou adequadas. 

 Em relação à estrutura adequada dos setores de licitação para a condução dos 

processos de CPC no IF Sudeste-MG, acatou-se em unanimidade a inexistência da mesma. 

Para alguns dos pesquisados, o que falta é planejamento das estações; para outros, demanda-

se por proatividade e comunicação por parte das unidades e dos setores evolvidos. E, ainda, 

para outros, a inexistência da estrutura adequada esteja justificada pela ausência de equipes 

uniformes, falta de padronização e procedimentos pré-determinados; sem falar na sobrecarga 

dos servidores envolvidos nos processos de compras (extremamente longos e burocráticos), 

que participam de processos de compras com contratos. 

 

Parcialmente. Em termos de infraestrutura local, sim, uma vez que com a 

modernização constante dos processos licitatórios, bastam equipamentos como bons 

computadores e telefones, bem como uma boa conexão à internet, para que os 

trabalhos possam ser desempenhados. Entretanto, como já mencionando em outras 

respostas, a inexistência de procedimentos claros a serem seguidos, que em alguns 

casos se alia à falta de proatividade e comunicação entre as unidades da instituição e 

seus setores, dificultam a condução desses processos (GESTOR ‘D’ DO SETOR DE 

COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 
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[...] equipes não uniformes e reduzidas, Coordenações aglutinadas, falta de 

valorização e capacitação das equipes fazem com que, embora aplicável o CPC, 

dependeria de uma otimização para que alcance de forma plena os objetivos das 

aquisições. Outro fator seria a falta de padronização que deveria ser advinda de uma 

regulamentação no âmbito do IF Sudeste-MG, a fim de facilitar a implantação e o 

desenrolar das etapas dos certames desde sua fase introdutória, passando pela fase 

interna e consequente deflagração da fase externa e finalização do processo 

(GESTOR ‘H’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] eu acho que não daria para misturar setor de compras com contratos, teria que 

ser separado, pelo menos servidores separados para poder resolver essas questões. 

Contrato demanda muitos serviços, gestão de contratos ela exige atuação, na prática 

mesmo, no dia a dia, no cotidiano, semanalmente tem coisas para resolver [...]. Eu 

acho que tinha que ter uma pessoa responsável para o pregão, para as aquisições, 

uma para contratos e uma para sansão. Tais demandas exigem um rigor burocrático; 

você acaba gastando tempo e esforço também para vencer essas questões legais; 

você tem que montar o processo, documentar o processo, protocolar tudo, carimbar 

tudo [...] (GESTOR ‘K’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 De acordo com a menção dos gestores respondentes da pesquisa, acatou-se inexistir a 

relação do processo de CPC no desempenho das atividades internas dos setores de compras do 

IF Sudeste-MG, impedindo o cumprimento de compras eficientes para a garantia de alocação 

equilibrada de recursos, como ponderado por Oliveira (2015), principalmente no que tange ao 

cumprimento da eficiência nas aquisições.  

 Constatado pela pesquisa, o que não difere da literatura contemporânea, como 

apontam Araújo e Rosa (2017), um processo de CPC deve basear-se na colaboração e na 

padronização para seu êxito. Schotanus et al. (2011) acreditam que para que os objetivos 

deum processo de compras públicas obtenham sucesso, a proposta de um modelo de compra 

compartilhada (por meio de processos bem determinados e definidos como forma de estrutura 

a seguir) pode se resumir em uma estratégia, ao mesmo passo que em uma ferramenta 

adequada, não dispensando a padronização das ações e a colaboração de todas as 

unidades/partes envolvidas.  

 

4.3 Impacto da legislação aplicável nos processos de CPC do IF Sudeste-MG 

 

Buscou-se identificar se os gestores em pesquisa conhecem a legislação aplicável nos 

processos de CPC, bem como se ela interfere nos mesmos, evidenciando desta forma uma 

possibilidade de atualização da legislação (ou não). 

 Todos os respondentes afirmaram ter conhecimento da legislação vasta que ampara os 

processos de CPC, tendo noção de onde e como recorrer à mesma quando necessário  
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O processo de compras públicas é amparado por uma vasta legislação que 

dificilmente teríamos condição de saber na ponta da língua; mas, pelo menos, temos 

noção de onde procurar. Já tramita no Congresso uma nova Lei sobre licitações, que 

vem de encontro à necessidade de modernizar a legislação e aglutinar vários 

dispositivos legais, facilitando a vida do Administrador e da equipe de compras. No 

que tange aos dispositivos legais mais familiares temos a origem de tudo na Lei 

8.666/93, que hoje rege a maioria das modalidades de Licitação e que já previa em 

seu art. 15 que as compras, sempre que possível, sejam realizadas através de registro 

de preços, facilitando assim o processo de CPC. Mas, as modalidades da 8.666 não 

são tão interessantes para o processo CPC. Essa lacuna foi preenchida com Lei 

10.520/2002, que criou a modalidade conhecida como Pregão, utilizada para bens 

comuns, base padrão de vários órgãos e que pela padronização facilitam o processo 

de CPC. O Decreto 7892 de 2013 que veio modernizar o seu antecessor, o Decreto 

3931/2001. Com este Decreto ficou claros critérios de utilização do SRP, que já 

prevê em suas hipóteses inclusive o caso quando for conveniente a aquisição de bens 

ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou 

seja, recomendando o CPC (GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Os gestores pesquisados concordam que a legislação vigente de compras públicas seja 

aplicável e vigente para que os processos de CPC, mas para que obtenham êxito total são 

necessários ajustes ou aprimoramentos, como justificado nas menções: 

 

[...] entretanto, o que falta é a padronização dos procedimentos e da montagem dos 

processos de Participação. Acredito que a legislação deveria ter um apêndice com 

um check list de instrução processual e outro com as etapas a serem seguidas para 

evitar que cada órgão faça os procedimentos da maneira que achar melhor 

(GESTOR ‘D’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] a legislação atual é bem genérica e estabelece somente as bases necessárias para 

que seja possível realizar um processo de compra compartilhada, mas faltam 

procedimentos e regras bem definidas para esse tipo de contratação. Também não 

vejo indicadores concretos que permitam aos órgãos aferir o êxito desse tipo de 

compra e que possam auxiliar na tomada de decisão sobre realizar/participar ou não 

desse tipo de processo (GESTOR ‘F’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF 

SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] penso que a legislação, no caso o Decreto 7892, abarca o tema da CPC de forma 

mais sintética. Alguns procedimentos específicos ou ainda produtos e serviços com 

especificidade peculiar talvez estejam desamparados na legislação, ficando 

amparados na jurisprudência, e esta nem sempre chega até nós do modo necessário 

(GESTOR ‘G’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Desta forma, a legislação vem sendo alterada em ‘passos lentos’ segundo os 

respondentes, não promovendo as devidas atualizações demandadas para os processos de 

CPC: 

 
[...] em 2013 e depois 2014 houve uma pequena mudança por causa do Tribunal de 

Contas da União (TCU) dos acórdãos. Não tem como ter conhecimento de todos os 

acórdãos do TCU, mas no caso de compras compartilhadas o TCU é uma figura 
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muito importante. O fornecedor, muitas vezes, tem mais conhecimento dos mesmos 

do que a gente. Não temos constantes consultorias jurídicas no campus (GESTOR 

‘J’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

As revisões são escassas, não ocorrendo na frequência necessária. Deveriam ser 

abertas mais consultas públicas que permitissem a participação tanto de servidores 

da Administração Pública quanto de fornecedores e cidadãos, garantindo que todos 

os pontos de vista sejam levados em consideração para definição da legislação 

aplicável. Os servidores, em especial, deveriam ser encorajados pelos órgãos 

superiores a contribuir com sua experiência empírica para auxiliar na otimização da 

legislação vigente. Ponto este, aliás, que se aplica à legislação de licitações como um 

todo (GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

Esperamos novas propostas que tramitam no Congresso consigam simplificar ainda 

mais os procedimentos e manter ou aprimorar a eficiência. No mundo moderno, 

acho que temos que caminhar para uma desburocratização do processo, deixando-o 

mais célere, todavia mantendo padrões de segurança jurídica. A certeza é que a 

revisão da legislação deve ser contínua porque sempre nos deparamos com fatos 

inusitados e não previstos na legislação vigente ou contemplados de maneira parcial 

(GESTOR ‘B’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Ainda, em relação à legislação aplicada aos processos de CPC, foram levantados pelos 

gestores pesquisados alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. 

 Dos pontos positivos, identificou-se que a legislação beneficia o processo de compras 

públicas e, da mesma forma, apara os casos das compras compartilhadas, trazendo 

transparência na condução dos processos, evitando fraudes e corrupções. Além disso, 

identificou-se que a legislação vem conseguindo nortear os trâmites dos órgãos responsáveis 

pelos processos, mesmo representando certa burocracia para o mesmo. 

 Dos pontos negativos, o que mais foi enaltecido foi a extensão e a quantidade 

excessiva da legislação, que em muitas partes aparentam “legisladas por aqueles que nunca 

trabalharam (a prática) com compras públicas (compartilhadas)” (GESTOR ‘A’ DO SETOR 

DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019),  que dificulta entendimento e interpretação. 

“A legislação deveria ser mais direta, objetiva e prática, para que fosse absorvida por todos 

quando consultada, reduzindo a burocracia do processo e facilitando a operacionalidade dos 

mesmos” (GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 Além disso, segundo os gestores pesquisados, a modalidade de CPC embasa-se, na 

atualidade, em muitos acórdãos novos, o que invalida um processo em seu trâmite devido às 

alterações e brechas na legislação no decorrer do mesmo: 

 

[...] então muitas vezes essas decisões saem no intervalo entre a elaboração desse 

processo e o parecer jurídico e, assim, acaba que quando volta da procuradoria já 

tem alterações e, muitas vezes, você tem que recomeçar o trabalho no zero; ou seja, 
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coisa que você já tinha feito ontem você tem que fazer totalmente diferente hoje 

(GESTOR ‘K’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Outro ponto levantado sobre a vasta e extensa legislação foi que isto gera 

impossibilidades de conhecimento total do legislado sobre compras públicas, e que no caso, 

necessário seria uma legislação especifica e direta para nortear as CPC; uma legislação única 

que “pudesse conferir mais segurança aos agentes públicos para a correta elaboração e 

condução desses processos, permitindo que suas decisões sejam mais bem embasadas” 

(GESTOR ‘H’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 A mudança de mercado e a não revisão da legislação a tempo para acompanhar esta 

mudança de mercado foram outros apontamentos realizados pelos gestores respondentes da 

pesquisa.  

 
[...] o mercado muda diariamente e de forma rápida. Isso pode trazer prejuízo para a 

Administração, pois pode acontecer de um produto estar num SRP e sofrer 

alterações em sua especificação durante a vigência da ata que restrinjam à aquisição 

futura. Outro fator que vale ressaltar é sobre os produtos que são adquiridos 

constantemente, como caneta por exemplo. Este produto tem que ser licitado 

anualmente ao invés de uma única vez e apenas ter seu valor atualizado durante os 

anos seguintes (GESTOR ‘J’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 

2019). 

 

 Desta forma, é unanime o apontamento entre os gestores de que a legislação 

direcionada às compras públicas deveria ser mais específica e direta, alimentada por 

atualizações e adaptações necessárias, de acordo com as mudanças de mercado. E que, no 

caso das CPC, deveria ser instituída uma legislação específica e única, o que facilitaria e 

nortearia os processos e daria mais segurança aos servidores públicos que os conduzem, além 

de favorecerem os interessados e demandantes de maneira eficaz e precisa. 

 Sendo assim, os resultados apurados sobre o impacto da legislação aplicável nos 

processos de CPC do IF Sudeste-MG não se diferem dos resultados e apontamentos 

encontrados na literatura especializada e dos achados de pesquisadores em meio aos seus 

estudos promovidos.  

 De acordo com Araújo e Jesus (2013), os processos de compras públicas no Brasil 

foram marcados/impactados por evoluções materializadas pela legislação que se prontificou a 

modificar as corrupções realizadas desde a época do Presidente Fernando Collor de Melo. A 

evolução desta legislação específica, junto a outras reformas fiscais no país, visou a promoção 

da transparência como forma de combate às tradicionais e repetitivas fraudes em tais 

processos.  



 

70 
 

 O estudo realizado por Nonato, Medeiros e Souza (2014) apontou que a transparência 

é uma forma e fortalecimento não só para o cidadão, mas também para a gestão pública, para 

seu fortalecimento em práticas como os processos de compras públicas. Camargo (2017), em 

um estudo específico sobre transparência pública, apontou-a como o melhor recurso contra a 

corrupção, sustentada pela legislação e supervisionada pela Controladoria Geral da União 

(CGU), como uma forma de controle dos gastos realizados pelos gestores públicos. 

 
A Controladoria Geral da União acredita que a transparência é o melhor antídoto 

contra a corrupção [...], dado que ela é mais um mecanismo indutor para que os 

gestores públicos ajam legalmente e com responsabilidade, [...], no intuito de checar 

se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam (CAMARGO, 2017, p. 

85). 

 

 Entretanto, de acordo com alguns pesquisadores, esta mesma legislação que sustenta a 

transparência, vem impedindo e burocratizando a efetividade dos processos de compras 

públicas, como bem apontam Reis e Cabral (2016) e Vieira, Andrade e Ferreira (2016). 

Muitos processos de compras públicas, justamente pela extensa e vasta legislação, não 

estando a mesma reformada e sintetizada, descrita de forma clara e precisa, vem prejudicando 

a celeridade e efetividade dos mesmos. 

 
[...] por ter sido implementada no período burocrático o excesso de formalismo, de 

uniformidade de procedimentos e uma preocupação acirrada com o controle tem 

causado uma demora excessiva para a realização dos processos licitatórios, 

afastando do ideal de eficiência. Para os críticos, deveria haver flexibilização para 

possibilitar contratações mais céleres e eficientes (VIEIRA; ANDRADE; 

FERREIRA, 2016, p. 2). 

 

 Em relação à falta de legislação oportuna e ímpar de CPC, Nohara (2014) aponta a 

dificuldade de alguns gestores públicos em efetivar suas funções em compras. Aguiar (2012), 

Silva e Barki (2012), Oliveira (2015), Araújo (2016) e Araújo e Rosa (2017) são 

pesquisadores e estudiosos sobre CPC e, em concordância, apontam a inexistência de 

legislação específica para o referido processo como uma alegação comum para a não adoção 

em setores/departamentos de compras em órgãos, unidades e institutos públicos. 

 

4.4 Etapas de execução de um processo de CPC aplicável nos setores de compras do IF 

Sudeste-MG 

 

Buscou-se, por fim, junto aos gestores pesquisados, estabelecer um padrão e 

identificar as etapas essenciais/importantes para a construção de um fluxo processual 
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aplicável à modalidade de CPC do IF Sudeste-MG, que pudesse auxiliar a equipe técnica 

responsável na condução de suas atividades nos processos. 

Para se cumprir esta busca, iniciou-se pelo conhecimento da adoção (ou não) de algum 

procedimental/fluxo para trabalhar os processos de CPC no IF Sudeste-MG. De forma 

generalizada, os gestores mencionaram não existirem procedimentos bem definidos ou 

normatizados para tanto. De acordo com os mesmos, cada campus trabalha de um jeito 

particular, sendo que uns já mostraram estar mais à frente do que outros em termos de criação 

particular de fluxos; entretanto, sem propostas de compartilhamento ou padronização junto 

aos demais. 

Relatam, ainda, em concordância a existência de dois procedimentos que vão de 

encontro com a cooperação em algumas ações para processos de compras públicas, sendo o 

compartilhamento digital de planilhas (que segundo os mesmos, é uma ordem provida de uma 

portaria da reitoria) e a implantação do calendário anual de compras. 

 

O IF Sudeste-MG não adota um procedimento geral para trabalhar os processos de 

CPC. Isso é verificado, pois cada campus trabalha de um jeito. Alguns compartilham 

as planilhas com os itens a serem licitados com antecedência e nos dão a 

possibilidade de incluir algum item. Outros não compartilham a planilha ou se 

compartilham, informam um prazo curto para manifestação na IRP, sendo que a 

maioria dos campi não autoriza a inclusão de novos itens. Alguns enviam a 

documentação necessária para a instrução processual para os participantes assim que 

possível, já outros campi só encaminham se cobrarmos (e muitas vezes) a 

documentação (GESTOR ‘D’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 

2019). 

 

No momento, com as alterações advindas do Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações (PGC) o nosso órgão está parado com esses procedimentos. Todavia 

nesses últimos anos, o IF Sudeste-MG melhorou consideravelmente nesse quesito, 

foi implantado um calendário anual de compras, onde cada campus fica responsável 

por determinada licitação dando maior produtividade ao fluxo de processos, atraindo 

assim outros órgãos. O IF Sudeste MG tem uma padronização embora simplória, 

dos fluxos, onde cada Campus tinha prazos para disponibilizar planilhas para 

inclusão de itens não contemplados e possíveis de inclusão por seres afins àquele 

certame, cronogramas para lançamentos de IRP's, prazos para concordância com 

termos de referência. Caminhamos bem, todavia temos muito a melhorar, visto que 

ainda não se há uma padronização dentro do órgão, onde e cada campus ainda tem 

particularidades em seus procedimentos (GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS 

DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Buscou-se conhecer, ainda, se os gestores pesquisados têm informações/conhecimento 

de alguma outra instituição da Rede Federal que adote algum procedimento/fluxo de 

processos de CPC. Dos 11 gestores respondentes, 10 deles mencionaram desconhecimento e 

somente 1 fez menção de instituições que adotam fluxos de processos de CPC. 
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Quanto a outros órgãos, não sei se exitoso, mas vale destacar a ação da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), onde 

possuem comissões em seus campi, todavia as compras são aglutinadas na Reitoria 

dos mesmos. A viabilidade fica clara quando se tem uma equipe ampla e coesa 

dentro da mesma sede e consegue controlar a participação de todos os campi 

viabilizando o processo de CPC e agindo principalmente de maneira padronizada, 

criando fluxos e procedimentos capazes de facilitar e evoluir o processo de compras 

(GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Partindo para a parte prática, questionou-se sobre as etapas essenciais/importantes 

durante o planejamento da demanda, na instrução processual (execução interna do processo) e 

na execução do certame (fase externa do processo) para uma sondagem e proposição de um 

modelo/fluxo de processos de CPC. 

 A respeito das etapas essenciais/importantes durante o planejamento da demanda, a 

partir das menções comuns e, também das menções mais específicas e detalhadas, pode-se 

estruturar uma ordem que seja pertinente, obedecendo às etapas identificadas e seguindo uma 

cronologia coerente:   

1. Definir os servidores (e equipes) que serão envolvidos, bem como realizar uma 

dinâmica capacitação junto aos mesmos sobre o processo a ser implantado; 

2. Realizar uma ampla divulgação para a busca de cooperação e da possibilidade de 

compra compartilhada – se possível convidar os entes participantes para a elaboração 

do instrumento convocatório; 

3. Fazer o levantamento (interno) junto aos setores sobre os itens necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades; 

4. Compartilhar a planilha com os itens a serem licitados para os demais campi 

verificarem a necessidade de inclusão de algum item na IRP. 

5. Realizar um estudo preliminar para o conhecimento da demanda do material (tipo, 

características, especificações técnicas, preços, legislação pertinente, análise de riscos 

e particularidades); 

6. Analisar a real necessidade de aquisição dos itens (para isso é necessário ter uma boa 

justificativa para aquisição dos mesmos); 

7. Analisar a série histórica das aquisições anteriores e de consumo efetivamente 

concretizado para que os itens desejados sejam realmente consumidos e evitado, por 

exemplo, desperdício de produtos que ficaram estocados por muito tempo, perdendo 

sua utilidade; 
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8. Adotar uma metodologia para definir as quantidades solicitadas, baseando-se em 

documentos que possam comprovar o cálculo, como consumo de outras contratações, 

relatórios e/ou dados sobre a demanda interna; 

9. Realizar um estudo de mercado para compreender a disponibilidade e a oferta (forma, 

quantidade, marca, tipo, etc.) da demanda (do material); 

10. Conhecer sobre os prazos e formas (logística) da entrega da demanda. 

 A respeito das etapas essenciais/importantes na instrução processual (execução 

interna do processo), a partir das menções comuns e, também das menções mais específicas e 

detalhadas, pode-se estruturar uma ordem que fosse pertinente, obedecendo às etapas 

identificadas e seguindo uma cronologia coerente:   

1. Receber a solicitação de despesas com as devidas justificativas da necessidade da 

contratação ou aquisição que se pretende registrar; 

2. Verificar/revisar se os critérios mínimos da fase de planejamento foram cumpridos 

(especificações, justificativas, levantamento de preços, descrições e estudos 

preliminares) e promover correções/ajustes se necessário; 

3. Estabelecer um cronograma de execução e cumprimento dos prazos, para participar o 

processo logístico de aquisição e acampamento do êxito (ou possível fracasso) do 

processo; 

4. Elaborar um Termo de Referência bem estruturado, que siga a legislação, mas que seja 

coerente e não abusivo, com condições de êxito e cumprimento. É essencial a 

verificação da assinatura do responsável no termo; 

5. Realizar a abertura da IRP, com a divulgação do Termo de Referência elaborado pelo 

setor requisitante – ou seja, cada campi deve realizar a manifestação de interesse na 

IRP, devendo ser confirmada por parte do Órgão Gerenciador; 

6. Analisar as eventuais manifestações na IRP, com a consequente adaptação necessária 

dos documentos existentes, bem como solicitação da Declaração de Concordância com 

o Termo de Referência junto aos órgãos participantes (unidades); 

7. Recebimento do Termo de Concordância de cada órgão participante (unidade), com o 

objeto a ser licitado e com as regras do Termo de Referência original, onde conste a 

devida anuência do ordenador de despesas para a sua participação na IRP; 

8. Elaborar o edital e seus anexos, onde conste o quantitativo dos órgãos participantes e 

locais de entrega, atendendo corretamente à legislação vigente e denotando claramente 

as peculiaridades relacionadas à participação de outros órgãos; 
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9. Analisar juridicamente o processo pela Procuradoria Federal; 

10. Autorizar a deflagração da fase externa da licitação (cabendo ao ordenador de 

despesas o feito); 

11. Publicação do Edital; 

12. Comunicação da data agendada do pregão para os órgãos participantes. 

 A respeito das etapas essenciais/importantes durante a execução do certame (fase 

externa do processo), a partir das menções comuns e, também das menções mais específicas e 

detalhadas, pôde-se estruturar uma ordem que fosse pertinente, obedecendo às etapas 

identificadas e seguindo uma cronologia coerente:   

1. Analisar as propostas apresentadas, certificando-se quanto ao atendimento estipulado 

no edital, com o apoio do setor demandante; 

2. Consultar, analisar e certificar os documentos de habilitação do fornecedor, 

separando/classificando quais os prováveis vencedores do certame (esta fase do 

processo deve/pode ser acompanhada, ainda, pelo demandante, na justificativa de ser o 

mesmo o mais interessado e entendedor do produto na qual recebeu tais propostas, 

para avaliar se as ofertas atendem ao demandado/solicitado – obedecendo ao princípio 

da legalidade); 

3. Tratar, cautelosamente, os recursos dos fornecedores; 

4. Providenciar o Termo de Homologação (por parte do ordenador) pelo Portal de 

Compras; 

5. Enviar a Ata de Registro de Preços (ARP) para assinatura e, quando do seu retorno, 

certificar de que não sofreu alterações; 

6. Compartilhar com os participantes as ARPs assinadas (obedecendo ao princípio da 

transparência);  

7. Providenciar o contrato assinado entre as partes para cada uma das contratações que 

forem efetuadas durante a vigência da ARP; 

8. Comunicar o resultado do certame aos órgãos participantes, com envio de planilha 

final (e cópias das atas assinadas); 

9. Difundir informações quanto ao andamento processual, para que os órgãos 

participantes tenham ciência dos prazos que estão em execução e, principalmente, se o 

processo está sob impugnação, suspenso ou qualquer outra situação (sempre 

obedecendo ao princípio da transparência nas informações – exigência esta 

fundamental para o planejamento, a instrução e a execução da licitação). 
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 Desta feita, sendo levantados os dados necessários para a proposição de um 

modelo/fluxo de processos de CPC, além da identificação da necessidade da existência formal 

de um modelo/fluxo propriamente dita, identificou-se (dentre as etapas essenciais/importantes 

mencionadas) que nas fases de instrução e execução existem muitas formalidades visando à 

obediência ao critério e ao princípio da transparência.  

 Este achado é enaltecido dentro da literatura contemporânea sobre compras públicas, 

principalmente eletrônicas. “As licitações possuem alto grau de formalismo em decorrência 

das aquisições e contratações para as organizações públicas objetivarem a transparência e a 

satisfação da sociedade, além de garantir a eficiência e eficácia dos bens públicos”, conforme 

menciona Vieira, Andrade e Ferreira (2016, p.1). 

 De acordo com Oliveira (2015), o formalismo existente na administração pública visa 

a garantia do interesse comum, onde os gastos empregados precisam ser detalhados e estar 

devidamente descritos, aplicados e distribuídos e qualquer processo de aquisição pública deve 

atrelar-se aos princípios constitucionais para a garantia de bons negócios. Para o autor, os 

bons negócios nem sempre significam melhor preço, mas atendimento às demandas dentro da 

conformidade e da legalidade, não imperando interesses privados em detrimento aos públicos.  

 Das etapas identificadas pelos gestores pesquisados nas fases de planejamento, 

instrução processual (execução interna do processo) e na execução do certame (fase externa 

do processo), existe (mesmo que informalmente, sem estruturação identificada e registrada) 

um fluxo procedimental de CPC – desde a criação da demanda até a ata de SRP nos setores de 

compras do IF Sudeste-MG. E, quando questionados sobre a necessidade de inclusão de  

alguma outra etapa anteriormente não contempladas, foi identificado que: 

 
[...] por se tratar de etapas essenciais, as que foram enumeradas não compreendem 

completamente cada pequeno procedimento realizado. De maneira geral, há etapas 

menores intermediárias para completar o fluxo, como o correto encaminhamento das 

documentações entre os setores responsáveis e ciência das autoridades competentes 

onde necessário (GESTOR ‘D’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 

2019). 

 

O importante desse fluxo citado é a integração constante e contínua entre o setor 

demandante, a equipe administrativa, e os participantes, a fim de que os objetivos de 

todos sejam alcançados da melhor maneira possível e obedecendo à legislação 

vigente. Sendo todas as etapas elaboradas de maneira racional e com as devidas 

aprovações, cumprindo prazos e cronogramas legais, tem tudo para se sagrar exitoso 

(GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

Pensando no IF Sudeste-MG como um todo, acho que antes do lançamento da IRP 

seria interessante que fosse disponibilizada uma planilha do que será lançado na 

mesma, para que se necessário fosse, pudessem ser inclusos os itens de outro(s) 

campi (GESTOR ‘F’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 



 

76 
 

 Esta investigação sobre as exigências que afetam colaborações para aquisições nas 

formas de CPC, visando alternativas para melhoria de desempenho, vem sendo enaltecida e se 

mostrando importante em estudos como o deste trabalho. Araújo (2016) também propôs a 

investigação sobre fatores que afetam o desempenho de serviços internos de compras de um 

IF, acatando que estudos como este podem contribuir para a melhoria do processo de gestão 

de compras públicas, promovendo estratégias internas e servindo de referências e modelos 

propostos para outros IFs. 

 Em relação à melhoria de desempenho de serviços, curiosa foi outra colocação de um 

dos gestores pesquisados sobre a emergência da proposição/criação de um 

fluxograma/modelo para CPC, principalmente para a uniformidade nos procedimentos de 

compras de todos os campi da IF Sudeste-MG. Segundo o mesmo, o procedimento de 

compras de cada unidade sofre variação. Em suas palavras: 

 
[...] como temos algumas unidades que se criaram seus fluxos por fluxogramas, 

outras criaram por manual (mesmo que básico) e outras vão na base da conversa, a 

ideia é criar um fluxo procedimental que possa atender todas as unidades. Estamos 

em um processo de transição, para adesão ao processo eletrônico, começando com o 

Sistema Integrado de Gestão (SIG) – modulo Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC) – e com tal possibilidade para utilização de 

sistema de processo eletrônico. Por meio de um fluxograma padronizado será 

possível chegarmos (todos os campi) a um denominador comum, apesar dos campi 

terem estruturas diferentes, terem tamanhos diferentes. Assim, por meio de um 

fluxograma comum será possível tronar o processo integralmente eletrônico 

(GESTOR ‘D’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Como acatado nos dados coletados, a exigência das organizações públicas em relação 

à melhoria de seus desempenhos nas prestações de serviços vem sendo crescente, estando 

incluída a gestão das compras públicas neste rol. Reis e Cabral (2016), em estudo semelhante, 

tendo como proposta a celeridade nas entregas de compras públicas eletrônicas, acataram a 

mesma demanda, destacando que esta necessidade provém, dentre outras justificativas, do 

cenário nacional de crescentes restrições fiscais. 

  Por fim, investigou-se junto aos gestores respondentes sobre a possibilidade de alguma 

contribuição por parte dos mesmos sobre considerações importantes acerca da proposição de 

um modelo/fluxo de processos de CPC para o IF Sudeste-MG, ou até mesmo sobre alguma 

menção importante que quisessem acrescentar ao todo investigado neste estudo. Dentre tudo 

que foi acatado, foi unânime o apontamento da necessidade da criação de um 

modelo/fluxograma padrão de CPC a ser seguido pelos campi do referido IF. Destacam-se as 

seguintes menções: 
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[...] considero ser de suma importância a realização de um planejamento prévio 

conjunto entre os campi/reitoria do IF Sudeste-MG para a elaboração de um 

fluxograma de CPC, envolvendo também representantes dos setores responsáveis 

pelas demandas, a fim de alinhar o máximo possível as necessidades desses setores 

de acordo com seu funcionamento. Além disso, creio que todo o processo de 

proposta de um fluxo deva ser registrado e formalmente documentado (GESTOR 

‘C’ DO SETOR DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] acho que o processo de CPC é uma ferramenta fundamental para esses tempos 

críticos que a Administração Pública vem passando, com recursos escassos e 

demandas contínuas e crescentes. O IF Sudeste-MG precisa se modernizar nesse 

quesito para criarmos procedimentos uniformes, planejamentos usuais, cronogramas 

e ferramentas de controle, de modo que os recursos destinados sejam aplicados da 

melhor maneira possível. O órgão já cresceu muito, mas precisamos evoluir cada 

vez mais em busca da eficiência administrativa necessária. Abordagem sobre o 

processo CPC deve ser constante no alto escalão do órgão, por meio de revisões das 

propostas, sempre ouvindo as pessoas que realizam no cotidiano as funções de 

planejamento e desenrolar de processos (GESTOR ‘A’ DO SETOR DE COMPRAS 

DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

[...] é muito importante termos um fluxograma padronizado, principalmente porque 

somos uma instituição pública formada por diversas unidades (ou diversos campi). 

A padronização de CPC por meio da proposição de um fluxo vai exigir colaboração 

no processo por meio de participação de todos os envolvidos e interessados e, 

principalmente, disciplina em obedecer a uma uniformidade necessária, além de 

resultar em melhoria do processo e, quem sabe, redução da burocratização que por 

muitas vezes retarda o processo, que nem sempre resulta em uma prática exitosa em 

relação ao atendimento correto de uma demanda (GESTOR ‘E’ DO SETOR DE 

COMPRAS DO IF SUDESTE-MG, 2019). 

 

 Pelo acatado, acredita-se que exista um reconhecimento por parte dos gestores 

pesquisados sobre a importância e necessidade da criação/proposta de um fluxograma para 

CPC dentro do IF Sudeste-MG. Acredita-se que os mesmos reconheçam o fluxograma como 

uma ferramenta de gestão a ser aplicada nos mais diversos fluxos sequenciais (de atividades) 

que compõem qualquer processo organizacional. Jorgea e Miyakea (2016) destacaram em 

seus estudos a importância do fluxograma e sua implantação em organizações públicas, como 

uma forma de mapeamento (e detalhamento) de processos que permitam os seus usuários a 

interação e participação nas atividades a que se propõe. 

 Percebe-se, por fim, a preocupação em realizar a construção do fluxograma em forma 

conjunta, com cooperação e participação dos envolvidos, e até mesmo de documentar e 

registrar os passos desta construção como uma forma de mapeamento (uma modelagem) deste 

processo. Esta necessidade também foi enaltecida em estudos realizados por Miranda (2010) e 

Jorgea e Miyakea (2016). Os estudiosos ressaltaram que o mapeamento de um 

processo/fluxograma representa o registro e o uso de todas as estratégias e alternativas 

possíveis em relação aos recursos pretendidos, requerendo uma completa e detalhada 
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descrição para que todas as ações possam ser compreendidas por seus usuários. Ressaltaram, 

também, que o mesmo pode ser desenvolvido por meio da elaboração de um manual – o que 

não se difere da proposta do produto tecnológico pretendido por este estudo dissertativo. 
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5 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

 

 

 Com base nos resultados da pesquisa realizada, na busca de aprimorar os 

procedimentos de compras e contratações na modalidade CPC para o IF Sudeste-MG, ficou 

evidenciado junto aos gestores de compras dos campi que os principais problemas são 

decorrentes: 

1. Da necessidade de estabelecer um planejamento conjunto e sistemático daquilo que se 

quer adquirir/contratar; 

2. Da falta de ferramentas adequadas para o correto dimensionamento daquilo se quer 

adquirir/contratar e; 

3. Da identificação inadequada ou insuficiente dos papéis e responsabilidades dos 

envolvidos na instrução processual. 

 Identificados os principais problemas, explana-se acerca das suas principais 

consequências. 

 Em relação à ausência de planejamento conjunto e sistemático, é comum um setor 

demandar uma compra e, logo após, ser iniciada a instrução processual ou até mesmo já estar 

finalizado o processo de aquisição, e um novo demandante surgir com uma nova solicitação 

para o mesmo material ou serviço.  

 Entretanto, um questionamento se faz renascente: por que tal situação ocorre? 

Acredita-se que a explicação esteja na assertiva da ausência de planejamento setorial em 

conjunto no dimensionamento das demandas. Tal ausência acaba por consumir recursos das 

mais variadas ordens, tendo em vista que toda nova solicitação demandará um novo trâmite 

processual – o que acaba por sobrecarregar os setores em que os processos licitatórios têm 

tramitação em comum, como por exemplo, o setor da Procuradoria Jurídica.  

 Situações derivadas de circunstâncias fortuitas podem ocorrer. Por exemplo, o setor 

faz uma estimativa de compra de microcomputadores e, após o processo licitatório estar 

terminado, ocorra a liberação para contratação de novos servidores, a qual estava restrita por 

decorrência de ato legal. É evidente que esta é uma situação nova, no qual o responsável pela 

solicitação não tinha como prever. 

 Em relação à falta de ferramentas adequadas, esta pode acarretar em aquisição 

equivocada do material, na coleta de dados ou informações, no levantamento ou na 

especificação daquilo que se quer adquirir conjuntamente. Ou, até mesmo, pode impossibilitar 
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a obtenção do objeto solicitado, pois a forma como foi especificado pode restringir a 

participação – como por exemplo, setores que necessitam de um equipamento similar ou até 

mesmo de um mesmo equipamento, mas que trabalham com diferentes marcas de referência.  

 Outra ferramenta que pode auxiliar na aquisição conjunta está relacionada às planilhas 

de itens, que muitas vezes são elaboradas por apenas uma unidade, sem que as outras 

participem quando surgem demandas não comtempladas. Estas são adicionadas à demanda 

inicial sem que os demais participantes possam se manifestar – tanto na inclusão dos itens 

quanto nos quantitativos solicitados. No caso de material, podem existir erros na 

especificação da sua qualidade, da quantidade ou em ambos os casos. 

 Em relação à identificação inadequada ou incorreta dos papéis e responsabilidades, 

cada um dos envolvidos pode-se inviabilizar todo o processo. Cada um deve saber, dentro de 

cada etapa (desde o solicitante, até o setor de compras), qual a responsabilidade de cada um. 

Sem estar claramente identificado o fluxo processual, que é o que se deseja com este estudo, o 

processo de criação de demandas em conjunto pode ser completamente perdido, já que não se 

tem clareza quanto aos trâmites corretos para elaboração da demanda daquilo que se quer 

adquirir. 

 A partir de tais evidências, a proposta foi o desenvolvimento de um mapeamento de 

fluxos de processos (um produto tecnológico, edificado posteriormente em forma de manual –  

APÊNDICE D).  

 

5.1 Mapeamento do processo 

 

A partir dos resultados obtidos, um mapeamento do processo foi proposto; ou seja, foi 

proposta a identificação lógica das atividades que compõem o processo de CPC do IF 

Sudeste-MG e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho.  

Esta iniciativa buscou atingir diferentes objetivos, tais como: 

1. Compreender o processo – o entendimento de como o processo CPC funciona na 

prática; 

2. Melhorar o processo – a realização de reparos que incrementem o processo CPC; 

3. Documentar o processo – a produção de documentação estruturada e coesa sobre o 

processo CPC; 

4. Padronizar o processo – a garantia de que o processo CPC seja executado da melhor 

maneira possível, através da criação de um fluxo processual eficaz. 



 

81 
 

 Registra-se que para o mapeamento do processo utilizou-se o fluxograma de processo 

e diagrama SIPOC – do inglês, Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers; em português, 

fornecedores, entradas, processo, saída e cliente – como esboçado pela Figura 5.  

 

Figura 5 – Fluxograma de processo e diagrama SIPOC8 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

 O SIPOC é uma ferramenta que busca identificar todos os elementos relevantes de um 

projeto, antes do início do mesmo. Além disso, é ideal para a definição real e adequada de 

problemas ou barreiras existentes em um projeto.  Dentro da literatura contemporânea, pode 

ser conceituado/definido como: 

 
[...] um mapa de alto nível que possibilita a visualização do processo estudado e de 

seus principais componentes. [...] é estruturado em cinco colunas, nas quais são 

apontados, da esquerda para direita: os fornecedores envolvidos (suppliers), as 

entradas necessárias (inputs), o processo em análise (process), as saídas do processo 

(outputs) e os clientes atendidos pelo processo (customers). Trata-se de uma 

ferramenta versátil, cuja aplicação é muito explorada no planejamento de melhorias 

de processos [...] (JORGEA; MIYAKEA, 2016, p. 595). 

 

Para a elaboração da matriz SIPOC devem ser seguidos os seguintes passos:  

1. Criar um nome para o processo;  

2. Criar uma área onde a equipe do projeto possa adicionar informações a Matriz SIPOC;  

                                                                 
8 Para melhor compreensão/visualização do fluxograma, o mesmo encontra-se (ampliado) no Apêndice E. 
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3. Definir os subprocessos que fazem parte do processo mapeado;  

4. Identificar as saídas;  

5. Identificar os clientes;  

6. Identificar as entradas;  

7. Identificar os fornecedores;  

8. Validar o processo com o patrocinador e outros stakeholders envolvidos no projeto.  

Além disso, há alguns elementos que podem ser adicionados a um SIPOC para deixá-

lo ainda mais útil, sendo eles:  

1. Declaração de propósito para o processo;  

2. Identificar/definir o responsável ou dono do processo;  

3. Definir o início e o fim do processo e;  

4. Definir as fronteiras do processo. 

 A partir de tais orientações, e com base nos resultados de pesquisa, como mostrado 

pela Figura 6, elaborou-se o diagrama SIPOC do processo de PCP do IF Sudeste MG. 

 

Figura 6 – Diagrama SIPOC do processo de CPC do IF Sudeste MG9 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

                                                                 
9 Para melhor compreensão/visualização do diagrama, o mesmo encontra-se (ampliado) no Apêndice F. 
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5.2 Fluxo do processo ideal 

 

 Não deixando de considerar os impactos do mercado competitivo nas instituições, bem 

como os tempos de transições demandadas, são grandes os desafios em relação às inovações 

emergentes. O diferencial e o êxito concentram-se na oferta de serviços de excelência e 

qualidade e, para tanto, faz-se necessário reinventar o todo operacional envolvido. 

 Especificamente, para se alcançar resultados efetivos no processo CPC do IF 

Sudeste-MG será preciso que a equipe técnica se envolva e que se conscientize da 

importância de desenvolver habilidades para que haja aquisição de competência ao trabalhar 

como agente ativo no referido processo.  

Para tal ação, e não descartando os resultados da pesquisa e o mapeamento do 

processo, apresenta-se (na sequência) um modelo procedimental de fluxo processual ideal que 

foi construído a partir do diagrama SIPOC do processo de CPC do IF Sudeste MG. Suas fases 

e etapas estão discriminadas no Quadro 6, para melhor compreensão e entendimento da 

proposta. 

 

Quadro 6 – Detalhamento do fluxo do processo ideal (fases/etapas) 

Fase Etapas 

Elaboração e planejamento 

da demanda 

1. Elaborar estudos preliminares e dimensionamento da demanda; 

2. Organizar, agrupar e ordenar a demanda; 

3. Elaborar os documentos sob a responsabilidade do setor 

demandante; 

4. Receber documentos e avaliar aquisição pretendida (Gestor 

Sistêmico); 

5. Verificar documentos da solicitação (Gestor Administrativo); 

6. Autorizar a abertura processual da fase interna (Autoridade 

Competente). 

Execução de fase interna 

(Instrução processual) 

1. Divulgar a intenção de registro de preço; 

2. Apensar toda documentação ao processo; 

3. Verificar documentação e solicitar apreciação jurídica do 

processo (Gestor Administrativo); 

4. Apreciar juridicamente e elaborar nota técnica e ou parecer 

acerca do conteúdo processual. 

Execução de fase externa 

(Execução do Certame) 

1. Publicar aviso de licitação; 

2. Abrir a sessão de lances do processo licitatório; 

3. Formalizar o reconhecimento do item/serviço (Adjudicação); 

4. Registrar homologação; 

5. Assinar/lançar no sistema de compras/publicar atas de registro 

de preços; 

6. Apensar toda documentação ao processo; 

7. Gerenciar vigência da ata de registro de preços e quantitativos. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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5.2.1 Elaboração e planejamento da demanda 

 

 Como já descrito, anteriormente, a fase de elaboração e planejamento da demanda no 

processo de CPC do IF Sudeste-MG deve acontecer por meio de 6 etapas a saber: 

1. Elaborar estudos preliminares e dimensionamento da demanda; 

2. Organizar, agrupar e ordenar a demanda; 

3. Elaborar os documentos sob a responsabilidade do setor demandante; 

4. Receber documentos e avaliar aquisição pretendida (Gestor Sistêmico); 

5. Verificar documentos da solicitação (Gestor Administrativo); 

6. Autorizar a abertura processual da fase interna (Autoridade Competente). 

 O detalhamento da fase de elaboração e planejamento da demanda no processo de 

CPC do IF Sudeste-MG é mostrado pelo fluxo da Figura 7, e suas etapas são explanadas, na 

sequência. 

 

Figura 7 – Fluxo da fase de elaboração e planejamento da demanda no processo de CPC do IF 

Sudeste-MG10 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

 

 

                                                                 
10 Para melhor compreensão/visualização do fluxo, o mesmo encontra-se (ampliado) no Apêndice G. 
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5.2.1.1 Elaborar estudos preliminares e dimensionamento da demanda 

 

 A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do 

planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivos (1):  

assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de seu impacto 

ambiental e; (2) embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado 

se a contratação for considerada viável, bem como o plano de trabalho, no caso de serviços, 

de acordo com exigência que consta na legislação (BRASIL, 2017). 

 Neste momento, os setores demandantes vão reconhecer a necessidade de bens, 

materiais e ou serviços e avaliar se a instituição já possui o item no estoque ou se será 

necessária a realização de uma nova aquisição. Realiza-se, para tanto, consulta no setor de 

almoxarifado e de compras para o caso de itens disponíveis que possua no estoque ou para 

solicitação ao fornecedor através da ata SRP. 

 Verifica-se a disponibilidade do item e, em caso afirmativo, tomam-se as providências 

necessárias para se requisitar o material, bem ou serviço já licitado. Caso esta necessidade não 

seja atendida com materiais e ou bens, já em estoque ou registrado em ata, será necessária 

uma articulação entre o setor demandante, gestor sistêmico e gestor administrativo, para que o 

objeto seja adquirido.  

 Nesta etapa é importante ressaltar que o planejamento da aquisição é de 

responsabilidade do setor demandante e deve ser mensurada de acordo com uma previsão 

mensal/anual de consumo ou de utilização. 

 Outro aspecto relevante é em relação à correta informação/descrição e ou 

parâmetros/características do item/serviço, para que se determine a real 

utilidade/qualidade/necessidade adequadas à aquisição do produto (BRASIL, 2002). 

 

5.2.1.2 Organizar, agrupar e ordenar a demanda 

 

Nesta etapa, ainda sob a responsabilidade do setor demandante conjuntamente com os 

gestores sistêmicos e administrativos, ocorre a organização sistemática dos tipos de materiais 

a serem adquiridos e se elabora uma planilha/documento que agrupe os itens com 

características em comum. Isto é fundamental para o êxito da compra, uma vez que nem todo 

fornecedor está apto a prover diferentes tipos de produtos/serviços e ou com utilidades e 

aplicações específicas.  
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O importante é que se estabeleça uma ferramenta compartilhada entre os demandantes, 

para que esta organização seja eficaz e que todos sejam colaboradores na construção da 

planilha/documento.  

Busca-se, durante esta atividade de organização, um padrão de unidade de medida para 

fornecimento, a exata identificação do Catálogo de Materiais (CATMAT) e Catálogo de 

Materiais e Serviços (CATSER), bem como os valores (unitário e total), conforme 

levantamento de pesquisa de preços, além da correta e minuciosa descrição dos itens/serviços 

a serem comprados (BRASIL, 2012). 

 

5.2.1.3 Elaborar os documentos sob a responsabilidade do setor demandante 

 

A elaboração de toda a documentação consiste na criação do projeto básico ou termo 

de referência que engloba o estudo preliminar. Neste documento, devem constar todas as 

informações que nortearão a contratação, tais como a correta descrição do objeto, com 

características que o identifique, com os campi participantes, justificativas da aquisição, a 

forma de entrega/prestação de serviço, bem como as obrigações da contratada e contratante e 

as condições de controle e fiscalização da aquisição/execução (BRASIL, 2010).  

Levando-se em consideração estes aspectos, para comprovação e veracidade dos 

valores identificados, faz se necessário enviar, anexo ao termo de referência para cada item, o 

levantamento de preços praticados no mercado.  

O demandante deve realizar esta pesquisa preferencialmente de forma a contemplar o 

painel de preços do governo, a pesquisa eletrônica e também fornecedores locais, incluindo 

todos os custos, inclusive o frete (BRASIL, 2014a).  

Feita a cotação, o demandante deverá apresentar também uma declaração de pesquisa 

de preços para endossar a entrega desses documentos (BRASIL, 2014a).  

 

5.2.1.4 Receber documentos e avaliar aquisição pretendida (Gestor Sistêmico) 

 

Nesta etapa, a gestão sistêmica avalia a aquisição pretendida e sua viabilidade. 

Verifica, também, se ela condiz com o planejamento de compras do órgão. Caso não 

aprovada, a diretoria justificará a negativa e encerrará a solicitação. Se viável e pertinente, a 

demanda será autorizada e prosseguirá no fluxo de aquisição. 

 



 

87 
 

5.2.1.5 Verificar documentos da solicitação (Gestor Administrativo) 

  

 Neste momento, a gestão de administração realiza uma conferência de documentos de 

solicitação para correta instrução processual. Faz-se uma checagem e se os mesmos não 

estiverem corretos ou incompletos, retorna-se à solicitação aos setores demandantes para as 

devidas adequações. Estando tudo de acordo, a documentação é transferida para a autoridade 

competente.  

 

5.2.1.6 Autorizar a abertura processual da fase interna (Autoridade Competente) 

 

Nesta etapa, a autoridade competente, de posse dos documentos e conforme os 

apontamentos da gestão sistêmica e administrativa, aprova toda documentação permitindo que 

o processo tenha continuidade e chegue à próxima fase. Tramita-se a solicitação para a 

abertura do processo licitatório, para que o setor de compras dê início instrução da fase 

interna. Encerra-se, desse modo, a fase de planejamento vinculada ao setor demandante 

(BRASIL, 2010). 

 

5.2.2 Execução de fase interna (instrução processual) 

 

 Como já descrito, anteriormente, a fase de execução de fase interna (instrução 

processual) no processo de CPC do IF Sudeste-MG deve acontecer por meio de 4 etapas a 

saber: 

1. Divulgar a intenção de registro de preço; 

2. Apensar toda documentação ao processo; 

3. Verificar documentação e solicitar apreciação jurídica do processo (Gestor 

Administrativo); 

4. Apreciar juridicamente e elaborar nota técnica e ou parecer acerca do conteúdo 

processual. 

 O detalhamento da fase de execução de fase interna (instrução processual) no processo 

de CPC do IF Sudeste-MG é mostrado pelo fluxo da Figura 8, e suas etapas são explanadas, 

na sequência. 
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Figura 8 – Fluxo da fase de execução de fase interna (instrução processual) no processo de 

CPC do IF Sudeste-MG11 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

5.2.2.1 Divulgar a intenção de registro de preço 

 

Nesta atividade, o setor de compras insere as informações sobre o processo licitatório 

e cria a IRP no sistema de compras do Governo Federal para que fornecedores e outros órgãos 

tomem conhecimento e sejam avisados sobre o processo que o gerenciador propõe tramitar 

(BRASIL, 2013).  

Caso algum órgão, que não tenha participado da demanda inicial, tenha interesse na 

aquisição proposta, deve manifestar-se, via sistema, ao gerenciador sobre sua participação 

nesse processo de compras (BRASIL, 2013).  

O órgão gerenciador, ciente do interesse dessa manifestação, pode aceitar ou não, 

baseando-se na legislação vigente. Caso não aceite, será necessário justificar a recusa. 

Confirmada a participação, enviará toda documentação requerida no início da proposta de 

aquisição dos itens/serviços no prazo estipulado pelo gerenciador, de preferência, sem 

possíveis atrasos. 

                                                                 
11 Para melhor compreensão/visualização do fluxo, o mesmo encontra-se (ampliado) no Apêndice H. 
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5.2.2.2 Apensar toda documentação ao processo 

 

 Nesta etapa, o gerenciador reúne todos os documentos enviados pelos participantes, 

condensa toda essa demanda e preenche o edital e seus anexos que irão nortear a fase externa 

do processo e, terminadas estas ações, deverá encaminhar o processo para o gestor 

administrativo.  

 

5.2.2.3 Verificar documentação e solicitar apreciação jurídica do processo (Gestor 

Administrativo) 

 

Em virtude do que foi mencionado, o gestor avalia toda a construção do processo e 

preenche um Check-list da conformidade da documentação para encaminhar para a autoridade 

competente. Esta, por sua vez, irá preencher um Check-list para verificar se o processo foi 

instruído corretamente e, por fim, o setor de compras acrescenta ao Check-list com os dados 

necessários referentes aos envolvidos na condução da fase externa e irá encaminhar tudo para 

a apreciação jurídica (BRASIL, 2016).  

 

5.2.2.4 Apreciar juridicamente e elaborar nota técnica e ou parecer acerca do conteúdo 

processual 

 

 Neste momento, a assessoria jurídica – designada na pessoa do procurador ou 

departamento jurídico da AGU – analisa a essência do processo e emite parecer, embasado na 

jurisprudência, sobre a viabilidade da contratação/aquisição pretendida, apontando possíveis 

falhas e ou questionamentos processuais que visam garantir à autoridade competente que o 

processo atende aos preceitos legais (BRASIL, 2017a).  

Ainda, nessa etapa, retornado o processo do setor jurídico, o setor de compras junto 

com o setor administrativo, quando detectadas falhas e ou questionamentos jurídicos, 

apontam os tópicos incompletos nos documentos, recebem orientações dos responsáveis sobre 

onde encontrá-los no processo e ou reconhecem àqueles que precisam ser reformulados. 

Dado o exposto, quando não atendidos, a autoridade competente tem a prerrogativa de 

remeter o processo para ajustes, caso julgue viável, ou deverá optar pelo encerramento do 

mesmo. E quando verificados e satisfeitos os apontamentos jurídicos, a autoridade competente 
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decidirá pela deflagração da fase externa e dará continuidade ao processo, encaminhando-o ao 

setor de compras para que seja realizado o agendamento da publicação.   

 

5.2.3 Execução de fase externa (Execução do Certame) 

 

 Como já descrito, anteriormente, a fase de execução de fase externa (execução do 

certame no processo de CPC do IF Sudeste-MG deve acontecer por meio de 7 etapas a saber 

(conforme Figura 9): 

1. Publicar aviso de licitação; 

2. Abrir a sessão de lances do processo licitatório; 

3. Formalizar o reconhecimento do item/serviço (Adjudicação); 

4. Registrar homologação; 

5. Assinar/lançar no sistema de compras/publicar atas de registro de preços; 

6. Apensar toda documentação ao processo; 

7. Gerenciar vigência da ata de registro de preços e quantitativos. 

 

Figura 9 – Fluxo da fase de execução de fase externa (execução do certame) no processo de 

CPC do IF Sudeste-MG12 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

                                                                 
12 Para melhor compreensão/visualização do fluxo, o mesmo encontra-se (ampliado) no Apêndice I. 
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O detalhamento da fase de execução de fase externa (execução do certame) no 

processo de CPC do IF Sudeste-MG que é mostrado pelo fluxo da Figura 9, e suas etapas são 

explanadas, na sequência. 

 

5.2.3.1 Publicar aviso de licitação 

  

Nesta fase, o setor de compras publica no Diário Oficial da União (DOU), em sistema 

específico, o aviso sobre o processo licitatório, com data e horários previstos e registra as 

informações no sistema de compras do Governo Federal, que anuncia aos fornecedores sobre 

a aquisição/contratação pretendida (BRASIL, 2006). 

O fornecedor verifica a publicação e, caso encontre alguma falha ou inconsistência que 

o prejudique, poderá impugnar o edital. Caso aconteça ele deverá registrar a impugnação.  

Recebida a notificação do registro, o responsável do setor de compras deverá analisar 

o pedido de impugnação e, caso procedente, deverá ajustar o edital e seus anexos e ou 

solicitar ajustes aos demandantes da documentação. Caso a impugnação não seja procedente, 

aguarda-se o prazo previsto em edital para que a fase de lances ocorra. 

 

5.2.3.2 Abrir a sessão de lances do processo licitatório 

  

Neste momento, o pregoeiro libera o sistema, impreterivelmente, na data e horário 

previstos e o sistema faz a abertura para os lances. Na sequência, os fornecedores registram 

suas propostas (BRASIL, 2006).  

Caso algum fornecedor apresente uma boa proposta que vença o certame e seja aceita 

pelo pregoeiro, e se outro fornecedor detectar que o vencedor não tenha condições de ofertar o 

produto aos órgãos participantes, o vencedor aguarda análise do pregoeiro. O fornecedor que 

alertou sobre a impossibilidade da oferta, deverá registrar recursos e como apresentar a 

materialidade dos fatos recursais que impeçam o detentor da melhor proposta de participar 

dessa etapa. 

Cabe ao pregoeiro analisar e se cabível o recurso, retorna a fase de lances e abre o chat 

cancelando a primeira proposta e convoca o próximo fornecedor para negociar uma nova 

oferta, nos moldes da primeira ou abaixo do preço de referência.  

Não havendo registro de recursos, o pregoeiro segue para a próxima etapa. 
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5.2.3.3 Formalizar o reconhecimento do item/serviço (Adjudicação) 

  

Respeitada a fase recursal, o pregoeiro formaliza o reconhecimento do item/serviço ao 

fornecedor detentor, da melhor proposta adjudicando o item no sistema (BRASIL, 2006). 

Após esta formalização do item/serviço, o certame segue para a próxima etapa da 

homologação.  

 

5.2.3.4 Registrar homologação 

 

A autoridade competente nessa etapa ratifica as ações do certame homologando, no 

sistema, os resultados obtidos no processo licitatório (BRASIL, 2006).  

 

5.2.3.5 Assinar/lançar no sistema de compras/publicar atas de registro de preços 

  

 O responsável pelo setor de compras emitirá as atas, coletará a assinatura da 

autoridade competente e as enviará, em duas vias, aos fornecedores para que os mesmos, 

através de seus representantes legais, assinem o documento e remetam uma via original ao 

setor de compras (BRASIL, 2013).  

 De posse da ata assinada, o responsável lançará a vigência da ata no sistema de 

compras para que o item/serviço fique disponível para os participantes requisitem e dará 

publicidade aos interessados. 

 

5.2.3.6 Apensar toda documentação ao processo 

 

Após as atas de registro de preços retornarem assinadas pelos fornecedores, o 

responsável do setor de compras reunirá toda esta documentação no processo licitatório para 

fins de arquivamento e ou consultas futuras (BRASIL, 2013).   

 

5.2.3.7 Gerenciar vigência da ata de registro de preços e quantitativos  

 

Caberá aos setores demandantes, como etapa final da realização do processo de CPC, 

a gerência da ARP quanto ao período de validade e, também, em relação aos quantitativos dos 

itens/serviços registrados para que, dentro do planejamento estabelecido inicialmente, o setor 
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demandante possa cumprir com suas atividades e ou abastecer os demais setores de sua 

instituição (BRASIL, 2013).   

Desta forma, torna-se viável cada ação das etapas descritas, que poderão auxiliar a 

equipe técnica responsável pela condução dos processos licitatórios a identificar os seus 

pontos positivos e negativos para que atendam com êxito as demandas. 

 

5.3 Ferramentas de apoio ao desenvolvimento dos processos de CPC 

 

 Ainda, com base nos resultados coleados pela pesquisa realizada, e para que o 

processo do fluxo ideal obtenha êxito em sua execução, algumas outras ferrametnas de apoio 

ao desenvolvimento dos processos de CPC devem ser propostas, tais como:  

1. Reuniões entre os setores demandantes; 

2. Planilha de itens padronizada e; 

3. Cronograma de compras. 

 Em relação às reuniões entre os setores demandantes, pondera-se que esta pode ser 

uma ferramenta a ser trabalhada de modo que as demandas sejam analisadas em conjunto 

pelos setores demandantes, e que os itens sejam estabelecidos previamente para que os demais 

trâmites processuais não sejam comprometidos.  

 É fato que atrasos podem comprometer o bom andamento do processo licitatório, além 

de impactar na previsão de disponibilidade do item a ser licitado. Desta forma, os setores 

demandantes devem iniciar seus trabalhos sempre atentos aos prazos estipulados. 

 Em relação à planilha de itens padronizada, pondera-se que esta seja uma ferramenta 

de extrema importância na condução dos processos licitatórios, uma vez que nela são 

elencados todos os itens identificados no levantamento da demanda.  

 Nela, também, são de fundamental importância:  

a. O estabelecimento da correta descrição dos itens;  

b. Identificação do CATMAT ou CATSER necessários para o cadastramento do item no 

sistema de compras; 

c. A unidade de fornecimento ideal para o demandante; 

d. Os valores de referência obtidos na realização da pesquisa de preços; 

e. Outras informações necessárias para a correta identificação do item que se pretende 

adquirir por parte do fornecedor. 
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 Em relação ao cronograma de compras, esta é uma ferramenta utilizada para reunir 

todas as demandas que contemplem itens de necessidade comum e estipular temporalmente 

quando cada demanda será trabalhada dentro do exercício.  

 Cabe aos setores demandantes, conjuntamente com a coordenação de compras, efetuar 

a consolidação dos pedidos para posterior procedimento licitatório. Partindo do princípio de 

que o planejamento estratégico de compras concentra sua atenção no desenvolvimento de 

estratégias que permitam melhorar a gestão das despesas da instituição, buscam-se os 

seguintes resultados: 

a. Racionalização e padronização de processos de compras e de especificações de bens; 

b. Redução do tempo de análise e de tramitação de processos; 

c. Identificação das oportunidades de melhoria nos processos de compra e contratação; 

d. Diminuição do número de processos licitatórios e; 

e. Aquisição por menores preços e economia de escala.  

 Porém, para que essa ferramenta funcione adequadamente, é necessária a colaboração 

de todos os setores envolvidos no procedimento. Destarte, o requisitante deve ter atenção às 

datas limites, enviando sua demanda de forma correta e no prazo; e os demais setores devem 

ser céleres e eficientes em suas ações. 

 

5.4 Produto tecnológico 

 

 Um manual de procedimentos para elaboração de processos de CPC no âmbito do IF 

Sudeste-MG faz parte da proposta de solução deste estudo dissertativo e representa, portanto, 

o produto tecnológico. Registra-se que este se encontra no Apêndice D e representa uma 

conclusiva de todo o trabalho proposto e desenvolvido por parte da autoria desta dissertação. 

 Foi proposto e elaborado a partir de um método de pesquisa identificado como Design 

Science Research (DSR). De acordo com Wieringa (2009) e Lacerda et al. (2013), este tem 

sido considerado como um método para a condução de pesquisas de cunho tecnológico, por 

exemplo tecnologias de gestão, constituindo-se em uma abordagem que, quando bem 

aplicada, produz rigor científico efetivo. Funciona a partir de um ciclo regulador, como 

explanado pela Figura 10. 
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Figura 10 – Ciclo regulador da Design Science Research (DSR) 

 

Fonte: Wieringa (2009) 

 

O referido ciclo consiste em uma estrutura lógica para a resolução de problemas. Cada 

uma das 5 etapas do ciclo é útil para conduzir a parte prática da pesquisa, através de um 

problema prático, ou gera novos conhecimentos através de respostas a questões de 

conhecimento.  

Desta feita, a proposição deste produto tecnológico se deu a partir de uma situação 

problema de pesquisa – a geração de um produto tecnológico aplicável nos processos de CPC 

não exitosos na aquisição de materiais/equipamentos necessários para o IF Sudeste-MG 

poderia ser uma alternativa da Administração Pública para o cumprimento do atendimento ao 

interesse público? 

A proposta de soluções aconteceu por meio de uma investigativa junto aos gestores de 

compras dos campi do referido instituto. A partir dos dados coletados, identificaram-se 

problemas que demandam intervenções, sendo eles: ausência de planejamento conjunto e 

sistemático, a falta de ferramentas adequadas e a inadequada ou incorreta dos papéis e 

responsabilidades. E, portanto, o referido manual (produto tecnológico) foi aplicado.  

Este será apresentado não só como requisito para a conclusão do curso de Mestrado 

Profissional em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração do Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, mas também para os 

responsáveis pelo processo de CPC do IF Sudeste-MG.  

Esta etapa de validação do projeto poderá ser sequencialmente cumprida por meio da 

proposta de implantação do produto tecnológico no referido instituto, com período estipulado 

para a avaliação desta implantação (no qual uma pesquisa semelhante poderá ser aplicada pela 

autoria desta dissertação). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Todos os procedimentos executados e serviços prestados pela Administração Pública 

são regulados e regulamentados por legislações pertinentes e especificas, que visam a garantia 

do interesse público em detrimento às influências subjetivas.  

 Dentre os procedimentos e serviços públicos, estão os referentes aos processos de 

compras e contratos que, de forma geral e conforme prevê a legislação, são regulados pela 

licitação – um procedimento administrativo que se destina à aquisição de 

bens/serviços/materiais.  

 Contudo, os processos licitatórios, justamente por serem regulados pela legislação, se 

caracterizam pelo grande formalismo, visando a garantia da transparência das ações, a 

eficácia e eficiência dos processos e a satisfação do interesse público. A legislação vem sendo 

uma ferramenta primordial para que os recursos públicos sejam utilizados adequadamente. 

 Diferindo-se das organizações privadas, as organizações públicas não visam lucro; 

visam a garantia do interesse da população. Assim, processos de aquisições na esfera pública 

seguem e norteiam-se por princípios constitucionais, e guiam-se não só pelo melhor preço, 

mas pelo correto atendimento das demandas e do interesse público. 

 Entretanto, o setor de compras públicas vem sendo muito criticado pelo excesso de 

formalismo que retarda os processos de aquisições ou que os impedem de serem concluídos 

com êxito. Em simples linhas, o excesso de formalismo traduz-se em um processo burocrático 

que impacta na qualidade dos serviços prestados pelo referido setor. 

 Desta feita, a criação e um caminho menos burocrático, mesmo que amparado pela 

legislação, para que as demandas se cumpram de forma mais exitosa, vem sendo um grande 

desafio para a Administração Pública – o que impõe, automaticamente, a modernização de 

processos gerenciais e operacionais, estando incluídos os departamentos de compras neste 

âmbito. 

 Neste contexto, a implantação de um modelo compartilhado para os processos de 

compras públicas é crescente na conjuntura. Entretanto, em muitos casos vem encontrando 

resistências e demais dificuldades em seus processos de implantação – o que se apurou no IF 

Sudeste-MG. 
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 Para identificação das dificuldades e na condição da criação (e mapeamento) do fluxo 

processual ideal no referido instituto, recorreu-se à aplicação de uma entrevista junto aos 

gestores de cada setor de compras de cada uma de suas unidades. 

Diante do exposto, em relação ao processo de CPC do IF Sudeste-MG, pôde-se 

perceber o quão complexo ele é, e que, em cada etapa demonstrada pode haver erros e ou 

falhas técnicas ou de execução, ligadas às mais variadas fontes.  

Assim, tendo em vista os aspectos abordados na pesquisa proposta por esta 

dissertação, percebeu-se os desafios e as perspectivas da proposição de um modelo de 

procedimentos internos para serem aplicados nos processos de CPC do IF Sudeste-MG. 

Contudo, identificou-se que pode haver maior eficácia na condução do processo de 

CPC no IF Sudeste-MG e que as vantagens serão inúmeras. Cita-se, por exemplo: maior 

economia processual, maior competitividade, padronização e o aumento da demanda de 

itens/serviço, o que faz diminuir o valor unitário na aquisição. Constatou-se que a correta 

gestão das atas de registro de preços otimiza custos, uma vez que se pode trabalhar com 

estoques mínimos.  

Identificou-se outro procedimento que, possivelmente, traria benefícios aos setores de 

compras, dividinso atribuições entre eles, pois o trabalho passará a ser compartilhado e cada 

um gerenciará uma modalidade e tudo isso trará como consequência, não só a diminuição de 

falhas do pessoal, mas também, procedimental ou regulatória do processo.  

Para tanto, é essencial conhecer o contexto legislativo do processo de CPC, pois é 

viável e aplicável e todos devem se comprometer a conhecê-lo, bem como sua abordagem, na 

qual o processo está estruturado. 

Constatou-se que por meio da utilização da modalidade de CPC pode-se inovar o 

processo de gestão de compras públicas com reflexos significativos em termos de eficiência, 

transparência e do atendimento do interesse público. E, pela observação dos aspectos 

analisados, carece de uma ferramenta que servirá de apoio à gestão de processos da realidade 

investigada – neste caso, o IF Sudeste-MG. 

Dentre as ferramentas essenciais, evidencia-se a que se considera mais importante: o 

fluxo processual, que garantirá a aquisição de bens materiais com reflexos para o bom 

funcionamento dos setores, estendendo-se a toda a comunidade acadêmica. Assim, o IF 

Sudeste-MG. terá, por certo, a garantia de padronização dos trabalhos, desde a elaboração da 

demanda até a conclusão do certame licitatório com qualidade e justos preços.  
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 A partir da demanda evidenciada, elaborou-se um fluxo processual baseado na 

literatura relacionada, a partir dos resultados da pesquisa aplicada. Imaginou-se a proposta de 

um fluxo processual e procedimental que pudesse contribuir para a compreensibilidade dos 

trabalhos da área, resultando em uma maior familiaridade com as etapas do processo. 

Mesmo não sendo o foco deste estudo dissertativo, não se pode deixar de mencionar 

que a adoção de um software específico poderá contribuir com a condução das etapas do fluxo 

processual e procedimental estruturado. Tornou-se evidente que a ausência desta ferramenta 

possa comprometer o êxito da proposta. 

Conclui-se que a estruturação dos procedimentos das fases de compras em processos 

licitatórios únicos, com poderes de compra e negociação, com registros no âmbito dos 

participantes – o fluxo processual e de procedimentos – poderá ser capaz de identificar os 

papéis e responsabilidades de todos envolvidos de maneira clara e objetiva, em cada uma das 

etapas. Acredita-se, desta forma, que as possíveis falhas e equívocos serão minimizados ou 

eliminados, uma vez que o processo pode ser entendido em toda sua dimensão. 

Recomenda-se, deste modo, a capacitação de todos os envolvidos com o processo de 

CPC do IF Sudeste-MG. E para melhor compreensão, sugere-se constante aprimoramento e 

treinamentos sequenciais que deverão ser repassados, principalmente aos setores demandantes 

e equipe técnica, para se evitar alguma irregularidade e ou inviabilizar a aquisição dos 

materiais/serviços necessários para a instituição, e promover mais assertividade no referido 

processo. 

 Para a edificação desta dissertação, não foram encontradas limitações acerca da 

pesquisa necessária para a coleta de dados. Todos os gestores de compras do IF Sudeste-MG 

se prontificaram a participar do estudo e os resultados por eles expostos foram 

imprescindíveis para o cumprimento do objetivo pelo mesmo proposto. 

 Entretanto, encontraram-se limitações em relação à literatura especializada. São 

restritas, ou quase inexistentes, pesquisas realizadas com o objetivo de identificar as etapas de 

execução de um processo de CPC aplicável nos setores de compras. Esta lacuna na literatura 

veio impedir uma discussão mais fundamentada dos dados coletados, bem como um 

comparativo de achados. Além disso, são restritas publicações que defendem a eficiência do 

processo de compras públicas – o que limitou a discussão dos achados, haja vista o consenso 

literário acerca das limitações e práticas não exitosas estudadas. 

 Contudo, a proposta do desenvolvimento de uma estrutura/um fluxo processual, 

observando a legislação vigente para o IF Sudeste-MG, enquanto resultante da pesquisa 
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proposta, se fez uma grande contribuição acadêmica e profissional, haja vista seu caráter 

ímpar.  

 Desta feita, este estudo edificado, neste formato dissertativo, vem colaborar para a 

autoria do mesmo, para os acadêmicos das áreas de Administração, Engenharia de Produção, 

Administração Pública, Educação e Direito. Vem, ainda, servir de subsídio para os gestores 

públicos, especialmente daqueles do âmbito educacional e, particularmente, para os gestores e 

colaboradores do IF Sudeste-MG. 

 Como sugestão para pesquisas futuras, pensa-se: (1) na (re)aplicação deste produto 

tecnológico junto aos gestores responsáveis pelo processo de CPC do IF Sudeste-MG; (2) a 

aplicação do mesmo em outros institutos federais e; (3) o desenvolvimento de uma 

estrutura/um fluxo processual de CPC, observando a legislação vigente, para outros 

segmentos da Administração Pública. 
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APÊNDICE A – ORGANOGRAMA DO DAP, CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI 
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APÊNDICE B – TERMO DE LIVRE ESCLARECIMENTO AOS SERVIDORES DOS 

SETORES DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG SUBMETIDOS AO ROTEIRO DE 

ENTREVISTA  

 

 

Eu, EDUARDO CALIANI JÚNIOR, mestrando em Administração (Profissional), 

juntamente com o Professor Dr. Raphael Jonathas da Costa Lima Fernandes, respectivamente 

aluno e docente do Programa de Pós-Graduação em Administração do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, estamos realizando pesquisa 

intitulada ‘PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA 

PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS COMPARTILHADAS’ com o objetivo geral de 

desenvolver um modelo procedimental e de fluxos processuais aplicáveis à modalidade de 

Compras Públicas Compartilhadas (CPC) do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

(IF Sudeste-MG). A realização desta pesquisa permitirá o levantamento de dados que 

oportunizará a proposição de um produto tecnológico (um manual) que poderá auxiliar a 

equipe técnica responsável pela condução dos processos da referida modalidade.  

 

Para tal, o levantamento de dados se fará por meio de um questionário com 20 

perguntas/questões abertas (um roteiro de entrevista semiestruturada) direcionadas ao 

cumprimento dos seguintes objetivos específicos: identificar os pontos positivos e negativos 

do processo/modelo de CPC e observar se esses processos, quando executados na forma de 

CPC, atendem com êxito às demandas do IF Sudeste-MG; avaliar como o processo de CPC 

afeta o desempenho das atividades internas dos setores de compras do IF Sudeste-MG; 

analisar o impacto da legislação aplicável nos processos de CPC, na visão dos envolvidos, 

como forma de dimensionar o grau de conhecimento deles sob critérios de viabilidade e 

aplicabilidade da Lei; identificar as etapas de execução de um processo de CPC aplicável nos 

setores de compras do IF Sudeste-MG. 

 

Para a realização desta pesquisa e obediência o código de ética, os servidores dos setores de 

compras do IF Sudeste-MG não serão identificados pelo seu nome, sendo mantido o 

anonimato. Será respeitada a privacidade e a livre decisão de participação (ou não) do estudo. 

A realização do mesmo não lhes trará consequências físicas, psicológicas ou profissionais.   
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA (QUESTIONÁRIO) COM 

SERVIDORES DOS SETORES DE COMPRAS DO IF SUDESTE-MG 

 

 

I CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Cidade do Setor de Compras/Campus do IF Sudeste-MG em pesquisa: _________________ 

Sexo: (    ) Feminino      (     ) Masculino                                                                            

Idade: _________ anos                                                    

Formação: _________________________________________________________________ 

Cargo que ocupa no setor de compras: ___________________________________________ 

Tempo de serviço no setor de compras: __________________________________________ 

Tempo de experiência com o processo de compras públicas: _________________________ 

Experiências anteriores com processos de compras (públicas ou não): __________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

II QUESTÕES 

 

1. Quais os benefícios identificados (por você) com a adoção do processo de CPC para 

aquisição de bens, serviços e ou materiais? 

 

2. Quais as dificuldades identificadas (por você) com a adoção do processo de CPC para 

aquisição de bens, serviços e ou materiais? 

 

3. Em relação a todos os processos licitatórios que são tramitados no setor de compras, 

você considera o processo de CPC importante no atendimento das necessidades da 

comunidade local/dos usuários de bens/sérvios/materiais a serem adquiridos? 

 

4. Você poderia exemplificar processos licitatórios, na modalidade de CPC, com 

aquisições exitosas e aquisições fracassadas? 
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5. Quais os impactos (positivos e/ou negativos) dos processos licitatórios de CPC para o 

IF Sudeste-MG? 

6. Na sua percepção, em termos percentuais, temos mais casos exitosos ou fracassados 

nos processos licitatórios de CPC para o IF Sudeste-MG? 

 

7. Existe uma articulação dos participantes do processo para definir os 

bens/serviços/materiais a serem adquiridos na modalidade de CPC? Você poderia 

exemplificar? 

 

8. Você consegue identificar uma padronização no desenvolvimento das etapas do 

processo de CPC? Caso positivo, tais processos de CPC seriam 

cooperativos/colaborativos e atenderiam às necessidades do IF Sudeste-MG? 

 

9. Atualmente, existe alguma ferramenta ou estratégias definidas para a elaboração de 

demandas de aquisições de bens/serviços/materiais em comum? 

 

10. Você acredita que exista uma estrutura adequada dos setores de licitação para a 

condução dos processos de CPC no IF Sudeste-MG? 

 

11. Você tem conhecimento de que existe uma legislação vigente (e específica) que 

ampara o processo de CPC? 

 

12. Você considera a legislação vigente como aplicável e viável para que o processo CPC 

obtenha êxito? Por quê? 

 

13. Essa legislação é constantemente revisada (ou deveria ser)? De quais formas podem 

acontecer essa revisão (ou deveriam acontecer)? 

 

14. Quais os pontos positivos e os pontos negativos percebidos por você em relação à 

legislação aplicada ao processo CPC? 
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15. Atualmente, o IF Sudeste-MG adota algum procedimental/fluxo para trabalhar os 

processos de CPC? Você tem conhecimento de outra Instituição da Rede Federal que 

adote algum procedimento/fluxo? 

 

16. O que você considera como etapas essenciais/importantes durante o planejamento da 

demanda? 

 

17. O que você considera como etapas essenciais/importantes na instrução processual – ou 

seja, na execução interna do processo? 

 

18. O que você considera como etapas essenciais/importantes durante a execução do 

certame – ou seja, a fase externa do processo? 

 

19. Em relação às etapas identificadas nas questões 16, 17 e 18, você acredita que fora 

estabelecido um fluxo procedimental de CPC, desde a criação da demanda até a 

assinatura da ata de Sistema de Registro de Preços (SRP)? Você incluiria alguma outra 

etapa anteriormente não contemplada? 

 

20. Você teria mais alguma consideração importante sobre o fluxo de processos de CPC 

ou alguma contribuição significativa para tal abordagem? 
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APÊNDICE D – PRODUTO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE CPC 

NO ÂMBITO DO IF SUDESTE-MG 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

(IF Sudeste-MG) foi criado pela Lei nº 11.892/08, integrando em uma única instituição, os 

antigos Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba (CEFET-RP), a Escola 

Agrotécnica Federal de Barbacena e o Colégio Técnico Universitário (CTU) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), além dos novos campi criados  

A Figura 1, que segue, traz a distribuição das unidades dos Institutos Federais no 

Estado de Minas Gerais, com destaque em amarelo para a região da Zona da Mata e Campos 

das Vertentes, onde está localizado o IF Sudeste-MG. 

 

Figura 1 – Distribuição das unidades dos Institutos Federais no Estado de Minas Gerais 

 

Fonte: IF Sudeste-MG (2017) 

 

Atualmente, o IF Sudeste-MG é composto por campi localizados nas cidades de 

Barbacena, Bom Sucesso (unidade avançada), Cataguases (unidade avançada), Juiz de Fora, 

Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá (unidade avançada) 

– como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Distribuição das unidades dos IF Sudeste-MG 

 

Fonte: IF Sudeste-MG (2019) 

 

As unidades avançadas possuem somente estrutura voltada para o atendimento das 

atividades fins: ensino, pesquisa e extensão. Nessas localidades, o IF Sudeste-MG não possui 

a atividade-meio, na qual os setores administrativos estão inseridos. Sendo assim, os serviços 

administrativos, incluindo a demanda de processos licitatórios, de tais unidades ficam a cargo 

da Reitoria do IF Sudeste-MG, localizada no município de Juiz de Fora. 

 Sua estrutura administrativa está dividida da seguinte forma: a Reitoria, sete campi e 

três unidades avançadas. A estrutura básica da reitoria possui um gestor máximo (Reitor), que 

tem sob sua condução cinco Pró-Reitorias, que por sua vez, contam com diretorias e essas 

com coordenações e setores que buscam executar suas atividades de acordo com sua 

competência. Da mesma forma, cada campi também possui uma estrutura básica que tem 

como autoridade máxima o ordenador de despesas/diretor geral, tendo sob sua condução 

quatro diretorias sistêmicas – como é o caso do Campus São João del-Rei, que estão 

subdividas por frentes estratégicas de trabalho. 

Cada diretoria possui, em sua estrutura organizacional, coordenações que são 

responsáveis pela orientação e acompanhamento da execução de atividades setoriais 

subdivididas por competências (financeira, contabilidade, contratos, licitação e outras). 

Identifica-se, assim, dentro desta estrutura organizacional que existam grandes áreas de 
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atuação, sendo elas: o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Administração e Planejamento. 

 Registra-se que dentro das áreas de atuação da Administração e Planejamento têm-se 

as subdivisões das atividades administrativas da Diretoria de Administração e Planejamento 

(DAP), na qual se enquadra a Coordenação de Compras e Contratos onde o setor de Licitação 

está inserido e onde ocorre o processo de compras públicas compartilhada (PCP).  

A Figura 3 traz o organograma do DAP, Campus São João del-Rei. 

 

Figura 3 – Organograma do DAP, Campus São João del-Rei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 

 

Considerada como uma organização (pública) de grande porte e bem consolidada, o IF 

Sudeste-MG destaca-se por possuir uma ampla estrutura administrativa e organizacional que 

atua tanto conjuntamente entre as unidades que o compõem, ao mesmo passo em que têm 

permissão e podem atuar de maneira independente umas das outras, tendo em vista a sua 

autonomia orçamentária e administrativa. Estrategicamente, sua Reitoria foi estabelecida de 

forma centralizada, considerando a localização dos demais Campi que o compõe. 

Com relação ao desempenho da organização, considera-se o produto final como sendo 

o aluno formado. Assim, a sociedade, de modo geral, é considerada a fonte de clientes desta 

organização, uma vez que a demanda regional apresentada por ela está diretamente vinculada 

aos cursos abertos e ofertados pelo IF Sudeste-MG. 

Além disso, outras organizações de ensino também são atuantes na região, 

ocasionando uma concorrência com o referido instituto pelos alunos matriculados. Esta 

concorrência, considerando a localização geográfica do IF localizado na Zona da Mata 

mineira e abrangendo também a região das vertentes é formada, principalmente, pelas 
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Universidades Federais, mais especificamente a Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), a Universidade Federal de Viçosa (UFV), além de outras diversas instituições de 

ensino privadas localizadas nesta região. Existe, também, àquelas que ofertam além dos 

cursos presenciais, cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD), que também 

concorrem com o IF. 

Em uma análise interna, considerando a própria estrutura do IF e também o processo 

de CPC, existem os setores que geram as demandas de aquisição da organização e que podem 

ser considerados os clientes do setor de licitações. São estes setores demandantes que 

recebem ou identificam as necessidades para o bom funcionamento da instituição, para que os 

alunos tenham condições de receber um serviço educacional de qualidade. 

Já as oportunidades de melhorias, estas estão relacionadas com a falta de um software 

de gestão adequado ao atendimento das necessidades institucionais, com a ausência de 

procedimentos e rotinas de trabalho, com a inexistência de um fluxo processual – cujas etapas 

englobem desde o planejamento inicial de compras dos materiais e equipamentos necessários 

para o funcionamento da organização, até o encerramento do processo de aquisição com o 

recebimento do material/equipamento. Considerando o processo de CPC, pode-se citar que os 

desempenhos considerados insatisfatórios são aqueles em que os materiais e equipamentos 

licitados não são adquiridos por equívocos/erros ocasionados pelo mau dimensionamento do 

processo licitatório, seja por descrição incorreta ou incompleta, seja por erros no 

levantamento de valores de mercado desses itens ocasionando itens cancelados ou desertos 

nos processos licitatórios. 

O IF Sudeste-MG destaca-se, também, pela oferta de seus cursos, direcionados para o 

atendimento das necessidades regionais, complementando a oferta de cursos oferecidos pelas 

universidades federais localizadas na mesma região.  

De uma forma mais incisiva no processo de formação desses alunos e considerando o 

processo de CPC, pode-se considerar que os setores organizacionais demandantes são os 

principais clientes do setor de licitação, pois tais setores geram as demandas de compras para 

atender às necessidades de funcionamento da organização para que os alunos tenham 

condições de receber um serviço educacional de qualidade. A sua atuação geográfica está 

direcionada para o atendimento da comunidade da Zona da Mata mineira e Região das 

Vertentes (Região Sudeste de Minas Gerais). 
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Os principais processos internos do IF Sudeste-MG estão relacionados com quatro 

grandes áreas: o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Administração Pública. Especificamente, 

dentro da área de Administração Pública, tem-se as subdivisões das atividades administrativas 

da Diretoria de Administração e Planejamento, que enquadram a coordenação de compras e 

contratos, na qual o setor de licitação está inserido. 

Em relação à oferta de cursos de qualidade, os campi do IF Sudeste-MG objetivam 

disponibilizar oportunidades (em nível técnico, tecnológico, educação superior, graduação, 

pós-graduação e extensão) para qualificação de cidadãos que possam atuar em diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional e, por isso, possuem como característica cursos voltados para o desenvolvimento 

local, regional e nacional, e nesse contexto cada unidade administrativa de cada campi 

trabalha para que a dotação orçamentária advinda da aprovação da Lei Orçamentária Anual 

(LOA) seja alocada segundo a priorização de gastos de cada um deles. 

Esses campi possuem autonomia administrativa e orçamentária para gerir seu 

orçamento e cumprir com todas suas despesas, seja de natureza básica, como pagamento de 

água e energia elétrica, como também para o atendimento às necessidades específicas de cada 

um, como por exemplo, a aquisição de ração para animais para os que possuem cursos que 

demandam a realização do manejo animal como forma de aprendizado aos seus alunos. 

Os aspectos relacionados à manutenção administrativa de cada uma das unidades que 

compõem o IF Sudeste-MG possuem características similares como, por exemplo, a aquisição 

de material de expediente, contratação de serviços de telefonia, aquisição de materiais de copa 

e cozinha, entre outros. 

Pode-se destacar que os pontos fortes da organização estão relacionados com a ampla 

estrutura administrativa e organizacional e com servidores qualificados para o desempenho de 

suas atividades. A localização geográfica é estratégica, de maneira que a Reitoria esteja 

posicionada no centro da região, com oferta de cursos direcionada ao atendimento das 

necessidades regionais, e de cursos que complementam a mesma oferta das universidades 

federais. 

Para dar sustentação às atividades finalísticas da instituição, é necessário um 

planejamento sistemático dos setores que compõem a sua estrutura organizacional, alinhando-

se às exigências legais aplicáveis aos gestores públicos quando da destinação dos recursos 

orçamentários. Neste sentido, é necessária a implementação de procedimentos que visam 
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otimizar recursos e promover eficiência e eficácia administrativas ao atendimento das 

demandas.  

Dessa forma, o presente manual tem como objetivo reunir os principais aspectos do 

processo de compras públicas compartilhadas e definir parâmetros para a solicitação de 

compras de materiais e contratação de serviços no IF Sudeste MG de forma compartilhada, 

visando a organização do processo, a racionalização dos trâmites, a eficácia das aquisições e o 

cumprimento das determinações legais.  

Igualmente, procura ainda, estabelecer o fluxo dos procedimentos internos relativos à 

tramitação de processos de compras na modalidade CPC, definindo as responsabilidades e 

competências de todos os setores envolvidos nesse processo. 

Não há, aqui, a pretensão de esgotar todas as dúvidas acerca dos procedimentos de 

compras e contratações de serviços efetuados na modalidade CPC. Busca-se esclarecer aos 

solicitantes as questões básicas relacionadas ao assunto, a partir da experiência acumulada 

pelos setores envolvidos nesta modalidade de processo de compras e contratações de serviços.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 Buscando aprimorar os procedimentos de compras e contratações na modalidade CPC 

o IF Sudeste-MG, realizou-se um estudo direcionado ao desenvolvimento de um mapeamento 

dos fluxos de processos a fim de identificar as etapas, bem como os principais problemas que 

ocorreram em processos de compras e contratações nesta referida modalidade e instituto. 

 Como resultado desta pesquisa, ficou evidenciado que os principais problemas são 

decorrentes: 

 

1. Da necessidade se estabelecer um planejamento conjunto e sistemático daquilo que se 

quer adquirir/contratar; 

2. Da falta de ferramentas adequadas para o correto dimensionamento daquilo se quer 

adquirir/contratar e; 

3. Da identificação inadequada ou insuficiente dos papéis e responsabilidades dos 

envolvidos na instrução processual. 

  

 Identificados os principais problemas, pode-se explanar, brevemente, acerca das 

principais consequências de tais ocorrências. 

 

 Ausência de planejamento conjunto e sistemático 

 

 Em relação à ausência de planejamento conjunto e sistemático, é comum um setor 

demandar uma compra e, logo após ter sido iniciada a instrução processual ou até mesmo já 

estar finalizado o processo de aquisição, um novo demandante surgir com uma nova 

solicitação para o mesmo material ou serviço.  

 Entretanto, um questionamento se faz renascente: por que tal situação ocorre? 

Acredita-se explicação esteja na assertiva da ausência de planejamento setorial conjunto no 

dimensionamento das demandas.  

 Tal ausência acaba por consumir recursos das mais variadas ordens, tendo em vista 

que toda nova solicitação demandará um novo trâmite processual – o que acaba por 

sobrecarregar os setores em que os processos licitatórios têm tramitação em comum, como 

por exemplo, o setor da Procuradoria Jurídica.  
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 Obviamente que podem ocorrer situações derivadas de circunstâncias fortuitas. Por 

exemplo, o setor faz uma estimativa de compra de microcomputadores e, após o processo 

licitatório estar terminado, ocorre a liberação para contratação de novos servidores, a qual 

estava restrita por decorrência de ato legal. É evidente que esta é uma situação nova, o qual o 

responsável pela solicitação não tinha como prever. 

 

  

 Falta de ferramentas adequadas 

 

 Em relação à falta de ferramentas adequadas, estas podem na coleta de dados ou 

informações, no levantamento ou na especificação daquilo que se quer adquirir 

conjuntamente, acarretando em uma aquisição equivocada de material (exemplo, reuniões 

entre os setores demandantes). Ou, até mesmo, pode impossibilitar a obtenção do objeto 

solicitado, pois a forma como foi especificado pode restringir a participação (exemplo, setores 

que necessitam de um equipamento similar ou até mesmo de um mesmo equipamento, mas 

que trabalham com diferentes marcas de referência).  

 Outra ferramenta que pode auxiliar na aquisição conjunta está relacionada às planilhas 

de itens, que muitas vezes são elaboradas por apenas uma unidade sem que as outras 

participem e/ou quando surgem demandas não comtempladas. Estas são adicionadas à 

demanda inicial sem que os demais participantes possam, às vezes, se manifestarem – tanto 

na inclusão dos itens quanto nos quantitativos solicitados. No caso de material pode existir 

erros na especificação da sua qualidade, da quantidade ou em ambos os casos. 

 

  

Lembre-se: para um bom dimensionamento da demanda institucional, os setores 

demandantes devem estabelecer conjuntamente qual o quantitativo de um determinado 

material e ou serviço, buscando identificar inclusive o quantitativo mensal/anual por esse 

material/serviço de cada unidade. 

Lembre-se: as ferramentas são necessárias para que os solicitantes consigam dimensionar, 

conjuntamente, as características do material que necessita adquirir, bem como o tipo de 

uso que será dado a ele. 
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 Identificação inadequada ou incorreta dos papéis e responsabilidades 

 

 Em relação à identificação inadequada ou incorreta dos papéis e responsabilidades, 

cada um dos envolvidos pode-se inviabilizar todo o processo. Cada um deve saber, dentro de 

cada etapa – desde o solicitante, bem como o setor de compras –, qual a responsabilidade de 

cada um. Sem estar claramente identificado o fluxo processual, o processo de criação de 

demandas em conjunto pode ser completamente perdido, já que não se tem clareza quanto aos 

trâmites corretos para elaboração da demanda daquilo que se quer adquirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se: os papéis e responsabilidades devem estar claramente identificados para todos 

os envolvidos saibam onde cada um deles deve atuar para que o processo tenha êxito. 
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3 ÁREAS DE ATUAÇÃO – COMPETÊNCIAS 

 

 

3.1 Setores Demandantes  

 

 Para caracterizar o setor requisitante, bem como estabelecer suas atribuições quando 

da elaboração/criação de demandas no âmbito do IF Sudeste MG, pode-se defini-los como 

sendo aqueles usuários, solicitantes ou responsáveis que identificam a necessidade de 

aquisição do material ou contratação do serviço, responsáveis pelo acompanhamento dos 

trâmites processuais, e pela guarda dos serviços ou produtos, que foram objeto da 

contratação/aquisição.  

 Também, são responsáveis por criar a descrição do item a ser licitado, 

identificar/solicitar o catálogo de materiais (CATMAT) e/ou catálogo de serviços (CATSER) 

do item, bem como tramitar/acompanhar essa solicitação de compra nas demais instâncias 

administrativas.  

 Cabe, ainda, ao setor demandante planejar e analisar as demandas dos demais setores 

com relação aos materiais, equipamentos específicos e serviços pelo qual é responsável.  

 

 Competências dos setores demandantes: 

 

 Dimensionar a demanda da instituição, seja de uma unidade ou de toda ela; 

 Descrever o material e/ou serviço a ser adquirido/contratado e criar a lista de 

itens/serviços; 

 Realizar a cotação de preços praticados no mercado, nos moldes exigidos pelos órgãos 

de controle e preencher a declaração de pesquisa de preços; 

 Elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico – objeto da compra ou contratação 

–, apresentando, inclusive, os estudos preliminares e de análise de riscos referentes à 

aquisição/contratação quando pertinente; 

 Avaliar os anexos de proposta (prospectos) apresentados quando da aceitabilidade da 

proposta mais vantajosa durante a execução do certame; 

 Receber os materiais e/ou serviços solicitados e providenciar o parecer técnico para 

aceitabilidade dos mesmos; 
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 Conferir os documentos necessários para o recebimento e atestar a compra e/ou 

fiscalizar o objeto; 

 Requisitar os materiais e ou equipamentos e aloca-los adequadamente nos locais de 

utilização/aplicação e ou acompanhar a execução dos serviços de acordo com o que foi 

demandado;   

 Gerenciar as Atas de Registro de Preços. 

 

 

3.2 Coordenação de Compras 

  

 A coordenação de compras é um setor vinculado à Diretoria de Administração e tem 

como principal finalidade gerenciar e/ou coordenar a execução dos processos licitatórios de 

aquisição de bens/serviços/obras, visando ao atendimento das necessidades dos setores 

demandantes da instituição, sempre primando pela qualidade solicitada, a quantidade 

determinada, o prazo estabelecido, o melhor preço e a melhor fonte de fornecimento. 

 

 Competências da Coordenação de Compras: 

 

 Coordenar e executar  as licitações em todas as suas modalidades, de acordo com a 

legislação vigente; 

 Analisar as especificações, o termo de referência, os projetos básicos e executivos e as 

demais peças necessárias à definição do objeto a ser adquirido e/ou contratado; 

 Gerenciar e ou coordenar as licitações conjuntas de todo o IF Sudeste-MG; 

 Apoiar a Comissão Permanente de Licitação (CPL), os pregoeiros coordenando e os 

serviços administrativos, em todas as suas etapas; 

 Prestar assistência aos Campi no tocante a procedimentos relacionados às licitações; 

 Coordenar e acompanhar a execução do planejamento de contratações do IF Sudeste-

MG, aprovado pelo Conselho de Administração (CONAD) do IF Sudeste-MG; 

Lembre-se: o setor que realiza a compra é a área demandante, pois é o setor usuário, 

solicitante ou responsável pelo acompanhamento e guarda dos serviços ou produtos objeto 

da contratação.  
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 Propor em articulação com os Campi normas e padronização de ações para o IF 

Sudeste-MG; 

 Exercer outras competências que, por sua natureza, lhe sejam correlatas ou atribuídas. 

 

3.2.1 Área de Compras e Licitações 

 

 Competências da Área de Compras e licitações: 

 

 Receber e analisar os processos com os pedidos de compras recebidos das Áreas 

Demandantes; 

 Realizar a abertura e instrução da fase interna e execução da fase externa dos 

processos de compras para licitação; 

 Elaborar as minutas de editais e seus anexos bem como as atas de registro de preços; 

 Executar o certame licitatório e acompanhar os processos de compras. 
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4 LICITAÇÃO 

 

 

 A licitação é o processo administrativo no qual um responsável da Administração 

Pública conduz um processo licitatório e seleciona um fornecedor de bens/materiais ou 

serviços que esteja apto a ser contratado. 

 As licitações visam, principalmente, a escolha de opções mais vantajosas para os 

órgãos públicos – ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor 

qualidade e menor preço.   

 O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme 

prevê o direito da publicidade. E, assim, pode-se dizer que deve ser transparente. 

 Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no edital convocatório 

emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das 

Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). 

 A Lei das Licitações tem o objetivo de ajudar o órgão público a assegurar a melhor 

proposta disponível, em relação a qualidade e preço. 

 A licitação é a regra, porém há casos específicos em que a Lei de Licitações entende 

por razoável desobrigar a Administração Pública de utilizá-la, podendo essa também adotar 

para fins de contratação: a dispensa de licitação (art. 17, I e II; art. 24, I a XXXIII da Lei nº 

8.666/93) ou a inexigibilidade de licitação (art. 25 da Lei nº 8.666/93). 

 

4.1 Princípios Básicos da Licitação 

 

 Da Legalidade – a atuação do gestor público e a realização da licitação devem ser 

processadas na forma da lei, sem nenhuma interferência pessoal da autoridade; 

 

 Da Impessoalidade – o interesse público está acima dos interesses pessoais. Será 

dispensado a todos os interessados tratamento igual, independente se a empresa é 

pequena, média ou grande, salvo nos casos previstos em legislação específica; 

 

 Da Moralidade – a licitação deverá ser realizada em estrito cumprimento dos 

princípios morais, de acordo com a lei, não cabendo nenhum deslize, uma vez que o 
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Estado é custeado pelo cidadão que paga seus impostos para receber em troca os 

serviços públicos. 

 

 Da Igualdade (Isonomia) – previsto no art. 37, XXI da Constituição, onde se proíbe a 

discriminação entre os participantes do processo. O gestor não pode incluir cláusulas 

que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo, favorecendo uns em detrimento de 

outros, e beneficiando determinados participantes, mesmo que involuntariamente; 

 

 Da Publicidade – transparência do processo licitatório em todas as suas fases; 

 

 Da Probidade Administrativa – o gestor deve ser honesto em cumprir todos os 

deveres que lhes são atribuídos por força da legislação; 

 

 Da Vinculação ao Instrumento Convocatório (Edital ou Convite) – a administração e 

os licitantes ficam obrigados a cumprir os termos do edital, em todas as fases do 

processo: documentação, propostas, julgamento e contrato; 

 

 Do Julgamento Objetivo – pedidos da administração em confronto com o ofertado 

pelos participantes devem ser analisados de acordo com o que está estabelecido no 

Edital, considerando o interesse do serviço público e os fatores de qualidade de 

rendimento, durabilidade, preço, eficiência, financiamento e prazo. 

 

4.2 Modalidades 

 

 As Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 preveem seis modalidades de licitação, 

sendo elas: O Convite, a Tomada de Preços, a Concorrência, o Leilão, o Concurso e o Pregão 

– que, por envolver várias particularidades. 

 

4.3 O Pregão 

 

 O pregão é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns no 

âmbito da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 
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 Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado. 

 Esta modalidade de licitação foi estabelecida pela Medida Provisória (MP) nº 2.026, 

de 2000. Posteriormente, em 2002, a MP foi transformada na Lei Federal nº 10.520. A forma 

eletrônica do Pregão está regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 

2005. 

 

 Entre as vantagens e características do Pregão eletrônico, destacam-se: 

 

 Maior transparência nos processos licitatórios; 

 Incremento da competitividade com a ampliação do número de licitantes; 

 Garantia de economia imediata nas aquisições de bens e serviços comuns; 

 Maior agilidade nas aquisições, pois simplifica os procedimentos realizados durante as 

etapas da licitação. 

 

 A ideia inovadora de ampliar a competição permite à Administração Pública a 

obtenção de menores preços em licitações. Além disso, o formato eletrônico do Pregão 

contribui para que usuários do governo, fornecedores e sociedade exerçam maior controle 

sobre as contratações realizadas. 

 

 Existem duas formas de Pregão. São elas: 

 

 Pregão Presencial: exige a presença física dos licitantes durante o certame; 

 Pregão Eletrônico: os atos são feitos por meio eletrônico, inclusive a sessão pública, 

bem como o envio de propostas, impugnações e recursos (Decreto nº. 5.450/2005, art. 

1º). 

 

 O Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, art. 4, instituiu a obrigatoriedade do uso 

da modalidade Pregão nas licitações de aquisição de bens e serviços comuns, sendo 

preferencial a utilização de sua forma eletrônica. 
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 Determina o Estatuto Federal das Licitações – Lei nº 8.666/93 – que as compras, 

sempre que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços (SRP) 

(art. 15, II). 

 O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para aquisição de bens 

e serviços em que os interessados concordam em manter os preços registrados pelo órgão 

gerenciador. 

 A Figura 4, que segue, exibe a estrutura das da figura do órgão gerenciador e dos 

órgãos participantes  

Figura 4 – Estrutura das da figura do órgão gerenciador e dos órgãos participantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 

 

 Tais preços são lançados em uma Ata de Registro de Preços, visando as contratações 

futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato convocatório da licitação. 

 O SRP é uma opção economicamente viável à Administração Pública; portanto, 

preferencial em relação às demais.  

 

 A escolha pelo SRP se dá pelos fatores ou ocasiões: 

 Quando houver necessidade de compras habituais; 

 Quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações frequentes, 

como por exemplo: medicamentos; produtos perecíveis (como hortifrutigranjeiros); 

serviços de manutenção etc. 
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 Quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo caráter perecível 

quer pela dificuldade no armazenamento; 

 Quando for viável a entrega parcelada; 

 Quando não for possível definir previamente a quantidade exata da demanda;  

 Quando for conveniente a mais de um órgão da Administração Pública. 
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5 PROCESSO DE COMPRAS NA MODALIDADE CPC 

 

 

 Não deixando de considerar os impactos do mercado competitivo nas instituições, bem 

como os tempos de transições demandadas, são grandes os desafios em relação às inovações 

emergentes. O diferencial e o êxito concentram-se na oferta de serviços de excelência e 

qualidade e, para tanto, faz-se necessário reinventar o todo operacional envolvido. 

 Especificamente, para se alcançar resultados efetivos no processo CPC do IF 

Sudeste-MG será preciso que a equipe técnica se envolva e que se conscientize da 

importância de desenvolver habilidades para que haja aquisição de competência ao trabalhar 

como agente ativo no referido processo.  

 A Figura 5 exibe um diagrama do processo de compras na modalidade CPC para IF 

Sudeste-MG 

 

Figura 5 – Diagrama SIPOC do processo de CPC do IF Sudeste-MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 
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 O processo de compras deve desenvolver-se em uma sequência lógica que se inicia 

após os setores demandantes identificarem suas necessidades a serem atendidas e finaliza-se 

com a assinatura do respectivo contrato ou ata de registro de preços ou documento 

equivalente (nota de empenho).  

 Para melhor operacionalização do processo de CPC, este deve ser dividido em 3 fases 

(e várias etapas) bem caracterizadas, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Detalhamento do fluxo do processo ideal (fases/etapas) 

Fase Etapas 

Elaboração e planejamento da 

demanda 

1. Elaborar estudos preliminares e dimensionamento da 

demanda; 

2. Organizar, agrupar e ordenar a demanda; 

3. Elaborar os documentos sob a responsabilidade do 

setor demandante; 

4. Receber documentos e avaliar aquisição pretendida 

(Gestor Sistêmico); 

5. Verificar documentos da solicitação (Gestor 

Administrativo); 

6. Autorizar a abertura processual da fase interna 

(Autoridade Competente). 

Execução de fase interna 

(Instrução processual) 

1. Divulgar a intenção de registro de preço; 

2. Apensar toda documentação ao processo; 

3. Verificar documentação e solicitar apreciação jurídica 

do processo (Gestor Administrativo); 

4. Apreciar juridicamente e elaborar nota técnica e ou 

parecer acerca do conteúdo processual. 

Execução de fase externa 

(Execução do Certame) 

1. Publicar aviso de licitação; 

2. Abrir a sessão de lances do processo licitatório; 

3. Formalizar o reconhecimento do item/serviço 

(Adjudicação); 

4. Registrar homologação; 

5. Assinar/lançar no sistema de compras/publicar atas de 

registro de preços; 

6. Apensar toda documentação ao processo; 

7. Gerenciar vigência da ata de registro de preços e 

quantitativos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 
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5.1 Elaboração e planejamento da demanda 

 

 O planejamento e elaboração da demanda se destina ao desenvolvimento de estratégias 

que permitam aos demandantes melhorar a gestão das aquisições/contratações utilizando-se 

do processo de CPC.  

 Na Administração Pública é necessário gerir os recursos orçamentários destinando-os 

para o atendimento de infinitas necessidades em comum entre os Campi do IF Sudeste-MG, 

como por exemplo demandas por materiais gráficos, equipamentos de tecnologia da 

informação (TI), materiais e equipamentos de laboratórios, serviços terceirizados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, serviços de telefonia, materiais de expediente, materiais 

de copa e cozinha, gêneros alimentícios, mobiliário, etc.  

 

 Portanto, o planejamento conjunto tem como objetivos: 

 

 Garantir que atividades e ou materiais afins que numa eventual aquisição sejam 

conduzidos de forma segregada pelas diversos Campi do IF Sudeste-MG 

 Garantir que atividades e ou materiais afins que numa eventual aquisição possam ser 

conduzidos por processos únicos de forma que se estabeleçam todos os trâmites 

necessários para que sejam processos exitosos quanto à aquisição de materiais, bens e 

serviços; 

 Obter produtividade máxima dos recursos aplicados para obtenção de menor custo 

unitário com maior benefício possível; 

 Padronizar os processos de compras e de especificações de bens, materiais e serviços; 

 Efetuar as compras de forma programada, profissional e com controle centralizado; 

 Identificar oportunidades de melhoria nos processos; 

 Reduzir despesas de custeio; 

 Reduzir o tempo de análise e de tramitação de processos; 

 Estimular o planejamento entre setores demandantes afins do IF Sudeste-MG para 

melhorias na sua gestão; 

 Estabelecer metas e indicadores, acompanhando as ações para o alcance de resultados; 

 Estabelecer normas e procedimentos para alcançar a gestão unificada e modernizada. 
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 O desenvolvimento da estratégia de compras públicas compartilhadas exige um bom 

fluxo de informação entre todos os setores envolvidos. Para isso, o processo de compras deve 

partir de um planejamento setorial conjunto, o qual deve ser estabelecido em um plano de 

trabalho das atividades de responsabilidade dos setores afins, organizados por áreas afins e ou 

comuns de forma que a demanda possa ser elaborada para atender a toda a Instituição.  

 

 Como já descrito, anteriormente, a fase de elaboração e planejamento da demanda no 

processo de CPC do IF Sudeste-MG deve acontecer por meio de 6 etapas a saber: 

 

1. Elaborar estudos preliminares e dimensionamento da demanda; 

2. Organizar, agrupar e ordenar a demanda; 

3. Elaborar os documentos sob a responsabilidade do setor demandante; 

4. Receber documentos e avaliar aquisição pretendida (Gestor Sistêmico); 

5. Verificar documentos da solicitação (Gestor Administrativo); 

6. Autorizar a abertura processual da fase interna (Autoridade Competente). 

  

Figura 6 – Fluxo da fase de elaboração e planejamento da demanda no processo de CPC do IF 

Sudeste-MG 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 
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O detalhamento da fase de elaboração e planejamento da demanda no processo de 

CPC do IF Sudeste-MG que é mostrado pelo fluxo da Figura 6, e suas etapas são explanadas, 

na sequência. 

 

 Elaborar estudos preliminares e dimensionamento da demanda 

 

 A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do 

planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivos:   

 Assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de seu impacto 

ambiental e;  

 Embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a 

contratação for considerada viável, bem como o plano de trabalho, no caso de 

serviços, de acordo com exigência que consta na legislação. 

 Neste momento, os setores demandantes vão reconhecer a necessidade de bens, 

materiais e ou serviços e avaliar se a instituição já possui o item no estoque ou se será 

necessária a realização de uma nova aquisição. Realiza-se, para tanto, consulta no setor de 

almoxarifado e de compras para o caso de itens disponíveis que possua no estoque ou para 

solicitação ao fornecedor através da ata SRP. 

 Verifica-se, aqui, a disponibilidade do item e, em caso afirmativo, tomam-se as 

providências necessárias para se requisitar o material, bem ou serviço já licitado. Caso esta 

necessidade não seja atendida com materiais e ou bens, já em estoque ou registrado em ata, 

será necessária uma articulação entre o setor demandante, gestor sistêmico e gestor 

administrativo, para que o objeto seja adquirido.  

 Nesta etapa é importante ressaltar que o planejamento da aquisição é de 

responsabilidade do setor demandante e deve ser mensurada de acordo com uma previsão 

mensal/anual de consumo ou de utilização. 

 Outro aspecto relevante é em relação à correta informação/descrição e ou parâmetros/ 

características do item/serviço, para que se determine a real utilidade/qualidade/necessidade 

adequadas à aquisição do produto. 

 

 Organizar, agrupar e ordenar a demanda 

 

Nesta etapa, ainda sob a responsabilidade do setor demandante conjuntamente com os 

gestores sistêmicos e administrativos, ocorre a organização sistemática dos tipos de materiais 
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a serem adquiridos e se elabora uma planilha/documento que agrupe os itens com 

características em comum. Isto é fundamental para o êxito da compra, uma vez que nem todo 

fornecedor está apto a prover diferentes tipos de produtos/serviços e ou com utilidades/ 

aplicações específicas.  

O importante aqui é que se estabeleça uma ferramenta compartilhada entre os 

demandantes, para que esta organização seja eficaz e que todos sejam colaboradores na 

construção da planilha/documento.  

Busca-se, durante esta atividade de organização, um padrão de unidade de medida para 

fornecimento, a exata identificação do CATMAT e CATSER, bem como os valores (unitário 

e total), conforme levantamento de pesquisa de preços, além da correta e minuciosa descrição 

dos itens/serviços a serem comprados. 

 

 Elaborar os documentos sob a responsabilidade do setor demandante 

 

A elaboração de toda a documentação consiste na criação do projeto básico ou termo 

de referência que engloba o estudo preliminar.  

Neste documento, devem constar todas as informações que nortearão a contratação, 

tais como a correta descrição do objeto, com características que o identifique, com os campi 

participantes, justificativas da aquisição, a forma de entrega/prestação de serviço, bem como 

as obrigações da contratada e contratante e as condições de controle e fiscalização da 

aquisição/execução.  

Levando-se em consideração estes aspectos, para comprovação e veracidade dos 

valores identificados, faz se necessário enviar, anexo ao termo de referência para cada item, o 

levantamento de preços praticados no mercado.  

O demandante deve realizar esta pesquisa preferencialmente de forma a contemplar o 

painel de preços do governo, a pesquisa eletrônica e também fornecedores locais, incluindo 

todos os custos, inclusive o frete.  

Feita a cotação, o demandante deverá apresentar também uma declaração de pesquisa 

de preços para endossar a entrega desses documentos.  
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 Receber documentos e avaliar aquisição pretendida (Gestor Sistêmico) 

 

Nesta etapa, a gestão sistêmica avalia a aquisição pretendida, bem como sua 

viabilidade. Verifica também se ela condiz com o planejamento de compras do órgão. Caso 

não aprovada, a diretoria justificará a negativa e encerrará a solicitação. Se viável e pertinente, 

a demanda será autorizada e prosseguirá no fluxo de aquisição. 

 

 Verificar documentos da solicitação (Gestor Administrativo) 

  

 Neste momento, a gestão de administração realiza uma conferência de documentos de 

solicitação para correta instrução processual. Faz-se uma checagem e se os mesmos não 

estiverem corretos ou incompletos, retorna-se à solicitação aos setores demandantes para as 

devidas adequações. Estando tudo de acordo, a documentação é transferida para a autoridade 

competente.  

 

 Autorizar a abertura processual da fase interna (Autoridade Competente) 

 

Nesta etapa, a autoridade competente, de posse dos documentos e conforme os 

apontamentos da gestão sistêmica e da administrativa permitindo que o processo tenha 

continuidade e chegue à próxima fase. Tramita-se a documentação para a abertura do 

processo licitatório, para que o setor de compras dê início instrução da fase interna. Encerra-

se, desse modo, a fase de planejamento vinculada, principalmente, ao setor demandante. 

 

5.2 Execução de fase interna (instrução processual) 

 

 A etapa de execução de fase interna compreende toda instrução processual que é 

necessária para que um processo licitatório seja criado. Compreende desde a divulgação da 

IRP por parte do órgão gerenciador até a etapa da apreciação jurídica do processo de compras. 

 Como já descrito, anteriormente, a fase de execução de fase interna (instrução 

processual) no processo de CPC do IF Sudeste-MG deve acontecer por meio de 4 etapas a 

saber: 

1. Divulgar a intenção de registro de preço; 

2. Apensar toda documentação ao processo; 
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3. Verificar documentação e solicitar apreciação jurídica do processo (Gestor 

Administrativo); 

4. Apreciar juridicamente e elaborar nota técnica e ou parecer acerca do conteúdo 

processual. 

 

 O detalhamento da fase de execução de fase interna (instrução processual) no processo 

de CPC do IF Sudeste-MG é mostrado pelo fluxo da Figura 7, e suas etapas são explanadas, 

na sequência. 

 

Figura 7 – Fluxo da fase de execução de fase interna (instrução processual) no processo de 

CPC do IF Sudeste-MG 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 

 

 Divulgar a intenção de registro de preço 

 

Nesta atividade, o setor de compras insere as informações sobre o processo licitatório 

e cria a IRP no sistema de compras do Governo Federal para que fornecedores e outros órgãos  
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tomem conhecimento e sejam avisados sobre o processo que o gerenciador propõe tramitar.  

Caso algum órgão, que não tenha participado da demanda inicial, tenha interesse na 

aquisição proposta, deve manifestar-se, via sistema, ao gerenciador sobre sua participação 

nesse processo de compras.  

O órgão gerenciador, ciente do interesse dessa manifestação, pode aceitar, ou não, 

baseando-se na legislação vigente. Caso não aceite, será necessário justificar a recusa. 

Confirmada a participação, enviará toda documentação requerida no início da proposta de 

aquisição dos itens/serviços no prazo estipulado pelo gerenciador, de preferência, sem 

possíveis atrasos. 

 

 Apensar toda documentação ao processo 

 

 Nesta etapa, o gerenciador reúne todos os documentos enviados pelos participantes, 

condensa toda essa demanda e preenche o edital e seus anexos que irão nortear a fase externa 

do processo.  

 Terminadas estas ações, deverá encaminhar o processo para o gestor administrativo.  

 

 Verificar a documentação e solicitar apreciação jurídica do processo (Gestor 

Administrativo) 

 

Em virtude do que foi mencionado, o gestor avalia toda a construção do processo e 

preenche um Check-list da conformidade da documentação para encaminhar para a autoridade 

competente.  

Esta, por sua vez, irá preencher um Check-list para verificar se o processo foi instruído 

corretamente. Por fim, o setor de compras acrescenta ao Check-list com os dados necessários 

referentes aos envolvidos na condução da fase externa e irá encaminhar tudo para a 

apreciação jurídica.  

 

 Apreciar juridicamente e elaborar nota técnica e ou parecer acerca do conteúdo 

processual 

 

 Neste momento, a assessoria jurídica – designada na pessoa do procurador ou 

departamento jurídico da Advocacia Geral da União (AGU) – analisa a essência do processo e 
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emite parecer, embasado na jurisprudência, sobre a viabilidade da contratação/aquisição 

pretendida, apontando possíveis falhas e ou questionamentos processuais que visam garantir à 

autoridade competente que o processo atende aos preceitos legais.  

Ainda nessa etapa, retornado o processo do setor jurídico, o setor de compras junto 

com o setor administrativo, quando detectadas falhas e ou questionamentos jurídicos, 

apontam os tópicos incompletos nos documentos, recebem orientações dos responsáveis sobre 

onde encontrá-los no processo e ou reconhecem àqueles que precisam ser reformulados. 

Dado o exposto, quando não atendidos, a autoridade competente tem a prerrogativa de 

remeter o processo para ajustes, caso julgue viável, ou deverá optar pelo encerramento do 

mesmo. E quando verificados e satisfeitos os apontamentos jurídicos, a autoridade competente 

decidirá pela deflagração da fase externa e dará continuidade ao processo, encaminhando-o ao 

setor de compras para que seja realizado o agendamento da publicação.   

 

5.3 Execução de fase externa (Execução do Certame) 

 

 A etapa de execução de fase externa compreende toda fase sob a responsabilidade do 

setor de compras. Nesta fase, no dia e horário estipulados no instrumento convocatório 

(edital) para abertura dos trabalhos, ocorre o certame licitatório.  

 É neste momento que os fornecedores interessados e que cadastraram suas propostas 

para os itens licitados são convocados pelo pregoeiro para prestar esclarecimentos acerca de 

sua proposta bem como fornecer documentos comprobatórios cerca do objeto/serviço que 

forneçam subsídios para análise do pregoeiro, conjuntamente com um representante do setor 

demandante que detenha conhecimento necessário para realizar a aceitação ou recusa da 

proposta. 

 

 Como já descrito, anteriormente, a fase de execução de fase externa (execução do 

certame no processo de CPC do IF Sudeste-MG deve acontecer por meio de 7 etapas a saber: 

 

1. Publicar aviso de licitação; 

2. Abrir a sessão de lances do processo licitatório; 

3. Formalizar o reconhecimento do item/serviço (Adjudicação); 

4. Registrar homologação; 

5. Assinar/lançar no sistema de compras/publicar atas de registro de preços; 
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6. Apensar toda documentação ao processo; 

7. Gerenciar vigência da ata de registro de preços e quantitativos. 

  

 O detalhamento da fase de ex ecução de fase externa (execução do certame) no 

processo de CPC do IF Sudeste-MG é mostrado pelo fluxo da Figura 8, e suas etapas são 

explanadas, na sequência. 

 

Figura 8 – Fluxo da fase de execução de fase externa (execução do certame) no processo de 

CPC do IF Sudeste-MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da pesquisa (2019) 

 

 Publicar aviso de licitação 

  

Nesta fase, o setor de compras publica no Diário Oficial da União (DOU), em sistema 

específico, o aviso sobre o processo licitatório, com data e horários previstos e também 

registra as informações no sistema de compras do Governo Federal, que anuncia aos 

fornecedores sobre a aquisição/contratação pretendida. 

O fornecedor verifica a publicação e caso encontre alguma falha ou inconsistência que 

o prejudique, poderá impugnar o edital. Caso aconteça ele deverá registrar a impugnação.  
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Recebida a notificação do registro, o responsável do setor de compras deverá analisar 

o pedido de impugnação e, caso procedente, deverá ajustar o edital e seus anexos e ou 

solicitar ajustes aos demandantes da documentação.  

Caso a impugnação não seja procedente, aguarda-se o prazo editalício para que a fase 

de lances ocorra. 

 

 Abrir a sessão de lances do processo licitatório 

  

Neste momento, o pregoeiro libera o sistema, impreterivelmente, na data e horário 

previstos e o sistema faz a abertura para os lances. Na sequência, os fornecedores registram 

suas propostas.  

Caso algum fornecedor apresente uma boa proposta que vença o certame e seja aceita 

pelo pregoeiro, e se outro fornecedor detectar que o vencedor não tenha condições de ofertar o 

produto aos órgãos participantes, o vencedor aguarda análise do pregoeiro. O fornecedor que 

alertou sobre a impossibilidade da oferta, deverá registrar recursos, bem como apresentar a 

materialidade dos fatos recursais que impeçam o detentor da melhor proposta de participar 

dessa etapa. 

Cabe ao pregoeiro analisar e se cabível o recurso, retorna a fase de lances e abre o chat 

cancelando a primeira proposta e convoca o próximo fornecedor para negociar uma nova 

oferta, nos moldes da primeira ou abaixo do preço de referência.  

Não havendo registro de recursos, o pregoeiro segue para a próxima etapa. 

 

 Formalizar o reconhecimento do item/serviço (Adjudicação) 

  

Respeitada a fase recursal, o pregoeiro formaliza o reconhecimento do item/serviço ao 

devido fornecedor detentor, da melhor proposta adjudicando o item no sistema.  

Após esta formalização do item/serviço, o certame segue para a próxima etapa da 

homologação.  

 

 Registrar homologação 

 

A autoridade competente nessa etapa ratifica as ações do certame homologando, no 

sistema, os resultados obtidos no processo licitatório.  
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 Assinar/lançar no sistema de compras/publicar atas de registro de preços 

  

 O responsável pelo setor de compras emitirá as atas, coletará a assinatura da 

autoridade competente e as enviará, em duas vias, aos fornecedores para que os mesmos, 

através de seus representantes legais, assinem o documento e remetam uma via original ao 

setor de compras.  

 De posse da ata assinada, o responsável lançará a vigência da ata no sistema de 

compras para que o item/serviço fique disponível para os participantes requisitem e dará 

publicidade aos interessados. 

 

 Apensar toda documentação ao processo 

 

Após as atas de registro de preços retornarem assinadas pelos fornecedores, o 

responsável do setor de compras reunirá toda esta documentação no processo licitatório para 

fins de arquivamento e ou consultas futuras.   

 

 Gerenciar vigência da ata de registro de preços e quantitativos  

 

Caberá aos setores demandantes, como etapa final da realização do processo de CPC, 

a gerência da ARP quanto ao período de validade e, também, em relação aos quantitativos dos 

itens/serviços registrados para que, dentro do planejamento estabelecido inicialmente, o setor 

demandante possa cumprir com suas atividades e ou abastecer os demais setores de sua 

instituição.   

Desta forma, torna-se viável cada ação das etapas descritas, que poderão auxiliar a 

equipe técnica responsável pela condução dos processos licitatórios a identificar os seus 

pontos positivos e negativos para que atendam com êxito as demandas. 
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6 FERRAMENTAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE 

CPC 

 

 

 Para que o processo do fluxo ideal obtenha êxito em sua execução, algumas outras 

ferrametnas de apoio ao desenvolvimento dos processos de CPC devem ser propostas, tais 

como:  

 Reuniões entre os setores demandantes; 

 Planilha de itens padronizada e; 

 Cronograma de compras. 

 

 Reuniões entre os setores demandantes 

 

 Em relação às reuniões entre os setores demandantes, pondera-se que est pode ser uma 

ferramenta a ser trabalhada de modo que as demandas sejam analisadas em conjunto pelos 

setores demandantes e que os itens sejam estabelecidos previamente para que os demais 

trâmites processuais não sejam comprometidos.  

 É fato que atrasos podem comprometer o bom andamento do processo licitatório além 

de impactar na previsão de disponibilidade do item a ser licitado. Desta forma, os setores 

demandantes devem iniciar seus trabalhos sempre atentos aos prazos estipulados. 

 

 Planilha de itens padronizada 

 

 Em relação à planilha de itens padronizada, pondera-se que esta seja uma ferramenta 

de extrema importância na condução dos processos licitatórios, uma vez que nela são 

elencados todos os itens identificados no levantamento da demanda.  

 Nela, também, são de fundamental importância:  

 

 O estabelecimento da correta descrição dos itens;  

 Identificação do CATMAT ou CATSER necessários para o cadastramento do item no 

sistema de compras; 

 A unidade de fornecimento ideal para o demandante; 

 Os valores de referência obtidos na realização da pesquisa de preços; 
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 Outras informações necessárias para a correta identificação do item que se pretende 

adquirir por parte do fornecedor. 

 

 Cronograma de compras 

 

 Em relação ao cronograma de compras, esta é uma ferramenta utilizada para reunir 

todas as demandas que contemplem itens de necessidade comum e estipular temporalmente 

quando cada demanda será trabalhada dentro do exercício.  

 Cabe aos setores demandantes, conjuntamente com a coordenação de compras, efetuar 

a consolidação dos pedidos para posterior procedimento licitatório. Partindo do princípio de 

que o planejamento estratégico de compras concentra sua atenção no desenvolvimento de 

estratégias que permitam melhorar a gestão das despesas da instituição, buscam-se os 

seguintes resultados: 

 

 Racionalização e padronização de processos de compras e de especificações de bens; 

 Redução do tempo de análise e de tramitação de processos; 

 Identificação das oportunidades de melhoria nos processos de compra e contratação; 

 Diminuição do número de processos licitatórios e; 

 Aquisição por menores preços e economia de escala.  

 

 Porém, para que essa ferramenta funcione adequadamente, é necessária a colaboração 

de todos os setores envolvidos no procedimento. Destarte, o requisitante deve ter atenção às 

datas limites, enviando sua demanda de forma correta e no prazo; e os demais setores devem 

ser céleres e eficientes em suas ações. 
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7 ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

 

 

 Procedimentos que devem ser adotados antes de realizar um pedido de compra: 

 

 Verificar a real necessidade do produto, equipamento ou serviço que será solicitado; 

 Verificar, em caso de material permanente, se há local e condições para instalação 

quando do ato da entrega (instalações elétricas, hidráulicas, de gás especial, 

necessidade de equipamentos de auxílio, como nobreak ou outros); 

 Verificar, em caso de material de consumo, se há local e condições para a 

armazenagem segura, dentro das condições indicadas pelo fabricante; 

 Verificar se o material de consumo ou material permanente já não está disponível no 

almoxarifado ou no setor de patrimônio, respectivamente, caso em que deverão ser 

solicitados por requisição; 

 Verificar nas Atas de Registro de Preços resultantes de Pregões do SRP com o prazo 

de validade ainda vigente, se não existe o produto, equipamento ou serviço desejado. 

 

 Caso exista o registro de preço, o setor solicitante deverá elaborar a solicitação de 

empenho que será avaliada pela chefia vinculada.  

 Caso não, a instituição não disponha de Ata de Registro de Preço vigente com o 

material/serviço desejado, um pedido de compras deverá ser realizado de forma a respeitar, 

sucessivamente, o §5º do Art. 7º, §7º do Art. 155 e o Inciso I do Art. 40, ambos da Lei Federal 

nº 8.666/93 e o Inciso II do Art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02, tomando-se os seguintes 

cuidados: 

 

 Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas as condições de manutenção, assistência técnica 

e garantias oferecidas quando for o caso; 

 Sempre que possível e vantajoso para a Instituição e para a Administração Pública 

Federal, proceder à aquisição por meio de Pregão SRP; 

 Ser subdivididas em tantas parcelas quantas forem necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando à economicidade; 
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 Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública, mediante de ampla pesquisa de mercado, ou seja, no mínimo 03 (três) 

orçamentos. Com isso haverá condições de verificar se existem preços superfaturados 

ou inexequíveis, preservando-se o bom uso do erário, conforme orientado no Acórdão 

nº 1547/200711 do Plenário do TCU; 

 Especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca e sem 

direcionar para uma marca e modelo específico; 

 A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas de acordo com o 

consumo e a utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 

mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

 As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do 

material e nem a perda do prazo de validade ou garantia. 

 

 A apresentação de justificativa no termo de referência é obrigatória, pois é nesse 

instrumento que o ordenador de despesa pode identificar com clareza a necessidade da 

demanda e decidir quanto a aprovação ou reprovação da solicitação de aquisição. Ela deve 

conter o motivo da necessidade de se adquirir o bem ou contratar o serviço, demonstrando se 

os benefícios da contratação, assim como o compromisso de que realmente há condições para 

o devido uso e armazenamento. 

 Para cada item solicitado, deve-se providenciar 03 (três) orçamentos (art. 15, III, da 

Lei nº 8.666/93).  

 

 Assim, ainda sobre os orçamentos: 

 Os valores devem incluir inclusive o frete para a unidade de destino; 

 No orçamento é preciso constar o CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa; 

 Deve-se encaminhar conjuntamente com a solicitação os orçamentos obtidos pois 

esses documentos serão necessários para a instrução do processo (caso seja recebido 

algum orçamento por e-mail esse deve ser assinado pelo responsável pelo 

recebimento); 

 A cotação de preços também poderá ser realizada por meio de pesquisa de preço de 

mercado, utilizando-se preferencialmente o painel de preços do governo. 
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8 GLOSSÁRIO DE TERMOS 

 

 

 Dentre as definições de algumas siglas e termos comumente utilizados, tanto pelos 

setores demandantes, quanto pelos setores de licitação, destacam-se as principais: 

 

Adjudicar – na licitação, o ato de adjudicação é a atribuição ou concessão do direito de 

entregar algum bem, prestar algum serviço ou realizar alguma obra ao vencedor de uma 

licitação. 

 

Agente Público – pessoa física incumbida, definitiva ou transitoriamente, do exercício de 

alguma função estatal. 

 

Área Demandante – solicitante ou setor responsável pelo acompanhamento e guarda dos 

serviços ou produtos objeto da contratação. Responsável pela elaboração do Termo de 

Referência ou Projeto Básico. 

 

Autoridade Competente – pessoa responsável pela gestão dos recursos públicos dentro de 

uma unidade gestora. Deve ser designada por portaria publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) ou boletim interno da unidade. 

 

CATMAT – número que identifica o item/material dentro do catálogo de materiais do Sistema 

de Compras do Governo Federal. 

 

CATSER – número que identifica o item/serviço dentro do catálogo de serviços do Sistema 

de Compras do Governo Federal. 

 

COMPRASNET – portal de Compras do Governo Federal. 

 

CPC – Processo de Compras Públicas realizado de forma Compartilhada entre diversos 

demandantes. 
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Contratante – órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta da União que 

pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição 

financeira federal (mandatária), mediante celebração de contrato de repasse, ou seja, órgão ou 

entidade signatária de instrumento contratual. 

 

Contratado – pessoa física ou jurídica signatária de instrumento contratual com a 

Administração Pública, na condição de fornecedor de bens, executor de obra ou prestador de 

serviço. 

 

Contrato – todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 

de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 

Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente. 

 

Edital – lei interna da licitação, documento que enumera todas as condições que devem ser 

cumpridas pela Administração e pelos licitantes num processo licitatório. 

 

Impugnação – situação em que algum interessado, licitante ou mesmo um cidadão protocola 

documento contestando o conteúdo do edital e seus dispositivos com o objetivo de anular ou 

desfazer suas alegações ou de impedir que promova ato processual demonstrado ou julgado 

injusto. 

 

Inexequível – aquilo que não se pode executar; irrealizável; impraticável; impossível. No 

processo licitatório, diz respeito à situação em que um proponente oferece valores ou 

condições demasiadamente inferiores aos valores de mercado. 

 

Inexistência de Fato Superveniente – declaração do fornecedor de que não existe nenhum 

fato impeditivo para sua participação no processo licitatório. 

 

Juízo de Admissibilidade – momento no qual o pregoeiro irá julgar, como procedente ou não, 

a manifestação de intenção de recurso feita pelo licitante. 
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Licitação – procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, 

mediante condições estabelecidas em ato convocatório, empresas interessadas na apresentação 

de propostas para o oferecimento de bens e serviços. 

 

Nota de empenho – documento que cria para a administração a obrigação de pagamento. 

 

Ordenador de Despesa – toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de 

empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da Administração. 

No IF Sudeste-MG, os diretores gerais têm essa autoridade por delegação de competência do 

Reitor. 

 

Órgão Gerenciador – unidade de atuação que integra e estrutura toda a sua demanda bem 

como a demanda dos participantes do processo de CPC. 

 

Participante – órgão que participa da elaboração inicial da solicitação conjunta a ser 

conduzida pelo órgão gerenciador. 

 

Planilha de Itens para Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços – formulário por 

meio do qual é feita a solicitação de aquisição ou contratação de bens e serviços para 

Administração. 

 

Planilha de Custos e Formação de Preços – documento que o licitante apresenta, contendo o 

detalhamento dos custos que compõem seus preços. 

 

Preço – valor que se atribui a determinado bem, serviço ou execução de obra. 

 

Pregão – modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 

comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços. 

 

Pregoeiro – servidor designado para executar procedimento licitatório na modalidade pregão, 

credenciando os interessados, recebendo as propostas e os documentos de habilitação, 

examinando as propostas, conduzindo os procedimentos relativos à fase de lances, analisando 

a aceitabilidade dos preços, habilitando os licitantes e adjudicando o objeto ao vencedor. 
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Projeto Básico – descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a serem 

executados, sua frequência e periodicidade, características do pessoal, materiais e 

equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, 

deveres, disciplina, gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem 

adotados. 

 

Registro de Preços - uma forma simplificada de contratação, precedida de licitação nas 

modalidades Concorrência ou Pregão. 

 

SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. 

 

SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. 

 

SISPP – Sistema de Preços Praticados 

 

SRP – Sistema de Registros de Preços 

 

Termo de referência – documento que deve conter elementos capazes de propiciar avaliação 

do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 

estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 

cronograma físico financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 

contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo 

de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

 

Termo aditivo – instrumento de alteração que ocorre em função de acréscimos ou supressões 

de prazo de execução ou quantidades do objeto contratual. 
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APÊNDICE E – FLUXOGRAMA DE PROCESSO E DIAGRAMA SIPOC 
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APÊNDICE F – DIAGRAMA SIPOC DO PROCESSO DE CPC DO IF SUDESTE-MG 
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APENDICE G – FLUXO DA FASE DE ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DA 

DEMANDA NO PROCESSO DE CPC DO IF SUDESTE-MG 

 

 

 



 

154 
 

APÊNDICE H – FLUXO DA FASE DE EXECUÇÃO DE FASE INTERNA 

(INSTRUÇÃO PROCESSUAL) NO PROCESSO DE CPC DO IF SUDESTE-MG 
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APÊNDICE I – FLUXO DA FASE DE EXECUÇÃO DE FASE EXTERNA 

(EXECUÇÃO DO CERTAME) NO PROCESSO DE CPC DO IF SUDESTE-MG 

 

 

 


