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RESUMO 

Título:  
Proposta de aperfeiçoamento do processo de compras no Instituto Federal de Mato 
Grosso. 

 

Objetivo do trabalho:  
O objetivo deste trabalho é fazer a modelagem dos principais processos de compras 
do Departamento de Administração do Campus Várzea Grande do Instituto Federal 
de Mato Grosso, visando a construção dos fluxos dos processos, manuais de 
procedimentos, listas de verificações, e documentos padrões, para que seja 
possível formalizar as principais atividades desse processo e viabilizar a 
implantação do processo eletrônico aos processos de contratações. 

 

Procedimentos/Metodologia para solução do problema:  
A pesquisa foi de abordagem qualitativa, aplicando as concepções, da pesquisa 
bibliográfica, da pesquisa documental e da pesquisa de campo. Onde está 
estruturada nas etapas de análise, modelagem, implantação, gerenciamento de 
processos e implantação do processo eletrônico. Sendo que os trabalhos 
investigativos foram desenvolvidos no Departamento de Administração e 
Planejamento do Campus Várzea Grande (DAP), do Instituto Federal de Mato 
Grosso (IFMT). Como recursos tecnológicos foi definido a notação Busines Process 
Modeling Notation (BPMN) e o software Bizagi Modeler. 

 

Resultados:  
Os resultados buscaram contribuir no aprimoramento da eficiência do processo de 
compras, sendo que, com ações implementadas será aperfeiçoado ou até mesmo 
corrigido falhas do procedimento pesquisado. Assim visando formalizar as principais 
atividades desse processo e a implantação do processo eletrônico, foram propostas 
melhorias nas deficiências detectadas e realizado a modelagem e remodelagem dos 
principais processos, por meio da criação do fluxo de processo, manual de execução 
das atividades, e listas de verificação. Por fim, foi realizada a implantação do formato 
eletrônico nos processos pesquisados, utilizando da remodelagem realizada.  

 

Implicações práticas: 
O impacto estimado é que a Administração do IFMT-VGD, a partir desta pesquisa, 
inicie a execução dos seus processos de contratação no formato eletrônico e em 
acordo com a remodelagem realizada. Assim atenderá a obrigatoriedade legal de 
implantação do processo eletrônico até 2017 nas autarquias públicas federais, 
prevista no decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 do Ministério do 
Planejamento. 

 

Originalidade e contribuições: 
O estudo proposto é único no IFMT-VGD, pois não existia mapeamento de processo 
de contratação, e nem a sua implantação no formato eletrônico. Desta forma, a 
pesquisa vem contribuir na inicialização do mapeamento de processos de 
contratação na instituição, bem como, sua execução de forma eletrônica. Importante 
registrar que a remodelagem de processo realizada, poderá ser utilizada em outras 



 

instituições públicas semelhantes. E a pesquisa possui aderência com a linha de 
atuação científico-tecnológico: Administração de Operações e Suporte Logístico 
Integrado. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 
A modelagem e remodelagem dos principais processos de contratação (dispensa 
de licitação e pregão participante), por meio da criação de fluxogramas, listas de 
verificação e manuais de descrição das tarefas, bem como, a implantação do 
processo eletrônico a esses processos remodelados, são os principais produtos 
técnico/tecnológico derivado da pesquisa. Enquadra-se como Processo/Tecnologia 
não patenteável pertencente ao EIXO 1 – Produtos e Processos. O procedimento 
apresenta aplicabilidade após concordância e participação da alta gerência e dos 
colaboradores participantes do processo. O procedimento também traz inovação, 
uma vez que a partir do estudo bibliométrico sobre o tema, constatou que não há 
pesquisa propondo tais recomendações expostas. Por fim, o procedimento 
apresenta média complexidade, com o envolvimento de muitos atores para o seu 
desenvolvimento. 

 

Palavras-chave:  
Contratação Pública, Gestão de Processos, Processo Eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Title:  
Proposal to improve the purchasing process at the Federal Institute of Mato Grosso 

 

Objective of the work:  
The objective of this work is to model the main purchasing processes of the 
Department of Administration of the Campus Várzea Grande of the Federal Institute 
of Mato Grosso, aiming at the construction of process flows, procedure manuals, 
checklists, and standard documents, so that it is possible to formalize the main 
activities of this process and make possible the implementation of the electronic 
process to the hiring processes. 

 

Procedures / Methodology for solving the problem:  
The research was of qualitative approach, applying the conceptions, the 
bibliographical research, the documental research, and the field research. Where it 
is structured in the stages of analysis, modeling, implementation, process 
management, and electronic process implementation. The investigative works were 
developed in the Department of Administration and Planning of the Campus Várzea 
Grande (DAP), of the Federal Institute of Mato Grosso (IFMT). Business Process 
Modeling Notation (BPMN) and Bizagi Modeler software were defined as 
technological resources. 

 

Results:  
The results sought to contribute to improving the efficiency of the purchasing 
process, and with implemented actions will be improved or even corrected flaws in 
the procedure researched. Thus, to formalize the main activities of this process and 
the implementation of the electronic process, improvements were proposed in the 
deficiencies detected and the modeling and remodeling of the main processes were 
carried out, through the creation of the process flow, activities execution manual, and 
checklists. Finally, the implementation of the electronic format in the researched 
processes was carried out, using the remodeling carried out. 

 

Practical implications: 
The estimated impact is that the Administration of the IFMT-VGD, from this survey, 
starts the execution of its hiring processes in electronic format and accordance with 
the remodeling carried out. This will meet the legal obligation to implement the 
electronic process by 2017 in the federal public agencies, provided in Decree No. 
8,539 of October 8, 2015, of the Ministry of Planning. 

 

Originality and contributions: 
The proposed study is unique in IFMT-VGD, as there was no mapping of the hiring 
process, nor its implementation in electronic format. This way, the research 
contributes to the initialization of the mapping of hiring processes in the institution, 
as well as its execution in electronic format. It is important to note that the remodeling 
of the process carried out may be used in other similar public institutions. And the 
research has adherence to the scientific-technological line of action: Operations 
Management and Integrated Logistics Support. 



 

 

Technical / Technological Production: 
The modeling and remodeling of the main hiring processes (bidding and participant 
trading), through the creation of flowcharts, checklists, and task description manuals, 
as well as the implementation of the electronic process to these remodeled 
processes, are the main technical/technological products derived from the research. 
It fits as unpatentable Process/Technology belonging to AXIS 1 - Products and 
Processes. The procedure has applicability after agreement and participation of 
senior management and employees participating in the process. The procedure also 
brings innovation, since the bibliometric study on the subject, found that there is no 
research proposing such recommendations exposed. Finally, the procedure 
presents medium complexity, with the involvement of many actors for its 
development. 

 

Keywords:  
Public Procurement, Process Management. Electronic process. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

O Campus Várzea Grande do Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT – VGD) 

é uma instituição de educação superior, básica e profissional, com especialização na 

oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino. 

Além disso, a instituição atua nas atividades de Pesquisa e Extensão, contando com 

uma estrutura de autarquia de direito público. O campus está inserido dentro da 

estrutura de multi-campi (14 Campi e 05 Campi Avançados) do Instituto Federal de 

Mato Grosso (IFMT). 

De acordo com a Plataforma Nilo Peçanha (2019) do Governo Federal, que 

possui informações do ano base de 2018, o IFMT-VGD é uma instituição que possui 

em seu efetivo de quadro laboral 72 (setenta e dois) servidores, sendo 52 (cinquenta 

e dois) professores e 20 (vinte) técnicos administrativos. Esses colaboradores 

atendem em torno de 2700 alunos (1000 presenciais e 1700 a distância) que 

frequentam 16 cursos nos níveis: Superior (licenciatura e tecnologias), Pós-graduação 

lato senso, Técnico (no ensino médio integrado e Proeja), Educação a Distância, além 

de cursos de curta duração, como FIC (Formação Inicial e Continuada). 

Quanto ao contexto histórico, o IFMT-VGD foi criado pela Portaria nº 993, de 

07 de outubro de 2013, fazendo parte da terceira fase do plano de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Está inserido dentro de uma 

instituição consolidada, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso (IFMT), criado em 29 de dezembro de 2008, através da Lei 11.892/2008 (Lei 

de criação dos Institutos Federais).  

O IFMT, foi formado a partir da união três autarquias, sendo: CEFET Mato 

Grosso (em Cuiabá), o CEFET Cuiabá (em São Vicente) e Escola Agro Técnica 

Federal de Cáceres, que a partir de sua expansão e interiorização, abrangeu outras 

regiões, como: Primavera do Leste, Várzea Grande, Alta Floresta, Diamantino, Lucas 

do Rio Verde e Tangará da Serra. 

A estrutura básica interna do IFMT-VGD é constituída pela Direção Geral, 

Departamento de Ensino, Departamento de Administração e Planejamento - DAP 

(onde foi realizado o trabalho investigativo), Coordenação de Pesquisa, Coordenação 

de Extensão. 
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O DAP é o Departamento responsável pela administração orçamentária, 

financeira e patrimonial do Campus Várzea Grande, sendo suas atividades vinculadas 

à Pró-Reitoria de Administração (PROAD) do IFMT. O DAP é constituído pelas 

Coordenações de: almoxarifado e patrimônio, aquisições e contratos, contabilidade e 

finanças, e de manutenção e logística. Para execução de todas as atividades possui 

08 (oito) servidores. 

O Orçamento do IFMT-VGD para o ano de 2019 foi no valor de 

aproximadamente 02 (dois) milhões de reais para arcar com despesas de 

funcionamento, bolsas (Assistência Estudantil, Pesquisa e Extensão) e investir em 

estruturas físicas, não considerando as despesas com a folha de pagamento. 

Com relação as contratações, que é objeto de estudo desta pesquisa, o IFMT-

VGD teve um orçamento de aproximadamente um milhão, seiscentos mil reais para o 

ano de 2019. Em torno de 850 (oitocentos e cinquenta) mil reais, foram gastos com 

as despesas fixas como, água, energia elétrica, serviços terceirizados (a exemplo 

limpeza, vigilância, motorista). Outros 750 (setecentos e cinquenta) mil foram com 

contratações visando manutenção de bens móveis e imóveis, e locação de veículos. 

Consideram-se também as contratações sob demanda advindas dos setores de 

ensino, pesquisa, extensão e direção geral, como compras de materiais ou serviços, 

visando a realização de atividades educacionais, esportivos e/ou administrativo. Além 

das contratações de obras e equipamentos permanentes como móveis, computadores 

e equipamentos de laboratórios. O restante, pouco mais de 450 (Quatrocentos e 

cinquenta mil reais), foram despesas realizadas com bolsas de assistência estudantil, 

como ajudas de custos para viagens, auxílio alimentação e transporte, bolsa 

extensionista, bolsa ao aluno pesquisador, bolsa esporte e bolsas visando a 

realização de atividades culturais. Essas informações foram retiradas no SIAFI 

(Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). 

No Quadro 1 estão as despesas realizadas no ano de 2019 no IFMT-VGD, com 

o objetivo de visualizar o detalhamento da execução orçamentária e financeira da 

Instituição com relação as suas contratações. 
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Quadro 1 – Demonstrativo de Despesa do IFMT-VGD em 2019 

NATUREZA DA DESPESA VALOR PORCENTAGEM 

Diárias - pessoal civil R$ 24.000,00 1,17% 

Auxílio financeiro a estudantes R$ 412.318,59 20,03% 

Auxílio financeiro a pesquisadores R$ 30.375,00 1,48% 

Material de consumo R$ 114.931,10 5,58% 

Material, bem ou serviço p/ distribuição Gratuita R$ 6.851,00 0,33% 

Passagens e despesas com locomoção R$ 122.116,06 5,93% 

Outros serviços de terceiros - Pessoa Física R$ 30.917,60 1,50% 

Locação de mão-de-obra R$ 725.528,66 35,24% 

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica R$ 384.709,68 18,68% 

Serviços de ti e comunicação - Pessoa Jurídica R$ 23.051,53 1,12% 

Outros serviços terceiro - Pessoa Jurídica - Intra 
orçamentária 

R$ 6.000,00 0,29% 

Obrigação tributária – Intra orçamentária R$ 3.540,00 0,17% 

Obrigações tributarias e contributivas R$ 2.650,03 0,13% 

Obras e instalações R$ 5.225,50 0,25% 

Equipamentos e material permanente R$ 166.713,75 8,10% 

Nota: As linhas da tabela em cor cinza são referentes às despesas de contratação 

Fonte: Elaboração própria a partir do SIAFI 2019. 

Desta forma, a partir da importância das contratações no IFMT-VGD, conforme 

destaque no quadro 1, considerando o valor de despesas executadas em 2019 e as 

naturezas dessas contratações, é que se optou por desenvolver a pesquisa no âmbito 

do DAP da Instituição, haja vista que o pesquisador, por fazer parte da gestão 

administrativa e ter ciência das dificuldades existentes, verificou a necessidade de 

melhoria da gestão desses processos.  

Conforme relatado por servidores que trabalham ou trabalharam no setor de 

contratação, a falta de gestão de processos no DAP, acarreta em dificuldade de: 

treinamento e aprendizagem de novos servidores; e execução padronizada de tarefas 

junto aos processos de contratações. Considere que os processos de contratação são 

realizados exclusivamente no formato físico.  

Relataram ainda, que ano após ano aumentam as atividades e demandas de 

contratação, no entanto, não está ocorrendo melhorias das documentações dos 

processos internos, e não existe qualquer gestão nos processos de contratações.  

O que se verificou foi: funcionamento baseado no conhecimento empírico dos 

servidores; poucos formulários padrões e checklist; e nenhum manual, mapeamento 

de processo e descrição das tarefas. 
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Destaca-se, que a Auditoria Interna do IFMT, realizou apontamento em Nota de 

Auditoria do ano de 2018 (IFMT, 2018), referente a falta de mapeamento dos 

processos internos do IFMT-VGD. No mesmo ano, a Auditoria verificou que nenhum 

dos Campi do IFMT, possuía documentação de processos condizente com a 

necessidade Institucional. Registra-se, que desde 2018 o IFMT vem realizando o 

planejamento de implementar o processo eletrônico em todos processos 

institucionais. No entanto atualmente poucos processos possui modelagem completa. 

Sendo que os processos de contratações não se encontram modelado. 

Portanto, para atender aos apontamentos realizados pela Auditoria Interna, 

bem como, mapear os principais processos de contratação, e preparar o setor de 

contratações para a implementação dos processos eletrônicos, é necessário que seja 

implantado a Gestão de Processos de Compras no IFMT-VGD.  

Ressalta-se que o modelo de Gestão de processos que foi desenvolvido, 

poderá ser replicado aos outros Campi da Instituição. 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Após a contextualização do IFMT-VGD e seu modelo atual de gestão de 

processo de contratação que é o objeto desta pesquisa, foram descritas a 

problemática e hipóteses com relação ao tema proposto. 

A gestão das compras na administração pública brasileira é um assunto que 

apresenta destaque na vida dos gestores públicos, haja vista sua importância direta 

na eficiência e eficácia administrativa. Sendo que, uma gestão é eficaz, quando 

alcança êxito na contratação de determinado item que necessita, e é eficiente quando 

essa contratação é realizada em tempo reduzido e com valor que atribua economia a 

administração pública. Observa-se que, nesse período atual de escassez de recursos 

públicos, após o início da série histórica de déficit econômico nacional de 2014 a 2020, 

mostra-se relevante a utilização de procedimentos que proporcionam aos gestores 

uma melhor aplicação destes recursos e que resultem em maior qualidade de serviços 

para as necessidades sociais, associado a uma consciência de prestação de contas 

a sociedades (FERREIRA, 2015). 

Desse modo, é de fundamental importância que exista na gestão de compras 

a aplicação de novos procedimentos e ferramentas gerenciais que visem contribuir 
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com o aperfeiçoamento dos processos de contratação na Administração Pública 

(VILHENA; HIRLE, 2013). 

Nesse contexto, a gestão de processos consiste em identificar e documentar 

toda atividade produzida pela instituição, buscando uma perspectiva abrangente do 

sistema e perseguir o seu contínuo desenvolvimento. Padronizar processos auxilia na 

manutenção da qualidade do sistema e para obtê-la é preciso o estudo aprofundado 

de cada etapa que integra os processos desse sistema numa instituição. Para 

compreender o sistema é necessário verificar os gargalos, implantar ferramentas de 

controle de qualidade e conquistar a eficiência na gestão processual. Um dos 

princípios basilares da Gestão de Processos é a incessante procura por melhoria e 

desenvolvimento, no qual o sistema de processos institucional está em avaliação 

contínua, objetivando o aperfeiçoamento e potencialização dos recursos utilizados e 

da obtenção dos resultados (ESPINDOLA, 2014). 

Observa-se que essa visão a respeito de gestão de processos é amplamente 

aplicada na iniciativa privada, nas diversas áreas econômicas (prestação de serviços, 

comércio, indústria, dentre outros) e que progressivamente está sendo expandida sua 

aplicação no setor público. O governo brasileiro vem utilizando o modelo gerencial de 

gestão de processos com objetivo de buscar maior eficiência de gerenciamento 

público. Desta forma, tornou praticamente obrigatório a aplicação desse modelo 

gerencial nos órgãos da administração pública indireta (SOUZA, 2016). 

Nesse contexto, considera-se que o IFMT-VGD se enquadra como 

administração pública indireta no âmbito Federal e necessita iniciar a aplicação da 

gestão de processos para o desenvolvimento da eficiência e consequentemente 

qualidade da prestação dos serviços à comunidade, objetivando o aperfeiçoamento 

da aplicação de recursos públicos.  

Registra-se que, com o auxílio da Reitoria do IFMT, o IFMT-VGD iniciou a 

gestão de processos relacionados a Gestão de Pessoas, porém não expandiu esse 

trabalho as outras áreas da Instituição. 

Destaca-se novamente, o apontamento em Nota de Auditoria Interna do ano de 

2018, referente a falta de documentação dos processos do IFMT-VGD, principalmente 

com relação aos processos de contratação, e destaca-se ainda que o IFMT-VGD está 

em fase inicial de implantação de processo eletrônico, para todos os setores. 
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Assim, o IFMT-VGD vem em um momento de busca da eficiência na gestão 

visando atender aos apontamentos da Auditoria Interna, mas principalmente, preparar 

a Instituição para a implantação do processo eletrônico que também é uma solicitação 

recorrente da Auditoria Interna.  

Deste modo, estabeleceu-se a seguinte pergunta para representar o problema 

de pesquisa: Quais aperfeiçoamentos serão necessários aos processos de compras 

visando a formalização das principais atividades desse processo e a implantação do 

processo eletrônico? 

Portanto, considerando que o pesquisador desempenha suas funções no 

Departamento de Administração e Planejamento da Instituição, decidiu-se por 

contribuir para a melhoria da gestão de processos referente as contratações, 

realizando a modelagem desses processos do IFMT-VGD. Dessa forma, foram 

elaborados os fluxos de processos, a construção de manuais e listas de verificação e 

proposição de melhorias em relação as deficiências verificadas no setor de compras, 

tais como:  

a) Inexistência de mapeamento do processo atual e de manuais de 

procedimentos; 

b) Poucos formulários padrões e listas de verificações; 

c) Apontamento de Nota de Auditoria relatando essas deficiências na gestão 

de processo de compras; 

d) Dificuldade no treinamento de novos servidores em razão da falta de 

documentação do processo. 

e) Impossibilidade de implantar o processo eletrônico para as contratações 

em razão de não existir a modelação atual do processo. 

1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

O objetivo deste trabalho é realizar um plano de modelagem dos principais 

processos de compras do Departamento de Administração do Campus Várzea 

Grande do Instituto Federal de Mato Grosso, visando a construção dos fluxos dos 

processos, manuais de procedimentos, listas de verificações e formulários padrões, 

para que seja possível formalizar as principais atividades desse processo e viabilizar 

a implantação do processo eletrônico aos processos de contratações. 



24 
 

Para atingir o objetivo geral proposto, definiu-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar os principais processos de compras na gestão administrativa no 

âmbito do IFMT-VGD, visando a melhoria desses processos; 

b) Analisar os principais processos de compras que foram identificados, e por 

meio da modelagem de processos, buscar desenvolver a gestão de 

processos na Instituição; 

c) Implantar o processo eletrônico aos principais processos de compras que 

foram identificados, analisados e modelados. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O Campus Várzea Grande (IFMT-VGD) é uma das unidades que está na fase 

de expansão dentro da estrutura do Instituto Federal de Mato Grosso, tendo sua 

autorização de funcionamento no ano de 2013, e iniciado suas atividades no início do 

ano seguinte. 

Observa-se que o IFMT-VGD, está em fase inicial de implantação do modelo 

gerencial de gestão de processos e do processo eletrônico, no qual atualmente 

apenas alguns processos relacionados a Gestão de Pessoas possuem mapeamento 

e manuais definidos e assim já possui o processo eletrônico implantado. 

Portanto, nenhum outro setor da instituição tem definido de forma sistemática 

e documentada a aplicação de seus procedimentos, como o caso do setor de 

compras, que segue um modelo de aplicação que foi introduzido pelos servidores que 

eram lotados no Departamento de Administração e Planejamento no início das 

atividades da instituição, porém nunca realmente foi documentada. Trata-se de uma 

aplicação empírica com alguns poucos formulários modelos e checklists definidos. 

Observa-se que quando ocorre a alteração de servidores no Departamento, 

não existe manual de aplicação e poucos são os formulários e checklist que poderão 

ser utilizados para treinamento de novos servidores. Assim, pode-se afirmar que não 

existe mapeamento do processo atual e que todos os andamentos processuais 

derivam do conhecimento pessoal dos servidores. 

Observando que Instituição está em início de implantação do processo 

eletrônico, é necessário minimamente o mapeamento e a criação de formulários 
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padronizados das diversas atividades desenvolvidas. 

Assim, esta pesquisa tem como justificativa, a necessidade de realizar a 

modelagem de processos e assim viabilizar a implantação do processo eletrônico para 

as contratações do IFMT-VGD, em consequência da implantação do processo 

eletrônico será possível obter um nível de organização e melhoria dos processos de 

um Departamento que possui atualmente pouca disponibilidade mão de obra, no 

entanto está em constante expansão das atividades executadas. 

Verifica-se também que a implantação da modelagem do processo proporciona 

a formalização das atividades, para garantir a padronização e contribuir na aplicação 

de indicadores de desempenho. Sendo que a gestão de processos são determinações 

dos órgãos de controle interno e externo com vistas a assegurar o atendimento aos 

princípios e normativos da administração pública. 

Ocorre ainda que, o pesquisador desde agosto de 2014 atua como Chefe do 

Departamento de Administração e Planejamento, situação que propicia maior imersão 

no contexto do departamento, levando ao conhecimento das necessidades e das 

práticas estabelecidas, e assim é extremamente interessado no aperfeiçoamento dos 

processos das atividades realizadas pelos setores vinculados a este departamento. 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Essa pesquisa foi realizada no Departamento de Administração e Planejamento 

(DAP) do IFMT – Campus Várzea Grande, em função de ser o setor de lotação do 

pesquisador, e onde se verificou as deficiências na gestão de processos. 

Desta forma, com a necessidade de documentação dos processos do DAP do 

IFMT-VGD, resolveu-se verificar inicialmente quais os principais processo neste 

departamento. Constatou que a Coordenação Financeira e Contábil se utiliza 

principalmente de sistemas implantados pelo Ministério do Planejamento que vincula 

todos os órgãos da administração federal, como exemplo o SIAFI (Sistema Integrado 

de Administração Financeira), desta forma este setor possui grande quantidade de 

normatização e orientação de suas atividades.  

Assim, optou-se por delimitar a pesquisa aos processos de contratações, pois, 

após observação inicial, verificou-se ser aquele que possui maior execução empírica 

baseada no conhecimento interno dos servidores, existindo praticamente nenhuma 
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documentação do processo. Também foi verificado que o setor de contratação é o que 

movimenta a maior parte do orçamento anual da Instituição. 

Em verificação inicial contatou-se que os processos de contratações, ano após 

ano, são realizados praticamente nos mesmos tipos de processos, como: Dispensa 

de licitação, inexigibilidade, pregão eletrônico na situação de órgão gerenciador, 

pregão eletrônico na situação de órgão participante, adesão em ata de registro de 

preços, dentre outros. Assim buscou-se analisar quais dos processos apresentava 

maior importância Institucional com vistas a realizar a adequação para a implantação 

do processo eletrônico. 

Delimitando a pesquisa aos processos de contratação, resolveu-se identificar 

os principais processos de compras realizados pelo Departamento de Administração, 

visando aplicação do estudo nesses processos. Assim, após levantamento de dados, 

foram identificados os processos de Pregão como Participante e Dispensa de 

Licitação como os de maior importância Institucional. 

Como delimitação temporal, foi realizada a pesquisa nos processos de compras 

finalizados e arquivados, desde o início da execução orçamentária do IFMT-VGD em 

2014, até o fechamento do ano de 2019. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A presente Dissertação está dividida em 5 capítulos. 

No primeiro capítulo foi desenvolvida a abordagem geral do trabalho, a 

introdução com as definições de tema e sua justificativa, além dos objetivos a serem 

alcançados, bem como as questões problemas que norteiam a pesquisa. 

O segundo capítulo trata-se do Referencial Teórico que está subdividido nos 

seguintes assuntos: Desenvolvimento da Gestão pública, Processo de compras no 

setor público brasileiro, Gestão por Processo, Gestão de Processos ou Businnes 

Process Management (BPM), Modelagem de Processo e Notações de BPMN e 

Síntese Referencial.  

O terceiro capítulo trata-se da Metodologia da Pesquisa que está subdividida 

nos seguintes assuntos: Etapa 01 - Analisar o processo; Etapa 02 - Modelar o 

Processo; Etapa 03 - Implantar as ações; Etapa 04 – Gerenciar o processo; Da 

implantação do Processo Eletrônico ao Processo de Compras. 
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O quarto capítulo trata-se da aplicação do método proposto que está 

subdividido nos seguintes assuntos: Aplicação da Etapa 01 - Analisar o processo; 

Aplicação da Etapa 02 - Modelar o Processo; Aplicação da Etapa 03 - Implantar as 

ações; Aplicação da Etapa 04 – Gerenciar o processo; Viabilidade de implantação do 

processo de compras.  

O quinto capítulo traz as considerações finais do estudo, seguido pela lista das 

referências bibliográficas. Por fim, apresentam-se documentos modelos para 

aplicação ao processo remodelado. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

No presente capítulo estão apresentadas temáticas referentes à modernização 

a gestão pública brasileira, detalhando as formas de processos e procedimentos de 

contratações previsto na legislação. Além disso, será demonstrado conteúdo 

relacionado a gestão e modelagem de processos, visando assim contribuir na 

interpretação dos dados encontrados na presente pesquisa. 

2.1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 

A Gestão Pública possui a tarefa de administrar integralmente a estrutura que 

compõe o estado na sua função administrativa, financeira e patrimonial, como também 

o sistema organizacional dos municípios, procurando essencialmente satisfazer as 

necessidades da população, em especial àquelas relativas aos cinco pilares do bem-

estar social: educação, saúde, segurança, energia e transporte (MENICUCCI; 

CARNEIRO, 2013). 

Menicucci e Carneiro (2013), afirmam que a gestão pública é a evolução do 

tradicional modelo de organização (existência de divisão de atividades, hierarquia de 

autoridade, meritocracia, entre outros) e dos instrumentos organizacionais da gestão. 

Assim, ao poder público bem como ao setor privado, torna-se necessário a busca de 

seus objetivos, cada vez mais, de maneira econômica e eficiente. 

Observa-se que a administração pública no Brasil ainda é carente de aplicação 

de técnicas de gestão administrativa moderna, pouco se utilizando das ferramentas 

de governança corporativa advindas das organizações privadas. Atualmente o que se 

verifica através da evolução da gestão pública brasileira é a adaptação e a 
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transferência dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado, na busca 

do aumento da eficiência do gerenciamento administrativo (PEREIRA et al., 2017). 

Observa-se também, que um dos desafios da gestão pública atual é a 

velocidade que ocorrem as mudanças de paradigmas dos modelos de gestão, em 

especial, em relação a evolução da globalização e do acesso à informação (MATIAS-

PEREIRA, 2010). A iniciativa privada adapta-se a essas mudanças de forma mais 

natural, comparando-se ao poder público, que ainda se encontra bastante vinculado 

as amarras da burocracia normativa. Deste modo, amparado nessa dificuldade de 

adaptar-se as mudanças de paradigmas, impõe aos gestores a realização de análises 

minuciosas quando da definição e do desenvolvimento do planejamento estratégico 

institucional (PEREIRA et al., 2017). 

Müller (2003), conceitua o planejamento estratégico como um processo 

interativo de verificação das oportunidades e ameaças, e de pontos fortes e fracos, 

visando definir objetivos adequados a necessidade das organizações e as 

possibilidades de mudanças que venham surgir. Müller (2003) também destaca que, 

o planejamento estratégico, não intenta em prever o futuro, mas sim definir objetivos 

e as propostas de ações a partir desses objetivos. A dúvida aqui não é descobri o 

amanhã, mas criar situações que evitem supressas as incertezas do amanhã. 

Assim, o planejamento estratégico considera os anseios das organizações, 

definidas por meio de objetivos estratégicos, em análise do ambiente externo e interno 

a organização, de modo a identificar as forças que possibilitem auxiliar ou dificultar a 

busca dos objetivos. A análise do ambiente externo, ocorre na identificação de 

elementos ou tendências externas que poderá refletir em ameaças ou oportunidades 

(SILVEIRA; VIVACQUA, 1999). 

Desta forma, a partir dos objetivos previstos no planejamento estratégico da 

organização, há a necessidade de aplicação eficaz dos recursos disponíveis, visando 

o alcance desses objetivos por meio de uma gestão estratégica desses recursos. Ao 

tempo que o planejamento estratégico se refere à elaboração dos objetivos da 

organização e das ações visando a execução, a gestão estratégica por sua vez, 

refere-se às medidas de acompanhamento, controle e correções, objetivando a 

manutenção do controle das variáveis que podem influenciar nos resultados das 
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ações, bem como, dos objetivos previamente estabelecidos no planejamento 

estratégico (FERREIRA, 2016). 

Assim, de acordo com Schikmann (2010), a gestão estratégica define-se como 

uma gestão direcionada a atingir os objetivos e metas da organização, com o 

desempenho e modelos de atuação mais bem adequados, levando em consideração 

o curto, o médio e o longo prazo. 

Observa-se que, a partir da aplicação da gestão estratégica nas organizações, 

apresenta como recurso estratégico para alcançar objetivos e metas, a ferramenta de 

Gestão de Processos. Sua implementação possibilita a organização realizar o 

mapeamento dos seus processos, visando assim: conhecer as falhas e dificuldades; 

definir ou redefinir planos de ação; estabelecer metas e; acompanhar os resultados 

alcançados (SILVA, 2018).  

Nesse contexto, visando o desenvolvimento da gestão estratégia inserida na 

gestão do IFMT-VGD, a partir de um planejamento estratégico, em especial utilizando 

da ferramenta de Gestão de processo, é onde esse estudo busca possibilitar o 

aperfeiçoamento do processo de compras, para que o desenvolvimento desse 

instrumento organizacional de gestão, viabilize a implantação do processo eletrônico, 

possibilitando tornar mais eficiente execução dos processos de contratação.  

Na seção 2.2 retratam-se os processos de compras no setor público brasileiro 

e suas respectivas formas de contratação. 

2.2 PROCESSO DE COMPRAS NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

As contratações em órgãos públicos estão regulamentadas pela Lei 8.666/93, 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos (BRASIL, 1993), que em seu art. 6°, III, 

conceitua compra como “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de 

uma só vez ou parceladamente”. 

Para realizar qualquer compra pública é necessário preencher aos requisitos 

de eficiência, eficácia e efetividade visando atingir os resultados que se pretende 

(MENEZES; SILVA; LINHARES, 2007). Na Administração Pública, o gestor de 

compras deve praticar seus atos sempre de acordo com a lei. De acordo com Silveira 

e Camargo (2006), precisam sempre observar aos princípios legais previstos no art. 

3º da Lei nº 8666/93, os quais são: princípio da economicidade, da legalidade, da 
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impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 

fim de assegurar a segurança jurídica do processo. 

Segundo Motta (2010), entre os servidores e até mesmo os gestores de 

algumas instituições, a função compras no setor público é vista de modo não 

estratégico e burocrático, mesmo que na prática refere-se a uma importante função 

da gestão estratégica da organização. De fato, o que existe é a priorização do estrito 

cumprimento do dever legal, com baixa preocupação aos resultados, sendo que, a 

atuação do setor de aquisição é pouco valorizada, trazendo dificuldade de atrair novos 

servidores que queiram atuar nessa função (BAILY et al., 2008). 

Ballou (2010), evidencia que a função de compras é aquela que realiza toda a 

aquisição de matérias-primas, suprimento e componentes, bem como, contrata todos 

os serviços que serão executados para o melhor andamento de toda organização, e 

afirma que dentro de suas atividades associadas estão: qualificar e avaliar o 

desempenho dos fornecedores, negociar contratos, pesquisar e comparar preço, 

qualidade e serviço, programar as compras, avaliar a qualidade dos materiais e 

serviços recebidos e especificar as formas de recebimento dos bens. 

Quanto ao objetivo da função de compras, de acordo com Baily et al. (2008), é 

o de: “comprar a quantidade de material correta, no tempo certo, na quantidade exata, 

da fonte certa, ao preço adequado”, assim, verifica-se que uma boa compra é aquela 

que se demonstra como a melhor relação de custo-benefício ao se associar os 

seguintes elementos: qualidade, tempo, quantidade e preço (Motta, 2010). 

Nessa situação, Baily et al. (2008), Dias (2010), Gonçalves (2010) e Arnold 

(2011) esclarecem que o objetivo da função de compras é o de: suprir a organização 

com um fluxo contínuo e seguro de materiais e serviços a fim de: atender as 

necessidades; adquirir materiais, insumos e serviços ao menor preço; e obter 

materiais, mercadorias e serviços com qualidade e na quantidade e prazo 

estabelecidos. Resumindo o objetivo real da função de compras, conforme Dias 

(2010), é obter qualidade ao menor preço. 

Importante retratar aqui que Silva e Rocha (2006), a partir de um estudo que 

realizaram na Universidade de Brasília (UnB) evidenciaram que em razão da 

legislação atual consideraram um tanto moroso o processo de compras.  Informam 
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que boa parte dos problemas referente à morosidade nas compras da instituição 

ocorre em razão dos próprios procedimentos internos do processo de compras, 

justamente pela aplicação de todos os requisitos da legislação vigente. Desse modo, 

verificou-se que, a padronização dos procedimentos de compras, programas de 

treinamento dos servidores, a criação de um catálogo unificado poderia melhorar do 

processo de compras da instituição. 

A respeito do processo de contratações públicas brasileiro, verifica-se também 

um estudo realizado por Herrmann (1999), referente a compras de alimentos no 

Estado de São Paulo. O autor cita que a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.666/93 

as contratações públicas tiveram um aumento no valor de contratação entre 10% e 

20%. Ele destaca que esta Lei restringiu o grau de decisão dos agentes públicos, o 

que veio na tentativa de dificultar as ações ilegais desses agentes, no entanto o autor 

considerou falha essa legislação, tendo em vista que essa burocratização acabou por 

retardar e onerar os processos de contratação do Estado, sem que houvesse garantia 

que existiu redução de fraudes e conluios contra o patrimônio público. 

Observa-se que já em 1996, após o início da introdução no modelo de 

administração gerencial, iniciaram os debates acerca da necessidade de modificações 

na Lei nº 8.666/93, objetivando reduzir o excesso de formalismos e ampliar o combate 

à corrupção (HERRMANN, 1999). 

Batista e Maldonado (2008) afirmam que as organizações públicas que 

demonstram modelos tradicionais rígidos em seu sistema decisório evidenciam alguns 

aspectos em seu processo de compras, como: Fluxo de informação truncado, não 

linear; fluxo de material desorganizado sem controle; processo não tem um líder; as 

sequências das operações não podem ser reorganizadas e as pessoas não têm 

controle absoluto; cada trabalhador só conhece sua própria atividade, tornando-se 

assim responsável somente por esta; melhorias são raras e demoradas. 

Azevedo (2011) em pesquisa realizada no processo de compras da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), verificou que uma instituição 

pública que anseia executar suas contratações com sucesso, necessita dispor de uma 

equipe constituída com número satisfatório de servidores de modo que possibilite não 

apenas atender solicitações de compra, como também realizar o acompanhamento 

do processo com objetivo de reduzir o tempo de conclusão. O autor ainda sugere 



32 
 

algumas ações visando o desenvolvimento do processo de compras no setor público: 

capacitação de servidores; aperfeiçoamento do processo de comunicação; melhorar 

a interação entre o setor de compras, o setor financeiro e o setor solicitante; aplicar 

sanções as empresas pelo descumprimento contratual; estabelecer as 

responsabilidades de cada setor; atenção na especificação dos produtos; planejar as 

compras; e investir no trabalho em equipe. 

Caproni (2013) apresentou uma proposta de remodelagem do processo de 

compras públicas de municípios, com a intenção de aperfeiçoar as rotinas dos setores 

responsáveis pelas contratações. Sendo que com a estruturação do processo de 

compras, possibilitou que cada servidor visualizasse sua atividade dentro de uma 

rotina de fluxo, permitiu identificar eventuais gargalos e ações de melhoramento. 

Afirmando que, realizando o mapeamento do processo, tornou-se possível verificar as 

atividades críticas, propiciando entregar maior celeridade, e incentivar ações e 

políticas públicas dirigidas para a remodelagem do processo, acarretando maior 

eficiência. 

Assim, uma gestão pública regulada na obtenção de resultados e preocupada 

com a gestão de seus recursos de maneira eficiente, necessita desenvolver processos 

e procedimentos que proporcionem prover a Administração Pública de instrumentos 

efetivos para planejar, executar e controlar as suas despesas nos processos 

licitatórios (VILHENA; HIRLE, 2013). 

Na perspectiva de Branco, Brodbeck e Torres (2013), as Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) demonstram deficiências nos seus processos de compras 

que em geral, são lentos e burocráticos. Retrata que a aposentadoria de servidores 

que realizam as compras, nestes órgãos, acabam por tornar aparente, a necessidade 

de disseminação das informações, haja vista na maioria das situações, as expertises 

desses servidores não são compartilhadas. Assim quando o processo de compras de 

uma instituição está documentado, torna-se possível melhor compreender dos fluxos 

das atividades, a definição de responsabilidades, determinar maior controle das 

ações, melhorar a qualidade do processo e propiciar a melhoria contínua. 

Desta forma, a realização dos estudos da gestão dos processos internos nas 

solicitações de compra mostra-se relevante pela possibilidade de contribuir no 

planejamento coordenado das ações praticadas nas atividades finalísticas das 
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instituições públicas, contribuindo assim para melhoria da eficiência nos gastos 

públicos. 

No próximo tópico será retratado os procedimentos de contratações previsto 

em lei que é passível de utilização pelas Instituições Públicas brasileira. 

2.2.1 Procedimentos Legais de Contratação Pública 

Mazza, (2016) informa que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é a principal 

legislação versando sobre os procedimentos/formas de contratação, onde trás 

importantes regulamentações sobre as licitações e contratos da Administração 

Pública. Em seu art. 2º, estabelece que: 

“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.” 

Mello (2011) define bem o procedimento licitatório. Procedimento administrativo 

onde um ente governamental, planejando alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras 

ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo 

de bem público, a partir de exigências por ela previamente definidas, realiza o 

chamamento de interessados na apresentação de propostas, com o objetivo de 

selecionar a que se demonstre de maior vantajosidade em face dos critérios definidos 

previamente e divulgados. 

Assim a Lei nº 8.666/93, estabelece as seguintes modalidades de 

procedimentos licitatórios visando a aquisição de bens e serviços. Concorrência, 

Tomada de preços, Convite. 

Nesta mesma Lei, em seu artigo 24 e 25, apresenta as situações que a 

administração pública poderá realizar contratações sem a utilização do procedimento 

licitatório, denominadas: Dispensa de Licitação e Inexigibilidade. 

Di Pietro (2017) cita outra importante Lei é a 10.520 de 17 de julho de 2002, 

onde instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, uma nova 

modalidade de licitação, além daquelas previstas na Lei nº 8.666/93, denominada 

Pregão, procedimento esse que pode ser utilizado em aquisição de bens e serviços 

comuns. 
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Mazza (2016) traz ainda, a Lei 12.462/2011 que instituiu o Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas (RDC), essa modalidade veio para: simplificar os 

procedimentos de contratações integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC; licitações e contratos para obras e serviços de engenharia do 

sistema público de ensino; e obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. 

Por fim, o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de 

Preços (SRP) nas Licitações. Sendo que o SRP são procedimentos que possibilita o 

registro formal de preços referente à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras. Ou seja, se a Administração Pública pretende realizar compras 

ou contratações no formato eventual (podendo ser parcelada), irá realizar sua licitação 

utilizando do Sistema de Registro de Preços. Sendo que as modalidades de licitação 

que admitem o SRP são Pregão, a Concorrência e o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC) (FERNANDES, 2015). 

Importante salientar que, a partir do Sistema de Registro de Preços foram 

concebidos 03 (três) novos entes no procedimento licitatório: o Órgão Gerenciador, o 

Órgão Participante e o Órgão não participante (também conhecido como “Carona”, ou 

“Órgão de Adesão”) (FERNANDES, 2015). 

Onde Órgão Gerenciador é aquele que gerencia, ou seja, que realiza 

efetivamente a licitação com todos os procedimentos definidos em Lei. Assim, é o 

Órgão realmente interessado em iniciar a contratação, até por isso será o realizador 

do certame licitatório (FERNANDES, 2015). 

Já Órgão Participante, como o próprio nome diz, é o que participa da licitação 

nos ditames definidos pelo Órgão Gerenciador, o participante estará presente nos 

procedimentos de pesquisa de mercado referente a sua demanda, no envio da sua 

demanda e na justificativa de sua necessidade e participação. Porem quem 

efetivamente realiza a Licitação é o Órgão Gerenciador (FERNANDES, 2015). 

Agora, o Órgão não participante ou Órgão de Adesão é aquele alheio ao 

procedimento licitatório, sendo que este não conduziu nem participou do mesmo, 

porém após a homologação do certame apresenta interesse em aderir à Ata de 

Registro de Preços e contratar com o fornecedor vencedor do certame do Órgão 

Gerenciador (FERNANDES, 2015). 
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Portanto, o Órgão Participante não realiza a licitação, porém apresenta sua 

demanda e necessidade antes do certame realizado, ou seja, os fornecedores que 

irão dar seus lances já têm ciência da demanda desse participante. E no caso do 

Órgão não participante, esse só demonstra interesse após finalizado o certame, ou 

seja, os fornecedores daquela licitação gerenciada não tinham ciência previa da sua 

necessidade, até por esse motivo um dos procedimentos administrativos obrigatórios 

para se tornar Órgão não participante de uma determinada licitação é ter autorização 

do Órgão Gerenciador e do Fornecedor vencedor do certame (FERNANDES, 2015). 

Desta forma, após demonstradas as previsões legais dos procedimentos de 

contratações, verifica-se que as Instituições Públicas somente poderão contratar por 

meio de Processos que utilizem dos procedimentos previstos nessas Legislações: 

Concorrência, Tomada de preços, Convite, Pregão, RDC, Dispensa de Licitação e 

Inexigibilidade. 

E em razão do SRP, podendo ainda nos procedimentos de Pregão como 

Gerenciador, Pregão como Participante, Pregão como não Participante (Pregão 

Adesão), Concorrência Gerenciador, Concorrência como Participante, Concorrência 

como não Participante (Concorrência Adesão), RDC Gerenciador, RDC Participante 

e RDC não Participante (RDC Adesão). 

Na seção 2.2.2 está detalhado o processo eletrônico nacional, onde após a 

inserção na gestão pública administrativa, possibilitou a execução desses 

procedimentos de contratação, através de processos totalmente eletrônicos. 

2.2.2 Processo Eletrônico Nacional 

De acordo com Arantes (2018), a sociedade em seus diversos setores vem 

pressionado a administração pública na busca de maior transparência e eficiência, 

impondo aos gestores a implantação de políticas públicas que visem facilitar o acesso 

as informações governamentais. 

Nesse contexto no ano de 2013 inicia-se Processo Eletrônico Nacional – PEN, 

incentivado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 

Cooperação Técnica com a Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Governo do Distrito Federal (GDF), com 

o objetivo de desenvolver uma infraestrutura pública de processos e documentos 
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administrativos eletrônicos, visando a obtenção de melhorias no desempenho dos 

processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, 

satisfação do público usuário e redução de custos. Veja que o PEN surge como uma 

estratégia de governo visando estabelecer ao processo administrativo novo 

paradigma para gestão pública (RAMOS FILHA, 2018). 

Num segundo momento outro acordo de cooperação é assinado pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, no entanto agora em conjunto com a Receita 

Federal do Brasil (RFB), visando o compartilhamento de experiências sobre processo 

eletrônico. Cumpre ressaltar que o sistema e-Processo da RFB é a principal referência 

para a construção do PEN, onde os resultados verificados não apresentou dúvidas 

acerca do poder de transformação desse novo conceito. Dentre esses resultados 

estão: diminuição em até 40% do tempo de tramite do processo; aumento da 

produtividade dos servidores; melhoria no atendimento ao cidadão; melhoria da 

transparência e gestão do conhecimento e diminuição do espaço de armazenagem 

em 70% (ENAP, 2015). 

Com os resultados positivos apresentados, no intuito de acelerar a evolução da 

implantação do PEN e reduzir os riscos de falhas, o Ministério do Planejamento, 

através da Secretaria-Executiva, publicou no diário oficial da união em 08 de janeiro 

de 2013 o Aviso de Consulta Pública nº 1, com o objetivo de identificar possíveis 

softwares de soluções de gestão de processos administrativos eletrônicos que já 

estivem em utilização e com seu desenvolvimento consolidado (BRASIL, 2015). 

Diversos órgãos públicos manifestaram com a intenção de auxiliar com suas 

experiencias, em especial órgãos do Poder Judiciário. Dentre as soluções propostas, 

houve destaque para o sistema proposto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4), Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que acabou sendo a solução de 

software definido para implantar o Processo Eletrônico Nacional (BRASIL, 2015) 

Observa-se que a motivação inicial do Ministério do Planejamento era o de 

atender aos anseios da sociedade, porem surgiu principalmente pela necessidade de 

modernização tecnológica com vistas a melhoria do processo de acesso à informação 

considerando o disposto na Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2015). 

Assim, com a evolução do PEN no âmbito da administração direta e nos órgãos 

em cooperação técnica, o Ministério do Planejamento, estabeleceu por meio do 
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decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que no prazo de seis meses os órgãos e 

as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

apresentassem um cronograma de implementação do uso do meio eletrônico para a 

realização do processo administrativo à então Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do MP, e de dois anos para os órgãos adotarem o processo administrativo 

eletrônico (BRASIL, 2015). 

Em que pese a obrigatoriedade de implantação do processo eletrônico até 2017 

nas autarquias públicas, o que se observa previamente é que até o presente momento 

diversas Instituições, bem como o IFMT, estão longe da conclusão da Implantação.  

No âmbito do IFMT a solução de software definida para implantação do 

processo eletrônico é o SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública). 

Tornando-se obrigatória a sua utilização em todos os Campi da Instituição.  

No IFMT-VGD, utilizando do SUAP, a implantação do processo eletrônico 

ocorreu apenas aos processos de gestão de pessoas, portanto todo o restante de 

processos da área de ensino, da administração e direção geral, sua execução é 

exclusivamente no formato físico. 

Após finalizado a temática relacionada a Gestão Pública, os procedimentos e 

processos de contratação pública e a necessidade de implantação de processos 

eletrônicos. Na seção 2.3, é apresentado conteúdo relacionado a gestão e modelagem 

de Processo, que é base para a aplicação da proposta prevista na presente pesquisa. 

2.3 GESTÃO POR PROCESSO 

Gestão por Processos (ou Administração por Processos) segundo Ellwanger 

(2011), é definida como metodologia para avaliação contínua, de análise e melhoria 

do desempenho dos processos que exerçam maior influência na satisfação de clientes 

(envolvidos nos principais processos), viabilizando assim o desenvolvimento e a 

implantação de mudanças de aperfeiçoamento ao desempenho do processo. 

Para Neubauer (2009) gestão por processos é considerada como metodologia 

que proporciona melhorias em processos, baseada em abordagens estruturadas. 

Assim, pode se dizer que a gestão por processos oportuniza o desenvolvimento e a 

melhoria contínua das estratégias das organizações, permitindo definir e 

concentrarem esforços nos processos que agregam valor. 
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Os registros iniciais a respeito de Gestão por Processo ocorrem nos anos 80, 

na International Business Machines Corporation (IBM), no entanto os pioneiros da 

idealização de gestão por processo são Taylor e Ford, no início da administração 

científica, mediante técnicas de análise de processo, no entanto o desenvolvimento 

realmente ocorreu na escola japonesa, após a 2ª guerra, quando deu-se pela 

combinação de modernas técnicas quantitativas e qualitativas de controle estatístico, 

onde os mais relevantes autores desse movimento são Deming e Juran 

(ELLWANGER, 2011). 

A seguir, o Quadro 02 evidencia os princípios da Gestão por processo, 

conforme aplicação atual. 

Quadro 2 – Princípios da Gestão por Processo 

Modelo de Gestão Princípios 

Teoria da Gestão por 

Processos, de acordo com as 

Pesquisas de Michael Hammer 

e James Champy, em 

publicação do livro 

Reengineering the Corporation, 

da década de 1990. 

1. Centralizar as prioridades, as ações e os recursos baseados 
nos processos da organização; 

2. ISO 9000, qualidade assegurada e sistema da qualidade; 

3. Qualidade de vida no trabalho; 

4. Reengenharia e redesenho de processos; 

5. Gestão por Processos: integrar os ambientes organizacionais 
em processos conectando as fontes de suprimentos ao 
cliente; 

6. Administração de Projetos; 

7. Aprendizagem organizacional, administração do 
conhecimento, empreendedorismo; 

8. Modelo japonês: Destaque para eficiência e no combate ao 
desperdício, simplificou o modelo Ford, qualidade total, existe 
a participação dos funcionários no processo decisório; 

9. O objetivo da organização em oferece para o cliente mais 
valor, de maneira mais rápida e a um custo mais baixo; 

10. Trabalho em equipe, a cooperação e a responsabilidade 
ganham fundamental importância; 

11. Gestão por processos torna-se um desafio e surge importante 
área a ela associada, a gestão de pessoas. 

Fonte: Ellwanger (2011). 

Assim a partir dos anos de 1980, o processo de gestão alterou-se entre diversos 

modelos, os quais evoluíram de forma sistemática em conformidade com a 

necessidade do mercado (SILVA, 2016). 

De acordo com Sousa Neto e Medeiros Junior (2008), nesta evolução histórica, 

a Gestão por processos acabou passando por três fases evolutivas, sendo elas: 

qualidade total ou Total Quality Management (TQM), a reengenharia e Business 
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Process Management (BPM) também conhecida como Gestão de Processos. A Figura 

1 traz a representação gráfica dessa evolução histórica. 

Figura 1 – Representação Histórica na Gestão por Processos 

 
Fonte: Silva, (2016). 

Observa-se na figura 1 os períodos de maior influência em cada fase da Gestão 

por processos, onde o ponto de convergência em relação ao eixo y do gráfico 

demonstra o ápice do desenvolvimento, TQM e seus conceitos com muita influência 

na década de 1980, Reengenharia na década de 1990 e BPM no dia atuais. 

A gestão da qualidade total ou Total Quality Management (TQM) manifesta-se 

em três características principais. Inicialmente existia abordagem sistemática do 

processo, passando pela mensuração de dados estatísticos para estruturar diretrizes, 

onde posteriormente se utilizava de ferramentas qualitativas e quantitativas, visando 

verificar continuamente evolução do processo (TESSARI, 2008). 

Nesse sentido, o TQM demonstrou a importância do usuário cliente no 

processo, o qual tornou-se o principal elo da cadeia, onde as organizações precisaram 

adaptar-se com o intuito de melhoria dos resultados interno, objetivando a melhoria 

das entregas de produtos e serviço (SOUSA NETO; MEDEIROS JUNIOR, 2008). 

Com relação a reengenharia de processos, surge na década de 1990 como 

importante novidade para o mercado visando a melhoria nos processos, no entanto 

por se tratar se uma proposta drástica na sua concepção e de implantação complexa, 

acabou por afastar muitas empresas desse conceito, assim houve poucos casos de 

sucesso (SILVA, 2016).  

A reengenharia levava em conta somente novos processos, descartava os 

existentes, por vezes bem-sucedidos, desta forma as pessoas evolvidas no processo 
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acabavam perdendo a relevância, assim a reengenharia acabou sendo considerada 

como sinônimo de dispensa de pessoal. Porém, novas ferramentas passaram a ser 

desenvolvidas nesse período, com o propósito de alicercear a implantação da 

reengenharia (SILVA, 2016). 

A Gestão de Processos de Negócios ou Businnes Process Management (BPM) 

é uma visualização sistêmica dos processos organizacionais, seguindo como 

evolução das estruturas tradicionais, buscando fortalecer diretamente o desempenho 

operacional das organizações, privilegiando a qualidade e celeridade dos processos, 

que por seu turno, produzem um fluxo de recursos, acompanha o desempenho e 

determina a manutenção e a gestão cíclica da existência do processo (FARIA, 2017). 

A BPM é considerada por muitos autores como Pavani Júnior e Scucuglia 

(2011), Carpinetti (2012), Skrinjar e Trkman (2013) uma das mais completas 

abordagens a respeito da gestão empresarial, desenvolvendo relevantes temáticas 

organizacionais, referente aos processos administrativos. Sendo que processos 

estruturados propicia base necessária na aplicação de outros temas como a Gestão 

por Competência, Gestão do Conhecimento e Ações de Automação (FARIA, 2017). 

Desde o início da Gestão por processos, com o Taylorismo até a fase atual do 

BPM, muitas técnicas e métodos surgiram, visando conciliar suas características na 

busca do desenvolvimento de uma maior integração organizacional, sempre voltados 

as seguintes abordagens: Qualidade, referente a evolução na eficiência do processo; 

Gestão referente a evolução do desempenho organizacional e a Tecnologia da 

Informação, referente a automação dos processos. 

Seguindo o estudo, após análise da Gestão por processo, na seção 2.4 

apresentam-se os detalhamentos do BPM ou Gestão de Processos. 

2.4 GESTÃO DE PROCESSOS OU BUSINNES PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

Dando seguimento ao estudo da terceira fase, sendo está a fase atual da 

evolução da teoria de gestão por processos. A ABPMP (2013) – Association of 

Business Process Professionals Management que é uma associação profissional sem 

fins lucrativos dedicada ao campo de Business Process Management (BPM), traz a 

seguinte definição sobre Gestão de Processos de negócio ou BPM – Businnes 

Process Management: 
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“é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar (ou 

projetar), executar, medir, monitorar e controlar processos de negócio, 

automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados 

alinhados aos objetivos estratégicos da organização, envolvendo, com 

ajuda de tecnologia, formas de agregar valor, melhorias, inovações e 

o gerenciamento dos processos ponta a ponta, levando a uma 

melhoria do desempenho organizacional e dos resultados de 

negócios”. 

Em que pese alguns autores como Campos (2014) e Ferreira (2010) disporem 

de uma compreensão mais restrita a respeito da Gestão de Processos de Negócios, 

citando apenas como uma ferramenta de modelagem ou execução de processos, o 

BPM possui um entendimento em sentido mais amplo, abrangendo outros ramos da 

organização, tais como a governança, a cultura e o alinhamento estratégico. 

(NIEHAVES; PLATTFAUT; BECKER, 2013). Assim, o BPM ainda pode ser entendido 

como melhoria contínua no processo de forma estruturada, analítica e multisetorial, 

onde se verifica diversos fatores críticos (TRKMAN, 2010), que se encontram 

associadas a diversas praticas que possibilitam as organizações desenvolverem 

importantes diretrizes para o processo de negócios (SKRINJAR; TRKMAN, 2013). 

De acordo com a ABPMP (2013), a gestão de processos condiciona a uma 

nova visão para com a organização, demonstrando as estruturas funcionais para a 

visualização do processo em sua totalidade, incluindo os setores e atividades da 

organização. Com essa abordagem, propicia o melhor entendimento das atividades 

desenvolvidas, sua relação com outras atividades, como também seu alcance e 

impactos no funcionamento da organização.  

Na execução dos processos é possível o envolvimento de diversas atividades, 

realizadas por diversos setores, como compras, finanças, marketing. A BPM 

possibilita uma abordagem abrangente da organização, o que reflete em um 

entendimento de todo tramite envolvido, da origem ao final do processo com o 

atendimento da necessidade do cliente. Assim, os conhecimentos, habilidades, 

insumos e tecnologia podem ser dimensionadas visando o auxílio aos gestores nos 

processos decisórios, com melhorias e inovações (LAURINDO; ROTONDARO, 2012). 

A Gestão de processos objetiva: a simplificação dos procedimentos, eliminando 

desperdícios, e atividades que não acrescenta inovações e valores aos produtos e 
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serviços; o aumento da qualidade através da documentação e padronização de 

tarefas e atividades realizadas; o estímulo do trabalho em equipe nas diversas 

funções, visando o compartilhamento de conhecimentos e experiências; e a promoção 

de melhorias e inovações aos processos (FARIA, 2017). 

A BPM tem como pilares os processos, as pessoas e a tecnologia. Sendo 

que os processos necessitam estar organizados e em continua melhoria. As pessoas 

são os elementos principais na implantação da gestão de processos, tendo vista que 

são necessárias que compreendam e se envolvam com as propostas do estudo e das 

melhorias dos processos. A tecnologia é referente às ferramentas que darão suporte 

à implantação e execução dos processos (NASCIMENTO, 2017). 

No gerenciamento do processo que estará definido inteiramente o 

planejamento de implantação do novo modelo de gestão, determinando as tecnologias 

e buscando estratégias para atrair pessoas aos objetivos do projeto. Na ocorrência de 

falhas ou negligencias, podem prejudicar o êxito da implantação da BPM na 

organização. 

Com relação a metodologia de aplicação da gestão de processos, Campos 

(2013) afirma que está se apresenta de forma consolidada em oito etapas que busca 

obter a melhoria de resultados pelo meio do aprimoramento dos processos de 

trabalho, propiciando uma perspectiva sistemática da organização em sua totalidade. 

Sendo que as etapas podem ser aplicadas totalmente e posteriormente apresentada 

ou, em razão da especificidade podem ser reduzidas ou não aplicadas.  

Campos (2013) afirma, que as etapas da metodologia de gestão de processos 

estão dispostas em três blocos: estratégia, melhoria e gerenciamento. O Quadro 3, 

traz a representação dos blocos, a sequência metodológica das etapas e a definição 

de cada um.  

Quadro 3 – Definição dos Blocos e Etapas 

Bloco Estratégias - Se subdivide nas etapas de planejamento estratégico, entendimento do negócio 

e identificação dos processos críticos, os quais são essenciais na compreensão da necessidade de 

alteração no processo de gestão. 

Etapa 1 
Planejamento estratégico – reforça a relevância do planejamento no desenvolvimento 

das estratégias empregadas pela organização na busca de resultados efetivos na 

utilização da metodologia de Gestão de processos. 
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Etapa 2 

Entendimento do negócio – o propósito é compreender o funcionamento 

organizacional e os procedimentos do sistema, onde ocorre a identificação dos 

processos e seus impactos com fornecedores e clientes. Nesse momento que os 

envolvidos nos processos de remodelagem, norteados por essa metodologia, se 

relacionam como as questões conceituais e a maneira como será gerenciado o projeto 

de melhoria. 

Etapa 3 

Identificação dos processos críticos – é onde ocorre a seleção dos processos críticos 

que serão objeto dos projetos de melhoria. Para a seleção de um ou vários processos 

que serão remodelados, resulta da mão de obra disponível para este fim. Sendo que a 

seleção é definida em razão de prioridades determinada pela organização decorrente 

do planejamento estratégico ou do reconhecimento de oportunidades ocasionem em 

consequências sobre a organização ou o cliente. 

Bloco Melhorias – São onde estão inseridas as etapas de verificação dos requisitos dos clientes e 

dos fornecedores, da análise do processo atual, do redesenho do processo e da implantação do 

processo. Sendo que são essas etapas que buscam instituir as melhorias do processo. 

Etapa 4 

Requisitos dos clientes e fornecedores – serão propostos e analisados os produtos / 

serviços que o processo irá oferecer, referente aos clientes; e o formato de processo 

que vise o atendimento as reais necessidades referentes aos fornecedores, de tal 

maneira que as atividades realizadas resultem na resposta necessária e nos padrões 

exigidos. Sendo que para cada requisitos são definidos ferramentas de medições e 

acompanhamento. 

Etapa 5 

Análise do processo atual – objetiva a melhoria do processo, este é analisado 

gradualmente, identificando os pontos críticos, as oportunidades de melhoramento e 

forma de acompanhamento com o intuito de obtenção do feedback da análise de 

desempenho. 

Etapa 6 

Redesenho do Processo – nessa etapa é onde ocorre a visualização do planejamento 

na busca das mudanças necessárias visando as melhorias dos procedimentos. Aqui é 

onde estabelece diversas soluções de modo a identificar a que melhor irá atender as 

necessidades do processo. 

Etapa 7 

Implantação do Processo – é quando ocorre a efetivação da implantação das 

melhorias planejadas, onde será realizado a elaboração das documentações que servirá 

de sustentação ao trabalho em andamento. Nessa etapa inicia a divulgação e o 

treinamento dos membros envolvidos na execução do novo processo. 

Bloco Gerenciamento – Etapa de avaliação e verificação contínua do processo na busca do 

constante aperfeiçoamento. 

Etapa 8 

Gerenciamento do Processo – consiste no contínuo acompanhamento, controle e 

aperfeiçoamento do novo processo, assim observa-se que está é uma etapa 

permanente. Assim no decorrer do gerenciamento outras oportunidades de melhorias 

do processo serão verificadas, as quais ensejará no início de novo ciclo de melhoria, 

porem este se iniciará na etapa 4. Tendo em vista que esta etapa assegura a 

manutenção das melhorias implantadas, através do gerenciamento operacional por 

indicadores e com grande função educativa. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Campos (2013). 
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Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) destacam que a melhoria da gestão de 

processos é um caminho necessário, quando está visando a implementação de 

estratégias de redução de custo, velocidade e satisfação do cliente, trazendo assim 

importante vantagem competitiva para as organizações. Nesse sentido, a aplicação 

de gestão de processos de compras do IFMT-VGD busca modificar a forma de 

compreensão desses processos, onde atualmente o que se verifica e a falta de 

conhecimento de quais atividades são realizadas em cada processo, deste modo, é 

urgente identificar e conhece-los, para que seja possível o aperfeiçoamento e 

evolução de forma continuada. 

Com relação a abordagem de Gestão de Processos de Negócios em pesquisas 

realizadas com aplicação pratica a gestão pública, verifica-se alguns estudos 

interessantes como o de Mückenberger et al. (2013) sobre Gestão de processos 

aplicada à realização de convênios internacionais bilaterais em uma instituição de 

ensino superior pública brasileira. Como também, Giansante, Gonçalves e Campos 

(2018) no estudo de Análise da aplicação da gestão por processos em uma seção de 

uma faculdade pública. Onde verifica-se a expansão da utilização do modelo de 

Gestão de processo de forma organizada as organizações públicas brasileiras. 

Na seção 2.5 são apresentadas as formas de notações disponíveis visando 

realizar a Modelagem de Processo proposta neste estudo. 

2.5 MODELAGEM DE PROCESSO E NOTAÇÕES DE BPMN 

A modelagem de processos consiste em atividades agrupadas que 

representam processos propostos ou existente em uma organização, com o objetivo 

de retratar integralmente e detalhadamente a execução do processo. Nesse contexto 

resulta na documentação, no entendimento, na análise e na identificação de melhorias 

dos processos (ABPMP, 2013). 

Na modelagem de processos de negócio combinam-se uma série de operações 

e recursos que visam facilitar a visualização e compreensão dos processos, 

oportunizando a realização do entendimento, da elaboração gráfica e do 

acompanhamento de desempenho (ABPMP, 2013). 

Observa-se assim, que o processo de modelagem é utilizado para desenhar e 

analisar processos existentes, como também para projetos em implantação. Sua 
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aplicação traz uma visualização geral de informações referente ao andamento do 

processo. 

De acordo com Silveira, Cruz e Schmitz (2002), a modelagem de processo tem-

se desenvolvido como uma tecnologia que busca descrever processos visando maior 

transparência em seu entendimento e desenvolvimento. Onde por meio da 

modelagem é possível planejar, criar procedimentos e documentá-los, permitindo 

demonstrar a realidade de uma organização, oportunizando modificações em suas 

atividades quando necessário (LEOPOLD; MENDLING; GÜNTHER, 2016). 

Para realização da modelagem de processo existem diversas opções de 

notações disponíveis no mercado. Pavani Junior e Scucuglia (2011) afirmam que a 

escolha da notação utilizada, deverá considerar a critérios como o nível cultural da 

organização a ser modelada, a capacidade de compreensão das pessoas que terão 

que ler o modelo e o nível necessário a modelagem de detalhamento e informações. 

Segundo esse mesmo autor os tipos mais utilizados nas organizações são Business 

Process Modeland Notation – BPMN, Fluxogramas, Business Process Execution 

Language – BPEL, EPC – Event Process Chain, entre outros. 

De acordo com Kocbek et al. (2015) a notação BPMN se configura como a 

linguagem de maior destaque entre as notações no campo da modelagem de 

processos. Afirmando ainda que, a notação BPMN era a linguagem de maior utilização 

no Brasil, onde 59% entre usuários em suas pesquisas manifestaram sua utilização 

(ABPMP, 2015). 

Baldam et al. (2007), já manifestava em sua pesquisa que a BPMN – Business 

Process Modeland Notation era uma das notações mais conhecidas e utilizadas na 

área de modelagem de processos entre as organizações. Tendo em vista que a 

BPMN, pela linguagem mais acessível, facilitou a utilização do BPM entre os usuários 

comuns através da disponibilização de uma notação intuitiva, sem deixar de retratar 

os processos de negócios mais avançados. Afirma ainda, que em razão da notação 

BPMN ser utilizada por importantes empresas na área de modelagem de processos, 

passou a ser considerada uma das mais conceituada entre as organizações. 

Desta forma, considerando que a notação BPMN possui destaque entre as 

organizações, é utilizada na maioria das organizações no Brasil, tem uma linguagem 

acessível e intuitiva ao usuário comum, e observando os critérios de nível cultural do 
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IFMT-VGD, a capacidade de compreensão dos servidores envolvidos e o nível 

necessário de detalhamento e informações, o pesquisador optou pela utilização desta 

notação visando a realização da modelagem de processos como aplicação dessa 

pesquisa. 

2.6 SÍNTESE REFERENCIAL 

Para sintetizar o levantamento bibliográfico realizado, no Quadro 4, apresenta-

se o quadro teórico analítico com os eixos teóricos estudados. 

Quadro 4 – Quadro Teórico Analítico 

EIXO TEÓRICO ANÁLISE DA TEORIA BASE AUTORES 

Desenvolvimento da 

Gestão Publica 

Apresentação de conceitos de Gestão 

Pública; retrata as dificuldades de 

Modernização; demonstra a lenta evolução 

comparada a gestão privada; registra a 

necessidade de aplicação de ferramentas 

modernas de gestão; registra o início da 

aplicação de planejamento estratégico e 

gestão estratégica; apresenta a ferramenta 

de mapeamento de processos. 

Ferreira, 2016 
Matias-Pereira, 2010 
Menicucci; Carneiro, 2013 
Müller, 2003 
Pereira et al., 2017 
Schikmann, 2010 
Silva, 2018 
Silveira; Vivacqua, 1999 

Processo de 

Compras no setor 

Público Brasileiro 

Regulamentada Lei nº 8.666/93; deve-se 

preencher os requisitos de eficiência, 

eficácia e efetividade; necessário observar 

aos princípios legais; nas compras públicas 

o que existe é a priorização do estrito 

cumprimento do dever legal, com baixa 

preocupação aos resultados; apresenta 

conceito da função de compras; apresenta 

os objetivos das funções compras; registra 

que os processos internos são burocráticos 

e morosos; registra que as organizações 

públicas demonstram modelos tradicionais 

rígidos; Retrata que a aposentadoria de 

servidores que realizam as compras, 

tornam aparente, a necessidade de 

disseminação das informações; Demonstra 

que a gestão dos processos de compra 

contribui no planejamento coordenado das 

ações praticadas nas áreas finalísticas das 

instituições públicas. 

Arnold, 2011 
Azevedo, 2011 
Baily et al., 2008 
Ballou, 2010 
Batista e Maldonado, 2008 
Branco, Brodbeck e Torres, 
2013 
Brasil, 1993 
Caproni, 2013 
Dias, 2010 
Gonçalves, 2010 
Herrmann, 1999 
Menezes, Silva e Linhares, 
2007 
Motta, 2010 
Nunes, Lucena e Silva, 2007 
Silva e Rocha, 2006 
Silveira e Camargo, 2006 
Vilhena e Hirle, 2013 

Processo Eletrônico 

Nacional 

Processo eletrônico nacional teve início em 

2013; busca por maior transparência e 

eficiência; objetivo de desenvolver uma 

infraestrutura pública de processos e 

documentos administrativos eletrônicos; 

Arantes, 2018 
BRASIL, 2015 
ENAP, 2015 
Ramos Filha, 2018 
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surge principalmente pela necessidade de 

modernização tecnológica com vistas a 

melhoria do processo de acesso à 

informação; obrigatoriedade de 

implantação do processo eletrônico até 

2017 nas autarquias públicas; até o 

presente momento diversas Instituições, 

bem como o IFMT, está longe da conclusão 

da Implantação do PEN. 

Procedimentos 

Legais de 

Contratação Pública 

Refere-se aos procedimentos legais nos 

processos de contratações que podem ser 

realizados pelas Instituições Públicas 

brasileira. Considerou-se as principais 

legislações pertinentes que são: Lei nº 

8.666/93 (Licitações e Contratos), Lei nº 

10.520/2002 (Lei do Pregão), Lei nº 

12.462/2011 (Lei do RDC) e o Decreto nº 

7.892/2013 (Regulamento do SRP). Onde 

a partir das normas vigentes nessas 

legislações, foi possível apontar que as 

Instituições Públicas, poderão realizar 

processos de contratações com os 

seguintes procedimentos: Pregão como 

Gerenciador, Pregão como Participante, 

Pregão como não Participante (Pregão 

Adesão), Concorrência Gerenciador, 

Concorrência como Participante, 

Concorrência como não Participante 

(Concorrência Adesão), RCD Gerenciador, 

RDC Participante e RDC não Participante 

(RDC Adesão). 

Di Pietro, 2017 
Fernandes, 2015 
Mazza, 2016 

Gestão por 

Processo 

Considerada como metodologia que 

proporciona melhorias em processos; 

Noções histórica da Gestão organizacional 

e de Gestão por processos; apresentação 

das fases evolutivas; gestão da qualidade, 

reengenharia e gestão de processos. 

Carpinetti, 2012 
Carvalho e Paladini, 2006 
Ellwanger, 2011 
Neubauer, 2009 
Pavani Júnior e Scucuglia, 2011 
Skrinjar e Trkman, 2013 
Sousa Neto e Medeiros Junior, 
2008 
Tessari, 2008 

Gestão de 

Processos (BPM) 

Terceira fase da gestão por processos; 

sendo a melhoria contínua no processo de 

forma estruturada, analítica e multisetorial; 

objetiva: a simplificação dos 

procedimentos, o aumento da qualidade e 

promoção de melhorias e inovações aos 

processos; pilares: processos, pessoas e 

tecnologia; metodologia de aplicação de 

gestão de processos divididos em 

Estratégias, Melhorias e Gerenciamentos. 

ABPMP, 2013 
Baldam, Valle e Rozenfeld, 
2014 
Campos, 2013 
Campos, 2014 
Ferreira, 2010 
Giansante, Gonçalves e 
Campos, 2018 
Laurindo e Rotondaro, 2012 
Mückenberger et al., 2013 
Nascimento, 2017 
Niehaves, Plattfaut, Becker, 
2013 
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Skrinjar e Trkman, 2013 
Tessari, 2008 
Trkman, 2010 

Modelagem de 

Processos e 

Notação BPMN 

Modelagem de processos tratam-se de 

atividades agrupadas que representam 

processos propostos ou existente em uma 

organização; objetivo de retratar 

integralmente e detalhadamente a 

execução do processo; utilizado para 

desenhar e analisar processos existentes, 

como também para projetos em 

implantação; Notação BPMN linguagem de 

modelação de maior utilização no país; 

possui linguagem acessível e intuitiva ao 

usuário comum 

ABPMP, 2013 
ABPMP, 2015 
Baldam et al., 2007 
Kocbek et al., 2015 
Leopold, Mendling e Günther, 
2016 
Pavani Junior e Scucuglia, 2011 
Silveira, Cruz e Schmitz, 2002 

Fonte: Elaboração própria. 

3. MÉTODO DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

Visando facilitar a compreensão da classificação metodológica da presente 

pesquisa, foi elaborada no Quadro 5, a descrição de cada abordagem e sua 

justificativa para utilização em cada uma das classificações. 

Quadro 5 – Classificação da Pesquisa 

A
b

o
rd

a
g

e
m

 

Classificação 

da Pesquisa 

Descrição (Prodanov e 

Freitas, 2013) 
Justificativa 

N
a
tu

re
z
a

 

Aplicada 

Procura produzir conhecimentos 

para aplicação prática dirigidos 

à solução de problemas 

específicos. 

O estudo procura contribuir de 

maneira a solucionar a falta de 

normas, procedimentos e 

mapeamento de processos de 

compras, que vem dificultar a 

gestão das contratações no IFMT-

VGD. 

A
b
o
rd

a
g
e

m
 d

o
 

p
ro

b
le

m
a

 

Qualitativa 

O ambiente natural é fonte direta 

para coleta de dados, 

interpretação de fenômenos e 

atribuição de significados. 

Estudo busca desenvolver 

modelagem de processo de uma 

organização, sendo que as 

informações coletadas procuram 

não só mensurar um tema, mas sim 

descrevê-lo, valendo-se de 

impressões, pontos de vista e 

opiniões dos respondentes 
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O
b
je

ti
v
o
s
 

Exploratória 

Visa a proporcionar maior 

familiaridade com o problema, 

tornando-o explícito ou 

construindo hipóteses sobre ele 

Busca realizar a análise dos 

processos de compras do IFMT-

VGD, explicitando sua modelagem 

e documentação. 

P
ro

c
e
d

im
e

n
to

s
 T

é
c
n

ic
o
s
 

Bibliográfica 
Concebida a partir de materiais 

já publicados. 

A pesquisa busca a construção do 

referencial teórico visando nortear o 

trabalho. 

Documental 
Utiliza materiais que não 

receberam tratamento analítico. 

A pesquisa se utiliza de manuais, 

relatórios, formulários e demais 

documentos pertencentes aos 

setores ora avaliados para 

aprofundar a investigação. 

Estudo de 

campo 

Consiste na observação de fatos 

e fenômenos tal como ocorrem 

de forma espontânea, na coleta 

de dados a eles referentes e no 

registro variáveis que 

presumimos relevantes, para 

analisá-los. 

Na pesquisa será necessário 

visualizar a execução prática do 

processo de compras no IFMT-

VGD. 

Participante 

Quando é desenvolvida a partir 

da interação entre 

pesquisadores e membros das 

situações investigadas. 

O pesquisador tem sua atuação no 

setor que será objeto de estudo, 

assim participará das situações 

investigativas. 

Fonte: Elaboração própria. 

O planejamento da pesquisa teve início na busca de publicações de estudos a 

respeito do tema de gestão de processo de contratações com o propósito de conduzir 

as atividades que serão desenvolvidas, os quais serviram de lastro no reconhecimento 

do problema proposto e na definição dos processos que seria objeto de estudo. 

O trabalho de investigação ocorreu no Departamento de Administração e 

Planejamento (DAP) do Campus Várzea Grande, do Instituto Federal de Mato Grosso 

(IFMT-VGD). O local da pesquisa foi estabelecido em razão da lotação do 

pesquisador, que atualmente exerce suas funções neste Departamento, e por 

compreender as vantagens e benesses do desenvolvimento da gestão de processos 

a instituição.  

Posteriormente para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela 

utilização da notação Busines Process Modeling Notation (BPMN) e do software 

Bizagi Modeler. Justifica-se a utilização do software Bizagi por este ser gratuito, 

possuir manuseio intuitivo e todos os recursos que serão necessários no 

desenvolvimento da pesquisa. 
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Com relação a metodologia aplicada a Gestão de Processos, Cruz (2009) 

afirma que, em razão desses vários métodos existentes, compete a organização 

verificar qual é o mais adequado, considerando os resultados esperados ou ainda 

poderá escolher desenvolver um método próprio que esteja mais adequada a sua 

necessidade.  

De acordo com Drucker (2010), a realização de um trabalho produtivo existe a 

necessidade de percorrer quatros diferentes operações: analisar, visando a 

identificação das atividades necessárias, o que será exigido e as consequências 

dessas atividades; sintetizar, com o objetivo de reunir essas atividades num processo 

de produção; controlar, para ter conhecimento dos quantitativos, da qualidade, dos 

padrões e das exceções; e utilizar ferramentas adequadas. 

Desta forma, observando os critérios estabelecidos por Drucker (2010) e 

observando também a necessidade da Instituição, essa pesquisa foi organizada em 

05 etapas sendo elas: analisar, modelar, implantar e gerenciar o processo. Para 

finalizar foi realizada a implantação do processo eletrônico aos processos 

remodelados. 

Registra-se que, em razão do momento de afastamento social em face da 

pandemia atual, todas as reuniões realizadas foram no formato on-line, seguindo 

orientação da Diretora Geral da Instituição. 

3.1 ETAPA 01 - ANALISAR O PROCESSO ATUAL 

Corrêa e Corrêa (2005), afirmam que analisar o processo é uma atuação no 

sentido de examinar a operação do momento de entrada até a saída do sistema de 

produção, objetivando a definição ou melhoramento do processo de execução. 

Drucker (2010) complementa que na análise de processos é necessário iniciar a partir 

de perguntas como: O que se quer produzir? Qual o trabalho realizado? Como chegar 

ao produto de maneira que o trabalho se torne, mais fácil, produtivo e eficaz. 

Segundo a ABPMP (2013), é possível a utilização de métodos para análise de 

processo, e compete a organização escolher o que melhor atende à sua necessidade. 

No caso, é fundamental que o ponto central da análise se mantenha sempre ao cliente, 

nesse estudo o IFMT-VGD, e que possibilite uma visão abrangente do processo, que 

produzirá conhecimentos como: 
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a) Execução do processo atual; 

b) Visualização do andamento do processo sob a ótica intersetores; 

c) Entradas e saídas do sistema, considerando fornecedores e clientes; 

d) Atribuições dos setores envolvidos no processo; 

e) Nível de avaliação atual do processo; 

f) Entendimento dos normativos que direciona o processo; 

g) Quais métodos poderão ser aplicados no monitoramento; 

h) Síntese das oportunidades verificadas visando a evolução do processo. 

A etapa de análise se iniciou com a coleta de dados, por meio de consultas em 

processos de compras dos anos anteriores, visando definir quais são os principais 

processos de contratação no IFMT-VGD, podendo assim focalizar o estudo nos 

processos de maior importância. 

Assim, foram planilhadas as informações a respeito dos tipos de processos de 

contratação e o quantitativo realizado na Instituição entre os anos de 2015 a 2019. 

Após a coleta e consolidação dos dados referentes aos processos de 

contratação, foram realizadas duas reuniões junto a equipe gestora e de contratação 

da Instituição, para realização da análise dos dados e assim definir os principais 

processos de contratação para aplicação desse estudo. 

Participaram dessas reuniões, a Diretora Geral, Coordenador de Aquisição, 

Gestor de Contratos e um membro da equipe de licitação, todos do IFMT-VGD. 

Deste modo, a partir das análises ficaram definidos os processos de pregão 

como participante e de dispensa de licitação para aplicação da pesquisa. E assim foi 

realizado uma análise inicial desses processos. 

Posteriormente, foi dado início a Etapa 02 da pesquisa, relacionada à 

Modelagem do Processo atual, apresentando melhorias e a modelagem de melhorias. 

3.2 ETAPA 02 - MODELAR O PROCESSO 

Segundo Carpinetti (2012), modelagem de processo consiste na representação 

da lógica de funcionamento de uma organização por meio de um formalismo 

descritivo. A intenção é de produzir o mapeamento do processo, que represente 

graficamente a relação entre os atores e suas atividades. 

Nessa etapa, foi realizado a modelagem atual, apresentado propostas de 
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melhorias e a modelagem de melhorias dos processos definidos na etapa de análise, 

ou seja, de Pregão como Participante e Dispensa de Licitação. 

A modelagem consistiu na elaboração do fluxo de processo, manual de 

execução das tarefas e a lista de verificação, em relação ao formato atual dos 

processos, bem como, após identificação de falhas e apresentação de melhorias, foi 

elaborado a mesma documentação as melhorias.  

Desta forma, foi possível visualizar a dimensão do processo e a participação 

de cada servidor nesse andamento processual. Observa-se que o processo de 

contratação compreende desde a fase inicial da requisição do solicitante até a fase 

final que seria a entrega da solicitação, liquidação da despesa e o pagamento. 

Assim, após finalizado a etapa de modelagem iniciou-se a Etapa 03, referente 

a implantação do processo remodelado, que consistiu inicialmente em aplicar a 

modelagem de melhoria a três processos pilotos. 

3.3 ETAPA 03 – IMPLANTAR PROCESSO REMODELADO 

Cruz (2009) afirma que a fase de implantar as ações é quando se coloca em 

prática as alterações estabelecidas na fase de análise, na fase de modelagem inicial 

e modelagem de melhoria. Esse mesmo autor entende ser a fase mais crítica de todas, 

quando se necessita realizar os treinamentos dos atores do processo com o objetivo 

de atuarem conforme as novas regras. Ignorar essa fase, o que lhe parece comum, 

significa colocar todo projeto em risco. 

Segundo Oliveira (2012), a fase Implantação está dividida em implementação 

e implantação. A implementação abrange: organizar o processo, com o apoio 

tecnológico; alterar a aplicabilidade e; tornar disponível as novas regulamentações. 

Na Implantação realiza-se a divulgação da modelagem de melhoria e o treinamento 

dos atores com o objetivo de atuação de acordo com as novas regras de execução 

das atividades. 

Na terceira fase foi momento de colocar em prática a modelagem de melhoria 

realizada na segunda fase, visando verificar se todos os elementos estão corretos e 

fazem sentido dentro do contexto institucional. 

Definiram-se três processos pilotos para aplicação da remodelagem e foi 

iniciada a fase de implementação, por meio de reuniões com os servidores envolvidos 
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no processo, visando apresentar a nova modelação de processo de compras e realizar 

o treinamento da execução das tarefas. 

Em razão do momento de afastamento social em face da pandemia atual 

vivenciada, foram executados os processos no formato eletrônico, seguindo 

orientação da Diretora Geral da Instituição. 

Finalizado essa etapa, iniciou-se a etapa 04, referente ao gerenciamento do 

processo, onde objetivou propor mecanismos de melhorias do processo. 

3.4 ETAPA 04 – GERENCIAR O PROCESSO 

De acordo com Araújo (2008), gerenciamento do processo é a fase onde se 

realiza o acompanhamento dos indicadores e a verificação do alcance dos resultados 

esperados, junto à organização, atores executantes e dos clientes do processo 

remodelado. 

Registra-se que na fase de gerenciamento, o que se busca é a melhoria 

contínua do processo, não apenas a garantia de sua qualidade. Portanto, as 

informações que serão produzidas, irão retornar para a fase de análise, para auxiliar 

outros estudos visando o aperfeiçoamento ou ajustes às novas necessidades ou 

tecnologias. 

Assim, o que se buscou nesta etapa foi propor mecanismos ao IFMT-VGD que 

possibilitem realizar uma atualização constante dos seus processos de contratação, 

assegurando a melhoria contínua de qualidade e atendimento. 

3.5 ETAPA 05 – IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO 

Essa pesquisa está voltada principalmente em realizar a modelagem dos 

principais processos de compras do IFMT-VGD. No entanto uma das justificativas 

para esse estudo, além da necessidade de desenvolver a gestão de processos onde 

atualmente verifica-se deficiência, foi de viabilizar a implantação do processo 

eletrônico aos processos de contratações. 

Durante a etapa de implantação, em razão do momento de afastamento social 

em face da pandemia atual vivenciada, foi orientado pela Diretora Geral da Instituição 

que realizasse a implantação piloto da remodelagem no formato eletrônico, por meio 

do SUAP. 
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Portanto, na etapa de implantação da remodelagem dos processos de 

compras, foi possível demonstrar a viabilidade de execução no formato eletrônico. 

4. APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

Nesta seção foram aplicadas as etapas na sequência e conforme descritas na 

metodologia. 

4.1 APLICAÇÃO DA ETAPA 01 - ANALISAR O PROCESSO 

A etapa 01 de análise do processo, está subdividia em: Definição dos Principais 

Processos da Contratação e Análise dos Principais Processos de Contratação. 

4.1.1 Definição dos Principais Processos da Contratação 

O IFMT-VGD, por se tratar de Autarquia Pública, deve atender às legislações 

que regulamentam o sistema de compras no setor público brasileiro. 

Assim, conforme retratado no referencial teórico e considerando a legislação 

vigente, a instituição pode realizar suas contratações por meio de Processos que 

utilizem dos procedimentos de Concorrência, Tomada de preços, Convite, Pregão, 

RDC, Dispensa de Licitação e Inexigibilidade. 

Considerando ainda, o Sistema de Registro de Preços (SRP), pode também 

contratar, por meio de: Pregão como Gerenciador, Pregão como Participante, Pregão 

como não Participante (Pregão Adesão), Concorrência Gerenciador, Concorrência 

como Participante, Concorrência como não Participante (Concorrência Adesão), RCD 

Gerenciador, RDC Participante e RDC não Participante (RDC Adesão). 

A partir deste contexto, foi feito o levantamento de todos os Processos de 

Contratações realizados pelo IFMT-VGD nos anos de 2015 a 2019, para verificar os 

processos de maior importância para a Instituição, para que assim fosse possível 

apresentar a proposta de modelagem desses processos. 

Foi realizada uma reunião individual com cada servidor relacionado 

anteriormente, e por fim uma reunião conjunta com todos os membros, para que fosse 

possível, definir com maior precisão de informações qual ou quais processos seriam 

objeto da modelagem. 
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Importante evidenciar que, nas reuniões todos os membros destacaram a 

importância da compilação desses dados, onde demonstrou a evolução das 

Contratações do IFMT-VGD.  

Desde já, registra-se que dentre os procedimentos de contratação legalmente 

possíveis do IFMT-VGD realizar, verificou-se que de 2015 a 2019, foram realizados 

Processos utilizando dos Procedimentos de: Inexigibilidade, Dispensa de Licitação, 

Pregão por Adesão, Pregão como Participante, Pregão como Gerenciador e 

Concorrência. 

Nesse contexto, é apresentado a análise ano após ano, e pôr fim a análise 

completa de todos os anos conjuntamente. Assim foi possível definir os principais 

processos para ser objeto de estudo.  

Referente a 2015 que é o primeiro de verificação, os resultados do quantitativo 

de processos de contratação, estão consolidados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Processos de Contratações em 2015 

Processos de Contratação por Procedimentos Porcentagem Quantidade de Processos 

Inexigibilidade 14,04% 8 

Dispensa de Licitação 17,54% 10 

Pregão Adesão 49,12% 28 

Pregão Participante 15,79% 9 

Pregão Gerenciador 1,75% 1 

Concorrência 1,75% 1 

TOTAL 100,00% 57 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que 2015 é o primeiro ano de execução orçamentária e financeira 

IFMT-VGD. Sendo que em janeiro deste mesmo ano, com uma equipe administrativa 

de 02 (dois) servidores, o IFMT-VGD inicia suas contratações. 

 No gráfico 1 (na próxima página), referente as informações obtidas na Tabela 

1, é apresentado graficamente o quantitativo das modalidades de processos de 

contratações no ano de 2015 no IFMT-VGD. 
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Gráfico 1 – Quantitativo de processos de contratação por modalidade em 2015 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Em análise do Gráfico 1, e após reunião com os servidores, verificou-se que, 

em razão de em 2015 a equipe de contratação ser inexperiente e com apenas 01 

membro, as contratações foram realizadas em sua maioria, por meio de Adesão a 

Pregões de outros Órgãos, tendo em vista esse ser um procedimento de menor 

complexidade em comparação a um Pregão Gerenciador, por exemplo. 

 Em relação à Pregão Participante, tendo em vista que o IFMT-VGD, 

encontrava-se em início de atividades administrativas, e esse tipo de Processo exige 

envio da demanda antes da realização da licitação em outros Órgãos Gerenciadores, 

é normal resultar em baixa quantidade de processos realizados. 

 A Dispensa de Licitação, como tem critérios específicos para realização neste 

modelo de contratação e na época o valor de limite de compras era de apenas R$ 

8.000,00 (oito mil reais), é de se esperar baixa quantidade de realização de Processos. 

 Da mesma forma, a Inexigibilidade, com critérios mais restritos do que a 

Dispensa, seria normal possuir quantitativo baixo de Processos realizados. 

 Pregão Gerenciador e Concorrência, são procedimentos onde o IFMT-VGD 

deveria agir como o realizador da Licitação propriamente dita, no entanto com o baixo 

quantitativo de servidores, e início das atividades, verifica-se a existência de pouca ou 

nenhuma contratação realizada. 

Com relação as contratações do ano de 2016, os resultados estão consolidados 

na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Processos de Contratações em 2016 

Processos de Contratação por Procedimentos Porcentagem Quantidade de Processos 

Inexigibilidade 8,08% 8 

Dispensa de Licitação 28,28% 28 

Pregão Adesão 29,29% 29 

Pregão Participante 32,32% 32 

Pregão Gerenciador 2,02% 2 

Concorrência 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 99 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa que o quantitativo geral de Processos de Contratações teve aumento 

de quase 70% com relação a 2015.  

Essa situação era esperada em razão de ser o segundo ano de execução 

financeira e orçamentária, e assim a equipe gestora estaria mais apta planejar e 

gerenciar as Contratações. 

 No gráfico 2, referente as informações obtidas na Tabela 2, é apresentado o 

quantitativo das modalidades de processos de contratações no ano de 2016. 

Gráfico 2 – Quantitativo de Processo de Contratação por Modalidade em 2016 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Contratações do IFMT-VGD no ano de 2016, com o aumento dos Processos 
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Instituição. Tornando obrigatório ao Campus que irá realizar seus pregões possibilitar 

aos demais Campi do IFMT, ingressar como unidade participante.  

Assim, verificou-se no ano de 2015 o início da implantação desse 

procedimento, e em 2016 houve sua ampliação. Provavelmente sendo uns dos 

motivos da maior quantidade dos Processos de Contratações do IFMT-VGD, ter sido 

realizada por Pregão Participante. 

 Verifica-se que em 2016 os Processo de Contratação por meio de Pregão por 

Adesão, continua sendo muito realizado, mesmo não sendo o de maior quantidade. 

Deve-se pela facilidade e simplicidade de seus procedimentos. 

 A Dispensa de Licitação também apresentou aumento considerável na 

realização de Processos. Deve-se também pela facilidade e simplicidade dos 

procedimentos, mesmo que existe algumas limitações legais, como exemplo o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao ano, por sub item de natureza de despesas. 

 Com relação as contratações por meio de Pregão como Gerenciador e 

Concorrência, não houve aumento na utilização desses procedimentos. Uma vez que 

o quantitativo de servidores disponíveis para Contratações, se encontrava no mesmo 

nível de 2015. 

Com relação as contratações do ano de 2017, os resultados estão consolidados 

na Tabela 3: 

Tabela 3 – Processos de Contratações em 2017 

Processos de Contratação por Procedimentos Porcentagem Quantidade de Processos 

Inexigibilidade 10,00% 12 

Dispensa de Licitação 30,00% 36 

Pregão Adesão 45,00% 54 

Pregão Participante 14,17% 17 

Pregão Gerenciador 0,00% 0 

Concorrência 0,83% 1 

TOTAL 100,00% 120 

Fonte: Elaboração própria. 

Em relação ao quantitativo geral de Processos de Contratações de 2016 para 

2017 houve aumento de pouco mais de 20%, onde já se verifica um sinal de 

consolidação no quantitativo. 

Importante manifestar que em 2017, o setor responsável pelas contratações, 

funcionava com 01 servidor efetivo e 01 contratado exclusivo a essas atividades. 
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 No gráfico 03, referente as informações obtidas na Tabela 3, é apresentado o 

quantitativo das modalidades de processos de contratações no ano de 2017. 

Gráfico 3 – Quantitativo de Processo de Contratação por Modalidade em 2017 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Desta forma, em 2017, houve essa redução no quantitativo de Processos de 

Contratações por meio de Pregões como participantes, e assim por consequência, 
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 Em 2018, com relação ao quantitativo de contratações, os resultados estão 

consolidados na Tabela 4: 

Tabela 4 – Processos de Contratações em 2018  

Processos de Contratação por Procedimentos Porcentagem Quantidade de Processos 

Inexigibilidade 14,43% 14 

Dispensa de Licitação 43,30% 42 

Pregão Adesão 17,53% 17 

Pregão Participante 23,71% 23 

Pregão Gerenciador 1,03% 1 

Concorrência 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 97 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que em 2018 houve redução no quantitativo geral de Processos de 

Contratações em relação a 2017. Relata a Diretora Geral do Campus que 2018 foi um 

ano de redução do Orçamento da Instituição, onde influenciou no quantitativo de 

Contratações realizadas.  

O Coordenador de Aquisições e Contratos novamente registrou que o setor 

ainda contava com apenas 01 servidor efetivo e 01 contratado exclusivo a essas 

atividades. 

 No gráfico 4, referente as informações obtidas na Tabela 04, é apresentado o 

quantitativo das modalidades de processos de contratações no ano de 2018. 

Gráfico 4 – Quantitativo de Processo de Contratação por Modalidade em 2018 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
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O membro da equipe de licitação informa, que em 2018 houve alteração nos 

valores limites de realização de Dispensa de Licitação, através do Decreto nº 9412 de 

18 de junho de 2018, aumentando em 120% o valor de contratação por subitem de 

natureza de despesas nas aquisições nessa modalidade. 

 Outra observação é referente a retomada no quantitativo de processos 

realizados por meio de Pregão como participante, onde observou que o IFMT, voltou 

a se reorganizar na execução do SRP. 

 Com relação ao Pregão por Adesão, é normal haver uma redução, uma vez 

que evolua as Contratações por pregão participante. Sendo a tendência que o IFMT, 

cada vez menos dependa de aquisições na modalidade Pregão por Adesão, o qual é 

considerada pelos órgãos de controle, uma forma de contratação onde não existiu um 

planejamento adequado nas contratações. 

 Para aquisições como Pregão Gerenciador e Concorrência, mantem-se o 

padrão dos anos anteriores, em razão da manutenção do quantitativo da equipe de 

contratação ao longo dos anos. 

 Na modalidade de Inexigibilidade, houve padronização do quantitativo ao longo 

dos anos. 

 Em 2019, com relação ao quantitativo de contratações, os resultados estão 

consolidados na Tabela 5: 

Tabela 5 – Processos de Contratações em 2019 

Processos de Contratação por Procedimentos Porcentagem Quantidade de Processos 

Inexigibilidade 9,38% 6 

Dispensa de Licitação 51,56% 33 

Pregão Adesão 15,63% 10 

Pregão Participante 23,44% 15 

Pregão Gerenciador 0,00% 0 

Concorrência 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 64 

Fonte: Elaboração própria. 

Observou o Coordenador de Aquisições que em 2019 novamente houve 

redução de Orçamento na Instituição e assim os Processos de Contratações 

relacionados aos custos fixos da Instituição, como água, energia e funcionários 

terceirizados, consumiu quase a totalidade de recursos disponíveis. Desta forma em 

2019 foram protocoladas poucas solicitações de contratações, além das recorrentes. 
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 O Coordenador de Aquisições também ponderou, sobre a manutenção do 

quantitativo de servidores dos anos anteriores, assim manteve a dificuldade da 

realização de licitações próprias da Instituição. 

 No gráfico 5, referente as informações obtidas na Tabela 05, é apresentado o 

quantitativo das modalidades de processos de contratações no ano de 2019. 

Gráfico 5 – Quantitativo de Processo de Contratação por Modalidade em 2019

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 6 – Processos de Contratações de 2015 a 2019 

Processos de Contratação por Procedimentos Porcentagem Quantidade de Processos 

Inexigibilidade 10,98% 48 

Dispensa de Licitação 34,10% 149 

Pregão Adesão 31,58% 138 

Pregão Participante 21,97% 96 

Pregão Gerenciador 0,92% 4 

Concorrência 0,46% 2 

TOTAL 100,00% 437 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que o IFMT-VGD, possui uma média de 87,4 processos de 

contratação por ano desde o início da atividade de execução orçamentária e 

financeira. 

  Assim, após a análise realizada anualmente, foi possível aos servidores que 

participaram das reuniões junto ao pesquisador, demonstrar suas opiniões a respeito 

de qual Processo de Contratação é de maior importância junto ao IFMT-VGD. Onde 

posteriormente será feito a aplicação da modelagem a esses processos, com objetivo 

de implantação do processo eletrônico. 

No gráfico 6, é demonstrado a relação do quantitativo com as modalidades de 

processos de contratações entre os anos de 2015 a 2019 no IFMT-VGD: 

Gráfico 6 – Quantitativo de Processo de Contratação por Modalidade de 2015 a 2019

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pregão por Adesão, Pregão como Participante, Inexigibilidade, Pregão Gerenciador e 

Concorrência. 

 No entanto, como a Diretora Geral manifestou, apesar de maior quantidade de 

processos de Pregão por Adesão do que Pregão como participante, ela entende que 

o Pregão como participante é atualmente um modelo de Processo que o IFMT prioriza 

em suas contratações. 

O Coordenador de Aquisição e Contratos, retratou que sem dúvida a Dispensa 

de Licitação deverá ser um dos processos que precisa urgentemente ter sua 

implantação no formato eletrônico, e manifestou que concorda com o posicionamento 

da Diretora Geral com relação ao Processo de Pregão Participante. 

Uma observação importante, em análise aos gráficos, é que ano após ano, os 

Processos realizados por meio de Pregão como participante tem seu quantitativo em 

evolução, enquanto nos processos de Pregão por Adesão seu quantitativo vem se 

reduzindo. 

Outra questão, relatada pelo Coordenador de Aquisições, é que o IFMT a partir 

de 2015, quando normatizou o SRP entre as unidades da Instituição, demonstrou que 

busca fortalecer essa rede de cooperação entre Campi, e assim exigindo casa vez 

mais a utilização dessa forma de contratação. 

É fato que, a Auditoria interna do IFMT, já manifestou diversas vezes que as 

aquisições por meio do procedimento de Pregão por Adesão, de certa forma 

demonstram uma falta de planejamento da Instituição, e no caso do Procedimento de 

Pregão como participante, demonstra uma melhor antecipação e planejamento de 

suas aquisições. 

Por fim, todos os participantes foram unânimes em destacar que os principais 

Processos de Contratação realizados pelo IFMT-VGD atualmente são de Dispensa de 

Licitação e Pregão como participante, manifestando serem favoráveis que a pesquisa 

fosse focalizada principalmente nesses dois processos. Sendo que, esses processos 

de contratação correspondem a mais de 50% dos processos realizados anualmente 

na Instituição. 

Desta forma, ficou decidido que a modelagem e a implantação do processo 

eletrônico seriam realizadas aos processos de Dispensa de licitação e Pregão como 
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participante, devido a maior importância e representatividade nas contratações da 

instituição. 

4.1.2 Análise dos Principais Processos de Contratação 

 Após definidos os Processos de Contratação de Dispensa de Licitação e 

Pregão Participante como objeto da Modelagem, foi verificado que o IFMT-VGD não 

possui ao menos o Fluxo de Processo documentado. Apenas existe um modelo de 

requisição utilizado desde 2014, sem atualizações, e um checklist demonstrando 

quais documentos devem ser inseridos nos processos. 

 Portanto, a próxima etapa (Modelar o Processo na seção 4.2) foi iniciada com 

a realização da Modelagem do processo atual, onde foi documentado o fluxo dos 

processos, o manual de realização das tarefas desse fluxo e checklist da 

documentação. 

 Deste modo, tornou-se possível apresentar melhorias a esses processos e 

assim redesenhar os fluxos, manual das tarefas e checklist. 

 A análise inicial, a modelagem de processo atual e a modelagem de melhoria 

foi toda realizada em conjunto com o Coordenador de Aquisição e Contratos, Gestor 

de Contratos e um Membro da Equipe de Licitação do IFMT-VGD, por meio de 04 

(quatro) reuniões. 

 Como observações iniciais o Coordenador de Aquisição e Contratos relatou 

que, apesar do processo de contratações não possuir modelagem definida, vem 

atendendo às orientações e Jurisprudências do TCU (2010), sendo elas: 

a) solicitação expressa do setor requisitante interessado, com indicação de 

sua necessidade; 

b) aprovação da autoridade competente para início do processo licitatório, 

devidamente motivada e analisada sob a ótica da oportunidade, 

conveniência e relevância para o interesse público; 

c) autuação do processo correspondente, que deverá ser protocolizado e 

numerado; 

d) elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, clara e sucinta, 

com base em projeto básico ou em termo de referência apresentado; 
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e) elaboração de projeto básico, prévio e obrigatório nas licitações para 

contratação de obras e serviços, em caso de concorrência, tomada de 

preços e convite; 

f) elaboração de termo de referência, prévio e obrigatório nas licitações para 

contratação de bens e serviços comuns, em caso de pregão; 

g) estimativa do valor da contratação, por comprovada pesquisa de mercado, 

em pelo menos três fornecedores do ramo correspondente ao objeto da 

licitação; 

h) indicação dos recursos orçamentários para fazer em face de despesa; 

i) verificação da adequação orçamentária e financeira; 

Seguiu relatando, que o processo após as propostas de melhorias deveria 

manter o atendimento ao recomendado pelo TCU (2010), e deveria prever uma fase 

inicial de planejamento da contratação, principalmente relacionada a contratação de 

serviços, atendendo o previsto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.  

Essa fase de planejamento da contratação está dividida em três etapas, quais 

sejam, Estudos Preliminares, Gerenciamento de Risco e Termo de Referência ou 

Projeto Básico. Atualmente inicia-se o processo diretamente com o Termo de 

Referência ou Projeto Básico. Portanto, o processo atual não vem atendendo o 

previsto na referida Instrução Normativa. 

4.2 APLICAÇÃO DA ETAPA 02 - MODELAR O PROCESSO 

Considerando que o IFMT-VGD não possui qualquer modelagem de processo 

referente às suas contratações, iniciou essa etapa com a realização da Modelagem 

Atual dos Processos. 

O fluxo do processo, descrição de realização das tarefas e a lista de 

verificações, foram definidos em reuniões com o coordenador de aquisição e 

contratos, gestor de contratos e um membro da equipe de licitação do IFMT-VGD. 

Em seguida, o pesquisador realizou outras reuniões com os mesmos servidores 

com o objetivo de levantar novos dados e assim apresentar uma proposta de melhoria 

a modelagem do processo atual. 

Considera-se que o processo atual é realizado de forma física e a modelagem 

de melhoria foi realizado para execução na forma eletrônica. 
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4.2.1 Modelagem Atual do Processo 

 A Modelagem Atual do Processo (Fluxo do Processo, Descrição de Realização 

das Tarefas e a Lista de Verificações), tiveram os dados apresentados de acordo com 

as subseções a seguir:  

4.2.1.1. Modelagem atual – Processo de Dispensa de Licitação; 

4.2.1.2. Modelagem atual - Processo de Pregão como Participante. 

4.2.1.1 Modelagem Atual – Processo de Dispensa de Licitação 

 Inicialmente, foi desenhado o fluxo do processo para que fosse possível ter 

uma visão ampla do processo e da participação de cada ator.  

No levantamento de dados para o processo de Dispensa de Licitação foram 

identificados os seguintes atores: Solicitante, Coordenação de Aquisição e Contratos 

(VGD-CAC), Departamento de Administração e Planejamento (VGD-DAP), Direção 

Geral (VGD-DG), Procuradoria Federal junto ao IFMT (RTR-PRO), Setor de Gestão 

de Contratos (VGD-CONT), Coordenação de Contabilidade (VGD-CON) e 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio (VGD-ALM). 

A Figura 2 representa o fluxo atual do processo de contratação por Dispensa 

de Licitação.
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Figura 2 – Fluxo de Processo – Dispensa de Licitação – Atual 

 

Fonte: Elaboração própria.
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 A partir do fluxo de processos, foi realizada a Descrição de Execução das 

Tarefas, conforme segue: 

1. Solicitante irá gerar número de processo no sistema de protocolo do SUAP; 

2. Solicitante irá preencher a requisição de contratação, onde deverá; 

2.1. Descrever o objeto a ser contratado; 

2.2. Descrever a justificativa da contratação; 

2.3. Descrever detalhadamente os itens que deseja; 

3. Solicitante deverá encaminhar 03 pesquisas de preço que contemple o 

objeto pretendido, juntamente com o mapa de apuração.  E assim 

encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

4. VGD-CAC realizará a análise da requisição, verificando: 

4.1. O preenchimento correto da requisição; 

4.2. Se a pesquisa de preços é referente ao objeto pretendido; 

4.3. A necessidade de elaborar Termo de Referência; 

4.4. Se será realizado Dispensa de Licitação, eletrônica ou presencial; 

4.4.1. Sendo presencial: 

4.4.1.1. Realizará consulta as empresas que apresentaram as pesquisas 

de preços. Para verificar a possibilidade de vender para órgãos 

públicos, em razão dos procedimentos que diferem da venda a 

pessoas físicas e empresas privadas; 

4.4.1.2. E verificará as certidões negativa de débitos fiscais e trabalhistas 

no âmbito Federal, Estadual e Municipal, referente a Empresa 

que ofertou a menor proposta; 

4.4.1.3. Caso alguma documentação não esteja em conformidade, a 

VGD-CAC, retornará o processo ao Solicitante para adequação. 

4.4.1.4. Estando as documentações em acordo, encaminhará o 

processo ao VGD-DAP. 

4.4.2. Sendo eletrônico, o processo seguirá para o VGD-DAP; 

5. VGD-DAP manifestará quanto a existência de Previsão Orçamentária 

Disponível. 

5.1. Não existindo previsão orçamentária disponível, o processo será 

encaminhado a Ciência do Solicitante, e é arquivado. 
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5.2. Existindo previsão orçamentária disponível, encaminhará o processo 

para a Diretora Geral (VGD-DG).  

6. Direção Geral irá autorizar ou não a contratação: 

6.1. Não autorizando a Contratação, o processo será encaminhado a 

Ciência do Solicitante, e será finalizado; 

6.2. Autorizando a Contratação, encaminhará o processo ao VGD-DAP; 

7. VGD-DAP verificará a necessidade de encaminhar o processo de 

contratação para análise da procuradoria jurídica. 

7.1. Não sendo necessário Parecer Jurídico, encaminhará o processo a 

VGD-CAC. para fazer a inclusão da Contratação no SIASGNET, que 

se trata do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

do Governo Federal, onde é centralizado o processamento das 

informações relativas as contratações de todos os Órgãos 

vinculados ao Ministério do Planejamento. 

7.2. Sendo necessário a emissão de Parecer Jurídico, encaminhará o 

processo a RTR-PRO. 

8. RTR-PRO, analisa, faz a emissão do Parecer Jurídico referente a 

contratação e encaminhará o processo ao VGD-DAP; 

9. VGD-DAP verificará se o parecer é favorável ou não a Contratação. 

9.1. Não sendo favorável, o processo será encaminhado a Ciência do 

Solicitante, e será finalizado. 

9.2. Sendo favorável, verificará se possui recomendações a serem 

realizadas; 

9.3. Possuindo recomendações, deverá encaminhar o processo ao 

Solicitante e/ou VGD-CAC, para atendimento das recomendações; 

9.4. Após atendidas as recomendações ou não possuindo 

recomendações, encaminhará o processo ao VGD-CAC. 

10. VGD-CAC fará a inclusão da Dispensa de Licitação no SIASGNET; 

11. VGD-CAC realizará a Emissão da Nota de Empenho, e irá verificar a 

necessidade da Emissão de Contrato: 
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11.1. Não sendo necessário a emissão de contrato, realizará a emissão 

da ordem de serviço ou fornecimento, e encaminhará o processo ao 

solicitante; 

11.2. Sendo necessário a emissão de termo de contrato, o processo será 

encaminhado ao VGD-CONT.  

12. VGD-CONT realizará o procedimento de emissão, assinatura e publicação 

do contrato, após encaminhará o processo para VGD-CAC; 

13. VGD-CAC fará a emissão da ordem de serviço ou fornecimento, e 

encaminhará o processo ao solicitante; 

14. Solicitante acompanhará o recebimento do fornecimento do 

material/execução do serviço. Após encaminhará o processo ao VGD-DAP; 

15. VGD-DAP irá manifestar ciência acerca do pagamento, e encaminhará o 

processo ao VGD-CON; 

16. VGD-CON realizará a Liquidação e a verifica se a contratação é de 

aquisição de materiais ou execução de serviços: 

16.1. Sendo execução de serviços realizará o pagamento e finalizará o 

processo;  

16.2. Sendo aquisição de materiais, encaminhará o processo ao VGD-

ALM. 

17. VGD-ALM irá realizar a inclusão dos materiais no registro de 

Almoxarifado/Patrimônio. Após encaminhará o processo ao VGD-COM; 

18. VGD-CON realizará o pagamento e finalizará o processo. 

19. Caso o processo possua mais de 01 item adquirido, e com entrega em 

etapas. Após o pagamento da despesa, o processo será encaminhado 

novamente ao solicitante, o qual após o novo recebimento irá encaminhar 

o processo para pagamento. Assim o processo somente irá finalizar após 

a entrega e pagamento de todos os itens contratados. 

Finalizado a descrição das tarefas do fluxo do processo, apresenta-se o Quadro 

6, com a lista de verificação fornecida pelo Coordenador de Aquisições e Contratos 

do IFMT-VGD, que é utilizada atualmente, referente a relação de documentos e 

manifestações necessárias ao processo de Dispensa de Licitação: 

 



72 
 

 

 

Quadro 6 – Lista de Verificação – Dispensa de Licitação – Atual 

Item Procedimento Sim Não 

1 Protocolo do SUAP   

2 Requisição devidamente preenchida   

3 Três Pesquisas de Preços   

4 Mapa de Apuração   

5 Certidões Negativa de Débito   

6 Termo de Referência (facultativo ao gestor do CAC)   

7 Previsão de Dotação Orçamentária   

8 Autorização do Ordenador de Despesas   

9 Parecer Jurídico (facultativo ao gestor do DAP)   

10 Nota de Empenho Assinado   

11 Contrato (Facultativo ao gestor do CAC)   

12 Ordem de Serviço/fornecimento   

Fonte: Coordenação de Aquisições e Contratos do IFMT-VGD, 2020. Adaptado. 

Essa lista de verificação, é grampeada na capa do processo, e assim no 

decorrer da realização do processo, é assinalado sim ou não, como documento ou 

manifestação presente no processo. 

Portanto, após o desenvolvimento do Fluxo do Processo, da Descrição de 

Realização das Tarefas e da Lista de Verificação, está completa a modelagem atual 

do processo de Dispensa de Licitação. A seguir é apresentado a modelagem atual do 

processo de pregão como participante. 

4.2.1.2 Modelagem Atual – Processo de Pregão Participante 

 Conforme descrito nas reuniões de coleta de dados, o processo de contratação 

de pregão como participante estão divididos em dois tipos de processo: 

1. Processo de inclusão de demanda;  

2. Processo de Contratação. 

O processo de inclusão de demanda, é quando órgão participante realiza o seu 

processo visando a participação no processo licitatório do órgão gerenciador. 

O processo de contratação é quando o órgão participante já tem sua demanda 

incluída na licitação do órgão gerenciador, e realiza o trâmite interno do processo para 

concluir a contratação. 
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Portanto, o órgão gerenciador realiza seu processo licitatório, o órgão 

participante irá realizar seu processo de inclusão de demanda e posteriormente seu 

processo de contratação. 

Observa-se a sequência entre processos: a) inicia o processo licitatório do 

Órgão Gerenciador; b) realiza o processo de inclusão de demanda; c) realiza o 

processo de contratação. 

Nas subseções a seguir, é apresentado a modelagem atual dos dois processos 

que compõe o Processo de Pregão com Participante. 

4.2.1.2.1 Modelagem atual – Processo de Inclusão de Demanda 

No levantamento de dados do processo de inclusão de demanda de pregão 

participante foram identificados os seguintes atores: Órgão Gerenciador, 

Demandante, VGD-CAC (Coordenação de Aquisição e Contratos e VGD-DG (Direção 

Geral). 

Sendo que o Demandante, VGD-CAC e VGD-DG, representa as manifestações 

do Órgão Participante no processo. 

A Figura 3 representa o fluxo atual do processo de inclusão de demanda, 

referente ao Pregão como Participante.
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Figura 3 – Fluxo do Processo – Inclusão de Demanda – Atual 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do fluxo de processos, foi realizada a Descrição de Execução das 

Tarefas, conforme segue: 

1. Órgão Gerenciador realizará a publicação do IRP no SIASGNET, 

disponibilizando a descrição detalhada dos itens que serão licitados, e 

informando quais os documentos necessários para formalizar a solicitação 

de participação; 

2. VGD-CAC irá analisar a IRP publicada, verificando junto aos Demandantes 

do IFMT-VGD o interesse em participar daquele certame licitatório. Essa 

verificação e realizada através de notificação via e-mail institucional dos 

Demandantes Cadastrados: 

2.1. Não existindo interesse, realizará o arquivamento do processo; 

2.2. Existindo interesse, o demandante realizará de forma compartilhada 

(via Google Drive) com o VGD-CAC o preenchimento da 

documentação solicitada pelo Órgão Gerenciador. Sendo 

normalmente: documento de formalização de demanda, estudo 

preliminar, gerenciamento de riscos e pesquisa de preço. 

2.3. Finalizando essa tarefa encaminhará o processo a Direção Geral 

(VGD-DG). 

3. VGD-DG irá verificar a possibilidade de autorização de participação no IRP: 

3.1. Não autorizando, encaminhará o processo ao VGD-CAC para 

arquivamento do processo; 

3.2. Autorizando, encaminhará o processo ao VGD-CAC para a inclusão 

da demanda no SIASGNET e enviará a documentação via e-mail ao 

órgão gerenciador. 

4. Órgão Gerenciador irá analisar o pedido de inclusão de demanda, podendo 

aceitar ou recusar o pedido: 

4.1. Recusando, o órgão participante através do VGD-CAC tomará 

ciência através do SIASGNET e assim o processo será arquivado; 

4.2. Aceitando o VGD-CAC, irá realizar a confirmação do IRP no 

SIASGNET e irá aguardar a realização do certame licitatório pelo 

Órgão Gerenciador. 
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5. Órgão Gerenciador irá realizar todo o tramite relacionado ao certame 

licitatório, desde a publicação do pregão até a homologação e assinatura 

das atas de registro de preços; 

6. Órgão Gerenciador enviará as atas de registro de preço ao órgão 

participante, representado pelo VGD-CAC; 

7. VGD-CAC receberá as atas de registro de preços, e informará ao 

Demandante, que o processo está finalizado, onde estará disponível para 

abertura do processo relacionado a fase de contratação; 

8. Demandante possui o prazo de 12 meses, a partir da assinatura da ata de 

registro de preços, para iniciar o processo de contratação. Considerando 

que em regra, esse é o período de vigência da ata de registro de preço. 

Finalizado a descrição das tarefas do fluxo do processo, apresenta-se no 

Quadro 7, a lista de verificação fornecida pelo Coordenador de Aquisições e Contratos 

do IFMT-VGD, que é utilizada atualmente, referente a relação de documentos e 

manifestações necessárias ao processo de Inclusão de Demanda para as 

contratações através de Pregão como Participante: 

Quadro 7 – Lista de Verificação – Inclusão de Demanda – Atual 

Item Procedimento Sim Não 

1 Listagem de itens da IRP com as descrições detalhadas   

2 Minuta do Termo de Referência (Se disponível)   

3 Manifestação do Demandante   

4 Documento de Formalização de Demanda   

5 Estudo Técnico Preliminar (Se necessário)   

6 Mapa de Risco (Se necessário)   

7 Pesquisa de Preço (Se necessário)   

8 Mapa de Apuração (Se necessário)   

9 Inclusão da Demanda no SIASGNET   

10 Envio da Documentação ao Órgão Gerenciador   

11 Confirmação do IRP no SIAGNET   

12 Ata de Registro de Preços   

Fonte: Coordenação de Aquisições e Contratos do IFMT-VGD, 2020. Adaptado. 

Considerando que o Processo de Inclusão de Demanda é atualmente realizado 

de certa forma eletrônica, por meio de e-mail, Google Drive e SIASGNET, a Lista de 

Verificação é utilizada pelo Coordenador de Aquisição e Contratos para acompanhar 

a execução de cada atividade relacionada ao Processo. 
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Portanto, após o desenvolvimento do Fluxo do Processo, da Descrição de 

Realização das Tarefas e da Lista de Verificação, está completa a modelagem atual 

do processo de inclusão de demanda referente ao Pregão como Participante. A seguir 

é apresentado a modelagem atual do processo de contratação do pregão como 

participante. 

4.2.1.2.2 Modelagem Atual – Processo de Contratação 

No levantamento de dados para o processo de contratação foram identificados 

os seguintes atores: Demandante, VGD-CAC (Coordenação de Aquisição e 

Contratos, VGD-DAP (Departamento de Administração), VGD-DG (Direção Geral), 

VGD-CONT (Gestão de Contratos), VGD-CON (Coordenação de Contabilidade e 

Finanças) e VGD-ALM (Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio). 

Na Figura 4 apresenta-se o fluxo atual do processo de contratação, referente 

ao Pregão como Participante. 
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Figura 4 – Fluxo do Processo – Pregão Participante – Atual 

   
Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do fluxo de processos, foi realizada a Descrição de Execução das 

Tarefas, conforme segue: 

1. Demandante irá solicitar a aquisição da demanda do IRP, devendo: 

a) Gerar número de processo no sistema de protocolo do SUAP; 

b) Preencher o modelo de requisição de contratação; 

c) Na requisição irá descrever o objeto a ser contratado; 

d) Descrever a justificativa da contratação; 

e) Descrever detalhadamente os itens que deseja; 

1.1. Finalizando o processo é encaminhado ao VGD-CAC. 

2. VGD-CAC que irá analisar a documentação apresentada, verificando se a 

solicitação está de acordo com a IRP participante: 

2.1. Caso exista alguma divergência na solicitação, a VGD-CAC, retorna 

o processo ao Demandante para adequação. 

2.2. Estando em conformidade, o processo será encaminhado ao VGD-

DAP; 

2.3. O VGD-CAC verificará ainda as certidões negativa de débitos fiscais 

e trabalhistas no âmbito Federal, Estadual e Municipal, referente a 

Empresa vencedora do certame. 

3. VGD-DAP irá manifestar quanto a existência ou não de Previsão 

Orçamentária Disponível: 

3.1. Caso não possua previsão orçamentária disponível, o processo será 

encaminhado a Ciência do Demandante, e é arquivado; 

3.2. Caso possua previsão orçamentária disponível, encaminhará o 

processo para a Direção Geral (VGD-DG). 

4. VGD-DG irá verificar a possibilidade de autorizar a contratação e execução 

orçamentária: 

4.1. Não autorizando, o processo será encaminhado a Ciência do 

Demandante, e será arquivado; 

4.2. Autorizado, encaminhará o processo a VGD-CAC,  

5. VGD-CAC irá emitir a Nota de Empenho, e verificará a necessidade da 

Emissão de Contrato: 
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5.1. Não sendo necessário a emissão de contrato, realizará a emissão 

da ordem de serviço ou fornecimento, encaminhando a Contratada; 

5.2. Sendo necessário a emissão de termo de contrato, o processo será 

encaminhado ao VGD-CONT. 

6. VGD-CONT realizará o procedimento de emissão, assinatura e publicação 

do contrato, após encaminhará o processo para VGD-CAC; 

7. VGD-CAC fará a emissão da ordem de serviço ou fornecimento, e 

encaminhará o processo ao demandante; 

8. Demandante acompanhará o recebimento do fornecimento do 

material/execução do serviço. Após encaminhará o processo ao VGD-DAP; 

9. VGD-DAP irá manifestar ciência acerca do pagamento, e encaminhará o 

processo ao VGD-CON; 

10. VGD-CON realizará a Liquidação e verificará se a contratação é de 

aquisição de materiais ou execução de serviços: 

10.1. Sendo execução de serviços, realizará o pagamento e finalizará o 

processo;  

10.2. Sendo aquisição de materiais, encaminhará o processo ao VGD-

ALM. 

11. VGD-ALM irá realizar a inclusão dos materiais no registro de 

Almoxarifado/Patrimônio. Após encaminhará o processo ao VGD-CON; 

12. VGD-CON realizará o pagamento e finalizará o processo. 

13. Caso o processo possua mais de 01 item adquirido, e com entrega em 

etapas. Após o pagamento da despesa, o processo será encaminhado 

novamente ao solicitante, o qual após o novo recebimento irá encaminhar 

o processo para pagamento. Assim o processo somente irá finalizar após 

a entrega e pagamento de todos os itens contratados. 

Finalizada a descrição das tarefas do fluxo do processo, apresenta-se o Quadro 

8, com a lista de verificação fornecida pelo Coordenador de Aquisições e Contratos 

do IFMT-VGD, referente a relação de documentos e manifestações necessárias ao 

processo de contratação por meio de pregão como participante: 
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Quadro 8 – Lista de Verificação – Pregão Participante – Atual 

Item Procedimento Sim Não 

1 Protocolo do SUAP   

2 Requisição devidamente preenchida   

3 Documento da IRP   

4 Certidões Negativa de Débito   

5 Previsão de Dotação Orçamentária   

6 Autorização do Ordenador de Despesas   

7 Nota de Empenho Assinado   

8 Contrato (Facultativo ao gestor do CAC)   

9 Ordem de Serviço/fornecimento   

Fonte: Coordenação de Aquisições e Contratos do IFMT-VGD, 2020. Adaptado. 

Essa lista de verificação, é grampeada na capa do processo, e assim no 

decorrer da realização do processo, é assinalado sim ou não, como documento ou 

manifestação presente no processo. 

Portanto, após o desenvolvimento do Fluxo do Processo, da Descrição de 

Realização das Tarefas e da Lista de Verificação, está completa a modelagem atual 

do processo de contratação do pregão como participante. 

A seguir é apresentado a modelagem do processo após a análise do processo 

atual e o desenvolvimento de uma proposta de melhoria do processo. 

Deste modo, a partir de novas reuniões com os servidores envolvidos com as 

contratações do IFMT-VGD, foi possível definir novas subdivisões aos processos, 

novas tarefas, melhores divisões das tarefas e mudanças de atores na realização de 

algumas atividades. 

4.2.2 Modelagem de Melhoria do Processo 

 Considera-se que a modelagem de proposta de melhoria, foi desenvolvida 

prevendo a execução do processo na forma eletrônica por meio do SUAP (Sistema 

Unificado de Administração Pública), sistema utilizado pelo IFMT, na gestão do 

processo eletrônico na Instituição. 

 Desta forma, tendo em vista que no SUAP é possível salvar os modelos de 

documentos para utilização futura, constam nos anexos (A e B) deste estudo, a 

proposta de modelos de documentos de: Documento de Formalização de Demanda; 
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Documento Oficialização de Demanda, sendo esses os documentos iniciais em 

qualquer abertura de processo de contratação. 

Conforme relatado pelo Coordenador de Aquisições e Contratos, antes mesmo 

da proposta de melhoria, já havia muita satisfação em sua parte por estar participando 

da realização do levantado da modelagem atual do processo, tendo em vista a 

possibilidade de poder documentar e visualizar o trabalho que ele desenvolve 

diariamente na Instituição.  

Porém, a partir da continuidade das reuniões foi possível discutir as propostas 

de melhorias aos processos, os quais foram realizados alguns apontamentos, de 

forma geral aos dois tipos de processos em estudo, conforme segue: 

1) Foi observado que os processos de contratação atual por serem todos 

realizados fisicamente, pressupõe uma tratativa anterior a abertura do processo 

de contratação entre o Demandante e a Coordenação de Aquisição e 

Contratos. Verifica-se que, ambos os processos já iniciam com o Requisitante 

preenchendo a requisição, tendo ciência da modalidade de contratação que 

será seguida, tendo em vista que já existiu uma tratativa não formalizada entre 

o Demandante e o servidor da Coordenação responsável pela contratação. 

Como proposta tem-se a criação do subprocesso de “Requisição”, onde seriam 

descritas as tarefas de planejamento da contratação desenvolvidas entre o 

Demandante e a Coordenação de Aquisição e Contratos (VGD-CAC). Para 

que, finalizada essa etapa, o processo deve ser encaminhado ao Departamento 

de Administração (VGD-DAP) para informação de dotação orçamentária, com 

a definição de modalidade de contratação devidamente formalizada no 

processo. 

2) Outra questão observada é que em ambos os processos, não se prevê consulta 

formalizada da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio (VGD-ALM), 

referente a existência ou não do objeto solicitado na contratação. 

A proposta seria de incluir a tarefa de “manifestação do almoxarifado e 

patrimônio” no subprocesso de requisição.  

3) Foi observado ainda que, após a emissão da ordem de serviço/fornecimento, o 

processo é encaminhado ao Demandante para aguardar a entrega do objeto 

contratado. 
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No entanto, o pesquisador entende que deveria haver uma diferenciação de 

tratamento nos recebimentos das contratações de serviço e material.  

Haja vista que no serviço a responsabilidade de acompanhamento da execução 

acaba sendo do Demandante, portanto realmente o processo deverá ser 

encaminhado a ele.  

No entanto, no caso das aquisições de material, não é sempre o Demandante 

quem faz o recebimento provisório, aquele recebimento direto da 

transportadora ou correios. Esse recebimento é realizado também pelo 

almoxarifado, algumas vezes por outros setores do Departamento de Ensino, 

ou até mesmo pelo vigilante em serviço. 

Portanto, a proposta é de padronizar o recebimento de materiais no setor de 

almoxarifado e assim formalizar esta tarefa na modelagem do processo. 

 Após as propostas gerais aos dois tipos de processos em estudo, é 

apresentado na subseção a seguir, a elaboração da modelagem do subprocesso de 

requisição conforme solução apresentada no item 1 desta subseção. 

4.2.2.1 Modelagem do Subprocesso de Requisição da Contratação 

 Conforme proposta apresentada, todos os processos de contratação 

independente da forma de contratação, iniciarão de acordo com o subprocesso da 

requisição de contratação. 

 Observa-se que a modelagem proposta, busca contemplar a organização na 

fase de planejamento da solicitação da contratação e também incluir a tarefa de 

consulta ao almoxarifado antes do protocolo do processo de contratação. 

 Outra importante questão é  que a solicitação de contratação propriamente dita, 

somente se inicie com a entrega do DFD (Documento de formalização de demanda) 

para contratação de materiais e serviços de forma geral ou DOD (Documento de 

Oficialização de Demanda) para contratação de materiais e serviços quando for 

relacionada a área de Tecnologia da Informação, conforme previsto no art. 10 da 

Instrução Normativa nº 1 de 4 de abril de 2019 da Secretaria de Governo Digital do 

Ministério da Economia. 

 Neste contexto, segue a Figura 5 com a proposta de fluxo do subprocesso de 

requisição de contratação. 
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Figura 5 – Fluxo do Subprocesso – Requisição de Contratação 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do fluxo de processos, foi realizado o Manual de Execução das Tarefas, 

conforme segue: 

1. Demandante realizará a consulta a Coordenação de Almoxarifado (VGD-

ALM), através do Módulo no SUAP do Almoxarifado, quanto a existência 

de material em estoque que contemple o atendimento da demanda: 

1.1. No DFD (Documento de Formalização de Demanda) e DOD 

(Documento de Oficialização de Demanda), estará previsto clausula 

de Declaração de consulta a Coordenação de Almoxarifado. 

2. VGD-ALM verificará a existência ou não do material em estoque: 

2.1. Existindo o material em estoque, realizará a entrega do material e 

finalizará o atendimento da requisição; 

2.2. Não existindo o material em estoque, informará ao Demandante 

referente a negativa. 

3. Demandante, recebendo a negativa do VGD-ALM, realizará a abertura do 

Processo Eletrônico no SUAP; 

4. Demandante formalizará sua requisição de contratação através do 

preenchimento do DFD, em acordo com o modelo proposto anexo a esse 

estudo, e assim encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

4.1. Caso a contratação seja relacionada a área de Tecnologia da 

Informação, deverá realizar sua solicitação através do 

preenchimento do DOD, em acordo com o modelo proposto anexo, 

e assim encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

5. VGD-CAC receberá o processo e realizará a análise do DFD/DOD nos 

seguintes termos: 

a) Verificará se o objeto está descrito corretamente; 

b) Verificará se a justificativa apresenta motivação e objetivos suficientes. 

E se está alinhado com o Planejamento Estratégico da Instituição; 

c) Verificará se as informações referentes a descrição/especificação, 

quantidade e unidade de fornecimento dos itens solicitados são 

suficientes para realização da contratação; 

d) Verificará se foi realizado corretamente a indicação dos servidores 

responsáveis pela fiscalização/recebimento do material/serviço; 
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e) Verificará se foi preenchido corretamente as informações do 

responsável pela formalização da demanda; 

5.1. Não estando de acordo com o DFD/DOD, encaminhará o processo 

ao Demandante para regularização, onde após regularização 

retornará ao VGD-CAC para nova análise; 

5.2. Estando de acordo, encaminhará o processo ao VGD-DG. 

6. VGD-DG irá aprovar ou não a contratação: 

6.1. Não sendo aprovado, o processo será encaminhado ao Demandante 

para ciência e será finalizado a requisição, sem atendimento; 

6.2. Sendo aprovado a contratação, o processo será encaminhado ao 

VGD-CAC. 

7. VGD-CAC irá emitir um parecer definindo: 

a) Forma de contratação e; 

b) Necessidade de Documentações complementares como: 

➢ Estudo preliminar, mapa de risco e termo de referência; 

➢ Pesquisa de preço e mapa de apuração; 

➢ Outras ações que VGD-CAC entender necessário a contratação. 

7.1. Não definindo como necessário o fornecimento de documentação 

complementar, finalizará o subprocesso de requisição; 

7.2. Definindo como necessário o fornecimento de documentação 

complementar, irá encaminhar o processo ao Demandante onde 

deverá: 

a) Elaborar os documentos na forma eletrônica através do SUAP;  

b) Compartilhar esses documentos com os servidores indicados como 

comissão de planejamento da contratação, visando a execução 

simultânea. 

8. Demandante juntamente como a comissão de planejamento finalizando a 

elaboração das documentações complementares, encaminhará o processo 

ao setor VGD-CAC; 

9. VGD-CAC analisará e verificará se está de acordo com as documentações 

complementares fornecidas: 
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9.1. Não estando de acordo, encaminhará o processo ao Demandante 

para regularização. 

9.2. Estando de acordo, finalizará o subprocesso de requisição. 

10. A partir da finalização do subprocesso, inicia-se as tarefas relacionadas ao 

processo de contratação definido pela Coordenação de Aquisições e 

Contratos.  

Finalizado o Manual de Execução das Tarefas, a seguir estará o Quadro 9, 

referente a lista de verificação das documentações que deverão estarem inclusas no 

Subprocesso de Requisição. 

Quadro 9 – Lista de Verificação – Subprocesso de Requisição 

SETOR 

RESPONSÁVEL 
ORDEM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

DEMANDANTE 1.  DFD / DOD 

VGD-DG 2.  Autorização da Contratação 

VGD - CAC 3.  Parecer de Definição da contratação 

DEMANDANTE 

4.  Estudo Preliminar (Se necessário) 

5.  Mapa de Risco (Se necessário) 

6.  Termo de Referência (Se necessário) 

7.  Pesquisa de Preço e Mapa de Apuração 

Fonte: Elaboração própria. 

 Finalizada a modelagem do subprocesso de requisição, na próxima seção 

apresenta-se a proposta de melhoria da modelagem do processo de Dispensa de 

Licitação. 

4.2.2.2 Modelagem de Melhoria – Processo de Dispensa de Licitação 

Após a modelagem do Subprocesso referente a tarefa de requisição, que estará 

presente em todos os tipos de processo de contratação, foi realizado a modelagem 

do processo de dispensa de licitação após a proposta de melhoria. 

Como propostas de melhoria foi apresentado as seguintes alterações: 

1. Inserir o Subprocesso de Requisição; 
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2. Alterar o ator de solicitante para demandante, visando a padronização dos 

em todos os processos de contratação; 

3. Incluir ao fluxo do processo a tarefa de emissão do atestado de regularidade 

no SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo 

Federal), e das certidões negativas de débitos; 

4. Alterar o fluxo do processo em acordo com o proposto na subseção 4.2.2. 

referente a emissão da ordem de serviço/fornecimento. 

Portanto, considerando as alterações propostas, os atores envolvidos na 

melhoria do processo são: Demandante, Coordenação de Aquisição e Contratos 

(VGD-CAC), Departamento de Administração e Planejamento (VGD-DAP), Direção 

Geral (VGD-DG), Procuradoria Federal junto ao IFMT (RTR-PRO), Setor de Gestão 

de Contratos (VGD-CONT, Coordenação de Contabilidade (VGD-CON) e 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio (VGD-PAT). 

Nesse contexto, segue na próxima página a Figura 6 representando o Fluxo de 

processos de dispensa de licitação, após a proposta de melhoria.
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Figura 6 – Fluxo do Processo – Dispensa de Licitação – Proposta de Melhoria 

  

  
Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do fluxo de processos, foi realizado o Manual de Execução das Tarefas, 

conforme segue: 

1. VGD-CAC iniciará o processo com a finalização do Subprocesso de 

Requisição, o qual encaminhará ao setor VGD-DAP; 

2. VGD-DAP, prestará as informações de Previsão de Dotação Orçamentária 

para realização da despesa; 

2.1. Existindo previsão, encaminhará o processo a (VGD-DG); 

2.2. Não Existindo previsão, encaminhará o processo para a Ciência do 

Demandante e finaliza o processo. 

3. VGD-DG irá manifestar no processo referente a Autorização para Execução 

Orçamentária e Financeira; 

3.1. Autorizando, encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

3.2. Não Autorizando, encaminhará o processo para a Ciência do 

Demandante e finalizará o processo. 

4. VGD-CAC verificará a necessidade de manifestação jurídica no processo; 

4.1. Sendo necessário manifestação jurídica, encaminhará o processo a 

Procuradoria Federal no IFMT (RTR-PRO); 

4.2. Não sendo necessário manifestação jurídica, encaminhará o 

processo ao VGD-CAC para continuidade de acordo com o item 6. 

5. RTR-PRO irá realizar a emissão de parecer jurídico referente aquela 

contratação e encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

6. VGD-CAC irá analisar o parecer jurídico emitido pelo RTR-PRO que poderá 

demonstrar ser:  

a) Não Favorável; 

b) Favorável com recomendações; 

c) Favorável. 

6.1. Sendo não favorável, encaminhará o processo para a Ciência do 

Demandante e finalizará o processo 

6.2. Sendo favorável com recomendações, compartilhará o processo no 

SUAP ao VGD-CAC e ao Demandante para realização dos ajustes 

necessários; 
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6.3. Sendo favorável, encaminhará o processo ao VGD-CAC para 

continuidade de acordo com o item 7. 

7. VGD-CAC registrará a Dispensa de Licitação no SIASGNET (Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal). 

7.1. Dispensa de licitação presencial, registrará no SIASGNET no 

módulo de divulgação de compras e realiza os tramites do sistema; 

7.2. Dispensa de licitação eletrônica, registrará no SIASGNET no módulo 

de cotação eletrônica e realiza os tramites do sistema. 

8. VGD-CAC realizará a emissão do atestado de regularidade no SICAF 

(Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal), e das 

certidões negativas de débitos (se necessário); 

9. VGD-CAC realizará emissão da Nota de Empenho e verificará a 

necessidade de emissão de contrato; 

9.1. Necessário a emissão de contrato, encaminhará o processo ao 

VGD-CONT. 

9.2. Não sendo necessário a emissão de contrato, o processo terá 

continuidade de acordo com o item 11. 

10. VGD-CONT irá realizar os procedimentos de emissão de contrato e irá 

encaminhar o processo ao VGD-CAC; 

11. VGD-CAC irá emitir a ordem de serviço/fornecimento; 

11.1. Emissão de Ordem de Serviço, encaminhará o processo ao 

Demandante para continuidade de acordo com o item 14; 

11.2. Emissão de Ordem de Fornecimento (para material), encaminhará o 

processo ao VGD-ALM. 

12. VGD-ALM irá realizar o recebimento provisório do material; 

13. VGD-ALM notificará o Demandante via e-mail para comparecer ao setor do 

almoxarifado e realizar a conferência do material e encaminha o processo 

ao Demandante; 

14. Demandante faz recebimento definitivo da execução do serviço/aquisição 

de material e encaminhará o processo ao VGD-DAP; 
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15. VGD-DAP dará ciência, realizando a conferência do procedimento de 

recebimento do serviço/material e encaminhará o processo ao VGD-CON, 

para iniciar os procedimentos de pagamento; 

16. VGD-CON realizará a liquidação; 

16.1. Se tratar de execução de serviço, o processo terá continuidade de 

acordo com o item 16; 

16.2. Se tratar de aquisição de material, encaminhará o processo ao 

VGD/ALM. 

17. VGD-ALM realizará o registro do material no Sistema de 

Almoxarifado/Patrimônio e encaminhará o processo ao VGD-CON; 

18. VGD-CON realizará o pagamento da despesa e finalizará o processo; 

18.1. Caso o processo possua mais de 01 item adquirido, e com entrega 

em etapas. Após o pagamento da despesa, o processo será: 

18.1.1. Encaminhado novamente ao Demandante quando execução de 

serviço, retornando assim a etapa do item 11.1; 

18.1.2. Encaminhado novamente ao VGD-ALM quando aquisição de 

material, retornando assim a etapa do item 11.2; 

Finalizado o Manual de Execução das Tarefas, a seguir estará o Quadro 10, 

referente a lista de verificação das documentações que deverão estarem inclusas no 

processo de Dispensa de Licitação. 

Quadro 10 – Lista de Verificação – Dispensa de Licitação – Proposta de Melhoria 

Obs.: Da ordem 01 ao 07, referem-se a etapas que são desenvolvidas em acordo com o Subprocesso 

de Requisição da Contratação 

SETOR 

RESPONSÁVEL 
ORDEM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

DEMANDANTE 1.  DFD (Documento de Formalização de Demanda) 

VGD-DG 2.  Autorização da Contratação 

VGD - CAC 3.  Parecer de Definição da contratação 

DEMANDANTE 

4.  Estudo Preliminar (Se necessário) 

5.  Mapa de Risco (Se necessário) 

6.  Termo de Referência (Se necessário) 

7.  Pesquisa de Preço e Mapa de Apuração 

VGD-DAP 8.  Manifestação de Dotação Orçamentária (Gestor Financeiro) 

VGD-DG 9.  Autorização da execução orçamentária 

VGD-DAP 10.  Solicitação de Parecer Jurídico (Se necessário) 

RTR-PRO 11.  Parecer Jurídico (Se necessário) 
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DEMANDANTE 

VGD-CAC 
12.  

Manifestação as Recomendações do Parecer Jurídico (Se 

necessário) 

VGD-CAC 

 

13.  Para Dispensa de Licitação Presencial: 

13.1. 

Impressão de Tela de Consulta da Dispensa de Licitação no 

SIASGNET, no módulo de divulgação de compras, na aba 

“Dispensa/Inexigibilidade”. 

13.2. 

Impressão de Tela dos ITENS da Dispensa de Licitação no 

SIASGNET, no módulo de divulgação de compras, na aba 

“Dispensa/Inexigibilidade”. 

14.  Para Dispensa de Licitação Eletrônica (Cotação Eletrônica): 

a.  

Impressão de Tela da Consulta do Pedido de Cotação Eletrônica 

emitido no SIASGNET, no módulo de divulgação de compras, na 

aba “Pedido de Cotação” 

b.  

Impressão de Tela dos ITENS do Pedido de Cotação Eletrônica 

emitido no SIASGNET, no módulo de divulgação de compras, na 

aba “Dispensa/Inexigibilidade”. 

c.  
Impressão do Relatório de Classificação de Fornecedores emitido 

no SIASGNET, no módulo cotação eletrônica. 

15.  
Atestado de regularidade do SICAF e certidões negativas de 

débitos. 

16.  Nota de Empenho devidamente assinada 

VGD-CONT 

17.  Termo de Contrato devidamente assinado (Se necessário) 

a.  Publicação do Termo de Contrato 

b.  Portaria de Nomeação de Fiscal do Contrato 

VGD-CAC 18.  Ordem de Serviço/Fornecimento 

DEMANDANTE 19.  
Entrega/prestação do objeto mediante atesto da nota fiscal pelos 

solicitantes. (Recebimento Definitivo) 

VGD-DAP 20.  Manifestação “De acordo” com o pagamento 

VGD-CON 21.  Manifestação referente a liquidação da despesa no SIAFI 

VGD-ALM 22.  Relatório de registro de almoxarifado/patrimônio (Se necessário) 

VGD-CON 
23.  Manifestação referente ao pagamento da despesa no SIAFI 

24.  Finalização do Processo no SUAP 

Nota: Referente aos documentos (se necessário), é em razão da discricionariedade do Coordenador 

de Compras em definir qual documento é necessário para cada procedimento de contratação. No 

caso do Parecer Jurídico, o Coordenador de Compras e o Chefe de Departamento de Administração 

tem acesso ao acervo atualizado dos diversos posicionamento da Procuradoria federal, referente as 

contratações. Portanto nas contratações cotidianas que a Procuradoria já tem sua manifestação 

publicada, não é necessário a solicitação de parecer jurídico. 

Fonte: Elaboração própria. 

 Finalizado a Proposta de Modelagem de Processo referente as Contratações 

do IFMT-VGD utilizando do Procedimento de Dispensa de Licitação, previsto no artigo 

nº 24 da Lei nº 8.666/93. 

 No próximo item será apresentado a proposta de melhoria de processo de 

Pregão como participante de ata de registro de preços.  
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4.2.2.3 Modelagem de Melhoria – Processo de Pregão Participante 

Conforme relatado na subseção 4.2.1.2, para as contratações através do 

procedimento de pregão como participante, existe a necessidade da realização de 

dois tipos de processos: Processo de inclusão de demanda e o processo de 

contratação. 

Inicialmente a proposta era de reunir os dois processos em um, ou seja, o 

processo de inclusão de demanda não finalizaria, ficaria aguardando a solicitação de 

contratação do Demandante, inserida no mesmo processo. 

No entanto foi verificado que o Demandante no processo de inclusão de 

demanda, não é necessariamente o mesmo do processo de contratação.  

Como exemplo, tem a situação de inclusão de demanda em um IRP de 

materiais de expediente com 200 itens, nesse caso quem geralmente representa o 

Demandante na fase de IRP é a Coordenação de Almoxarifado e o Departamento de 

Ensino. Porém, o pregão após finalizado, estará vigente por 12 meses. Assim, nada 

impede que alguma Coordenação de Curso realize a requisição de um item presente 

na IRP. Portanto veja, aquela contratação será realizada por Demandante diferente 

do previsto inicialmente. 

Observa-se que, a divisão de processos foi estabelecida como forma de realizar 

o controle das solicitações de compras por Demandante que efetivamente solicitam a 

contratação.  

Desta forma, entendendo a necessidade de manter a divisão dos processos, a 

proposta é de trabalhar o processo de inclusão de demanda como subprocesso do 

processo de contratação, de tal forma que seja possível estabelecer a conexão entre 

os dois processos. 

 A partir disso, é apresentado nas próximas subseções as propostas de 

melhorias dos subprocessos de Inclusão de Demanda e o do Processo de 

Contratação, através do redesenho do fluxo do processo, do manual de descrição das 

tarefas e da lista de verificação. Visando facilitar a leitura e entendimento da 

documentação do processo de pregão como participante. 
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4.2.2.3.1 Modelagem de Melhoria – Subprocesso de Inclusão de Demanda 

 Como proposta de melhorias do subprocesso de Inclusão de Demanda, com 

relação do previsto no mapeamento atual do processo, segue: 

1. Tratar o processo de inclusão de demanda, como subprocesso do processo 

de contratação por pregão como participante. Essa alteração decorre da 

necessidade de configurar uma conexão entre os dois processos; 

2. Incluir no fluxo do subprocesso a tarefa de “Ciência da IRP” pelo VGD-CAC. 

Essa tarefa será para demonstrar o momento que o Órgão Participante tem 

o conhecimento da publicação do IRP. 

3. Atualmente quando o subprocesso sofre alguma negativa é diretamente 

arquivado, no entanto é interessante incluir a tarefa de “Ciência do 

Demandante” referente a negativa. Sendo importante levar a conhecimento 

do Demandante qualquer negativa que ocorrer na sua solicitação; 

4. Incluir a tarefa de notificação do Demandante, quando a IRP estiver 

disponível para contratação. Sendo que é importante notificar o 

Demandante dessa possibilidade. 

Apesar das alterações propostas, mantiveram os atores envolvidos: Órgão 

Gerenciador, Demandante, VGD-CAC e VGD-DG.  

Sendo que os atores: Demandante, VGD-CAC e VGD-DG representam o IFMT-

VGD como unidade participante do pregão. 

 Nesse contexto, segue a Figura 7 representando o Fluxo do subprocesso de 

inclusão de demanda, após a proposta de melhoria.
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Figura 7 – Fluxo do Subprocesso – Inclusão de Demanda – Proposta de Melhoria 

  

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do fluxo do subprocesso, foi realizado o Manual de Execução das 

Tarefas, conforme segue: 

1. Órgão Gerenciador realizará a publicação do IRP (Intenção de Registro de 

Preços) no SIASGNET; 

2. VGD-CAC tomará ciência da publicação de IRP através de: 

2.1. E-mail quando de IRP publicada por um dos Campi do IFMT; 

2.2. Consulta no SIASGNET, quando IRP de outros Órgãos. 

3. VGD-CAC publicará via E-mail o IRP aos Demandantes do IFMT-VGD; 

4. Demandantes irão verificar a necessidade de inclusão de demanda; 

4.1. Sendo necessário a inclusão de demanda, o Demandante 

juntamente com o VGD-CAC realizará o preenchimento da 

documentação solicitada pelo Órgão Gerenciador. Onde geralmente 

será solicitado: Documento de formalização de demanda, estudo 

preliminares, gerenciamento de riscos e pesquisa de preço. Após 

encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

4.2. Não sendo necessário, arquivará o processo. 

5. VGD-CAC após a finalização do preenchimento da documentação, 

solicitará autorização a Direção Geral/Ordenador de Despesas (VGD-DG), 

para incluir a demanda; 

6. VGD-DG analisará a solicitação, podendo autorizar ou não a inclusão de 

demanda: 

6.1. Autorizando, encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

6.2. Não autorizando, dará ciência ao Demandante e arquivará 

7. VGD-CAC realizará a inclusão da Demanda no SIASGNET; 

8. VGD-CAC enviará a documentação ao Órgão Gerenciador via e-mail. 

9. Órgão Gerenciador irá analisar se aceitará ou não a solicitação de inclusão 

de demanda: 

9.1. Aceitando a inclusão no SIASGNET, o VGD-CAC será notificado via 

e-mail para realizar a confirmação do IRP no SIASGNET; 

9.2. Não aceitando a inclusão, da ciência ao demandante será finalizado 

processo no SUAP. 
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10. VGD-CAC confirmará participação do IRP no SIASGNET e aguardará 

manifestação do Órgão Gerenciador da finalização do certame licitatório; 

11. Órgão Gerenciador realizará o certame licitatório; 

12. Órgão Gerenciador enviará as Atas de Registro de Preços ao VGD-CAC 

via e-mail, após finalizado o certame licitatório. 

13. VGD-CAC notificará o Demandante via e-mail que o Registro de Preço foi 

finalizado e assim torna-se possível a realização da contratação pelo 

período de 12 meses contados da assinatura da ata. 

14. VGD-CAC irá aguardar o Demandante iniciar o processo de contratação e 

assim finalizará o subprocesso de inclusão de demanda. 

Finalizado o Manual de Execução das Tarefas, a seguir o Quadro 11, apresenta 

a lista de verificação das documentações e tarefas que deverão serem realizadas no 

subprocesso de inclusão de demanda. 

Quadro 11 – Lista de Verificação – Inclusão de Demanda – Proposta de Melhoria 

SETOR 

RESPONSÁVEL 
ORDEM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

ÓRGÃO 

GERENCIADOR 
1.  Documentos da IRP (Listagem de itens, Termo de Referência) 

VGD-CAC 2.  E-mail de Publicação da IRP aos Demandantes 

DEMANDANTE 
3.  Manifestação sobre a inclusão de demanda 

4.  Elaboração da Documentação solicitadas pelo Órgão Ger. 

VGD-DG 5.  Autorização de Participação 

VGD-CAC 6.  Inclusão de Demanda no SIASGNET 

VGD-CAC 7.  Envio da Documentação ao Órgão Gerenciador 

ÓRGÃO 

GERENCIADOR 
8.  Aceite no SIASGNET da participação no IRP 

VGD-CAC 9.  Confirmar no SIASGNET a participação no IRP 

ÓRGÃO 

GERENCIADOR 
10.  Realização do certame licitatório 

ÓRGÃO 

GERENCIADOR 
11.  Envio das Atas de Registro de Preços 

VGD-CAC 12.  Notificar o demandante da finalização do Registro de Preços 

Fonte: Elaboração Própria. 

Assim, está finalizado a Proposta de Modelagem do Subprocesso Inclusão de 

Demanda, que está inserido no processo de contratação por pregão como 

participante, utilizando do Procedimento previsto na Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 

7.892/2013. 
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 Na próxima subseção, será apresentado a proposta de melhoria de processo 

de contratação, realizadas por meio de Pregão como participante. 

4.2.2.3.2 Modelagem de Melhoria – Processo de Contratação 

Como proposta de melhorias do processo de contratação, com relação do 

previsto no mapeamento atual do processo, segue: 

1. Incluir o Subprocesso de inclusão de demanda no fluxo do processo de 

contratação, para caracterizar melhor a conexão e dependência entre os 

processos; 

2. Incluir o Subprocesso de Requisição conforme proposto na subseção 

4.2.2.1, sendo esse um procedimento que será comum a todos os 

processos de contratação no IFMT-VGD; 

3. Incluir ao fluxo do processo a tarefa de emissão do atestado de 

regularidade no SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores do 

Governo Federal), e das certidões negativas de débitos 

4. Alterar o fluxo do processo em acordo com o proposto na subseção 4.2.2. 

referente a emissão da ordem de serviço/fornecimento. 

Apesar das alterações propostas, mantiveram os atores envolvidos: 

Demandante, VGD-CAC (Coordenação de Aquisição e Contratos), VGD-DAP 

(Departamento de Administração e Planejamento), VGD-DG (Direção Geral), VGD-

CONT (Gestão de Contratos), VGD-CON (Coordenação de Contabilidade e Finanças) 

e VGD-ALM (Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio).  

 Nesse contexto, segue a Figura 8 representando o Fluxo do subprocesso de 

contratação, após a proposta de melhoria: 
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Figura 8 – Fluxo do Processo – Pregão Participante – Proposta de Melhoria 

  
 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir do fluxo do subprocesso, foi realizado o Manual de Execução das 

Tarefas, conforme segue: 

1. VGD-CAC irá continuar o fluxo do processo a partir da finalização do 

subprocesso de Requisição da Contratação; 

2. VGD-CAC irá incluir a documentação advinda do subprocesso de Inclusão 

de Demanda e irá encaminhar o processo ao VGD-DAP; 

3. VGD-DAP, prestará informações de Previsão de Dotação Orçamentária 

para realização da despesa; 

3.1. Existindo previsão, encaminhará o processo a VGD-DG; 

3.2. Não Existindo previsão, encaminhará o processo para a Ciência do 

Demandante e finalizará o processo. 

4. Direção Geral (VGD-DG) irá manifestar no processo referente a 

Autorização para Execução Orçamentária e Financeira; 

4.1. Autorizando, encaminhará o processo ao VGD-CAC; 

4.2. Não Autorizando, encaminhará o processo para a Ciência do 

Demandante e finalizará o processo. 

5. VGD-CAC realizará a emissão: 1) atestado de regularidade no SICAF 

(Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal); 2) 

certidões negativas de débitos (se necessário); 

6. VGD-CAC irá emitir a Nota de Empenho e irá solicitar a assinatura do VGD-

DAP e VGD-DG, após encaminhará o processo ao VGD-DAP; 

7. VGD-DAP, verificará a necessidade de emissão de contrato; 

7.1. Sendo necessário a emissão de contrato, encaminhará o processo 

ao VGD-CONT. 

7.2. Não sendo necessário a emissão de contrato, o processo terá 

continuidade de acordo com o item 09. 

8. VGD-CONT irá realizar os procedimentos de emissão de contrato e irá 

encaminhar o processo ao VGD-CAC; 

9. VGD-CAC irá emitir a ordem de serviço/fornecimento; 

9.1. Emissão de Ordem de Serviço, encaminhará o processo ao 

Demandante para continuidade de acordo com o item 12; 
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9.2. Emissão de Ordem de Fornecimento (para material), encaminhará o 

processo ao VGD-ALM. 

10. VGD-ALM irá realizar o recebimento provisório do material; 

11. VGD-ALM notificará o Demandante via e-mail para comparecer ao setor do 

almoxarifado para realizar a conferência do material e encaminhará o 

processo ao Demandante; 

12. Demandante realizará do recebimento definitivo da execução do 

serviço/aquisição de material (Documento Modelo de Recebimento 

Definitivo estará anexo) e encaminhará o processo ao VGD-DAP; 

13. VGD-DAP dará ciência, realizando a conferência do procedimento de 

recebimento do serviço/material e encaminhará o processo ao VGD-CON, 

para iniciar os procedimentos de pagamento; 

14. VGD-CON realizará a liquidação; 

14.1. Se tratar de execução de serviço, o processo terá continuidade de 

acordo com o item 16; 

14.2. Se tratar de aquisição de material, encaminhará o processo ao 

VGD/ALM. 

15. VGD-ALM realizará o registro do material no Sistema de 

Almoxarifado/Patrimônio e encaminhará o processo ao VGD-CON; 

16. VGD-CON realizará o pagamento da despesa e finalizará o processo; 

16.1. Caso o processo possua mais de 01 item adquirido, e com entrega 

em etapas. Após o pagamento da despesa, o processo será: 

16.1.1. Encaminhado novamente ao Demandante quando execução de 

serviço, retornando assim a etapa do item 9.1; 

16.1.2. Encaminhado novamente ao VGD-ALM quando aquisição de 

material, retornando assim a etapa do item 9.2; 

Finalizado o Manual de Execução das Tarefas, a seguir o Quadro 12, apresenta 

a lista de verificação, das documentações que deverão serem inclusas no processo 

de Contratação por Pregão como participante. 

 

 

 



103 
 

 

 

Quadro 12 – Lista de Verificação – Pregão Participante – Proposta de Melhoria 

• Da ordem 01 a 05, referem-se a etapas que são desenvolvidas em acordo com o 

Subprocesso de Requisição da Contratação. 

• Da ordem 06 a 08, referem-se a etapas que são desenvolvidas em acordo com o 

Subprocesso de Inclusão de Demanda. 

SETOR 

RESPONSÁVEL 
ORDEM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

DEMANDANTE 1.  DFD (Documento de Formalização de Demanda) 

VGD-DG 2.  Autorização da Contratação 

VGD - CAC 3.  Parecer de Definição da contratação 

DEMANDANTE 
4.  Estudo Preliminar (Se necessário) 

5.  Mapa de Risco (Se necessário) 

VGD-CAC 6.  Documentação Enviada ao Órgão Gerenciador 

VGD-CAC 7.  Ata de Registro de Preços 

VGD-CAC 8.  Edital e Termo de Referência 

VGD-DAP 9.  Manifestação de Dotação Orçamentária (Gestor Financeiro) 

VGD-DG 10.  Autorização da execução orçamentária 

VGD-CAC 11.  
Atestado de regularidade do SICAF e certidões negativas de 

débitos. 

VGD-CAC 12.  Nota de Empenho assinada 

VGD-CONT 

13.  Termo de Contrato devidamente assinado (Se necessário) 

13.1.  Publicação do Termo de Contrato 

13.2.  Portaria de Nomeação de Fiscal do Contrato 

VGD-CAC 14.  Ordem de Serviço/Fornecimento 

DEMANDANTE 15.  
Entrega/prestação do objeto mediante atesto da nota fiscal pelos 

solicitantes. (Recebimento Definitivo) 

VGD-DAP 16.  Manifestação “De acordo” com o pagamento 

VGD-CON 17.  Manifestação referente a liquidação da despesa no SIAFI 

VGD-ALM 18.  Relatório de registro de almoxarifado/patrimônio (Se necessário) 

VGD-CON 
19.  Manifestação referente ao pagamento da despesa no SIAFI 

20.  Finalização do Processo no SUAP 

Fonte: Elaboração própria. 

Nesta subseção, foi apresentada a Proposta de Modelagem do Processo de 

Contratação por pregão como participante, utilizando do Procedimento previsto na Lei 

nº 10.520/2002 e Decreto nº 7.892/2013. 

 Isto posto, está finalizado a modelagem de melhoria dos Processos de 

Dispensa de Licitação e Pregão como Participante visando a implantação do processo 

eletrônico, que é o objetivo desse estudo. 

Nas próximas subseções serão demonstrada informações referentes à: 

Implantação do Processo Remodelado, o Gerenciamento do Processo, e a 

implantação do Processo Eletrônico ao Processo de Compras. 
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4.3 APLICAÇÃO DA ETAPA 3 - IMPLANTAR O PROCESSO REMODELADO 

Finalizada a remodelagem no mapeamento dos processos, a próxima etapa foi 

de realizar a implantação da remodelagem por meio de processos pilotos. Visando 

assim, verificar se todos os elementos estão corretos e fazem sentido dentro do 

contexto do IFMT-VGD.  

 Iniciou-se essa etapa com a solicitação da autorização a Direção Geral para 

realizar a implantação. Assim, devidamente autorizado foram definidos três processos 

que seriam utilizados como piloto: 

1. Dispensa de Licitação: foi realizado o processo de aquisição de 

equipamentos para laboratório de construção civil, tendo com demandante 

a Diretora Geral da Instituição; 

2. Pregão Participante – Inclusão de Demanda: foi realizado o processo de 

aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis 

(notebooks) e monitores extras, tendo como demandante a Coordenação 

de Tecnologia da Informação; 

3. Pregão Participante – Contratação: foi realizado o processo visando a 

aquisição de materiais de limpeza, tendo como demandante a 

Coordenação de Almoxarifado. 

Após definidos os processos, era preciso reunir os atores envolvidos para 

apresentar a modelagem e realizar um treinamento da execução das tarefas no SUAP, 

considerando que já seriam executados na forma eletrônica. 

Existiu uma dificuldade inicial em realizar as reuniões e treinamento, devido ao 

período de pandemia. No entanto, foi possível realizar as reuniões por meio de vídeo 

conferência utilizando a ferramenta Google Meet. 

Nas reuniões, foi pontuado pelos participantes que o momento de 

distanciamento social era perfeito para implantação do processo eletrônico para as 

contratações, e manifestaram que deveriam utilizar essa remodelagem em todas as 

aquisições que forem demandadas dali para frente. Também manifestaram que, seria 

ideal formar um grupo de trabalho para realizar a modelagem de processos para 

outras formas de contratações. 



105 
 

 

 

Pois bem, assim que houve a apresentação da remodelagem e o treinamento, 

foi executado os processos definidos como piloto exatamente como previsto na 

remodelagem. 

O treinamento foi realizado online via google meet, quando foram apresentados 

aos atores dos processos: os fluxos de processos, os manuais de execução das 

tarefas e as listas de verificações. Posteriormente, foram definidos processos de 

contratação fictícios, para serem utilizados como exemplo de processo de 

contratação, e assim foi repassada a execução do processo por cada tarefa prevista 

no fluxo. 

Com relação aos processos pilotos, foi possível realizar a execução até as 

seguintes tarefas: 

1) No processo de Dispensa de Licitação, foi possível executar o processo até 

a tarefa nº 11 do fluxo, referente ao envio de ordem de fornecimento. Sendo 

que o processo está atualmente vinculado no SUAP com a Coordenação de 

Almoxarifado, aguardando a entrega dos equipamentos adquiridos. 

2) No processo de Pregão como Participante de Inclusão de Demanda, o 

processo está atualmente na tarefa nº 09 do fluxo, referente a aceitação do 

IRP pelo Órgão Gerenciador. 

3) No processo de Pregão como Participante de Contratação, foi possível 

executar até a tarefa nº 16, referente ao pagamento e assim a finalização 

do processo. 

Desta forma, mesmo considerando que alguns processos não foram 

finalizados, o pesquisador realizou uma reunião de feedback junto aos atores 

envolvidos, para manifestarem suas opiniões a respeito da modelagem e da execução 

do processo na forma eletrônica. 

Em geral, os participantes definiram como satisfatória a modelagem e a 

execução do processo via SUAP, sendo que acharam interessante a proposta de 

criação do subprocesso de requisição, onde realmente melhorou a execução do 

processo, principalmente por estabelecer o registro de todas as tomadas de decisões 

realizadas durante o atendimento do Demandante. 

Manifestaram também, que o desenho do fluxo do processo e a descrição das 

atividades, estavam de fácil entendimento e facilitará o treinamento de novos 
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servidores. Sendo que a falta de modelagem dos processos de contratação era um 

fator crítico dentro da Instituição.  

Além disso, manifestaram que, a proposta de alteração de algumas sequências 

de tarefas executadas pelos setores, está condizente com os procedimentos 

regulamentados pela legislação e melhoraram os fluxos das atividades desenvolvidas. 

E manifestaram que, essa modelagem realizada e a execução por meio do 

SUAP, poderiam serem implantados imediatamente no IFMT-VGD, sendo que 

eventuais alterações somente serão verificadas com a constante utilização.  

Por fim, foi manifestado que a mesma comissão que for criada para realizar o 

mapeamento dos demais processos de contratação, seja responsável para 

acompanhar a execução do mapeamento de processo proposto nesse estudo, para 

que assim seja possível apresentar evoluções constante a gestão desses processos. 

4.4 APLICAÇÃO DA ETAPA 4 – GERENCIAMENTO DO PROCESSO 

O gerenciamento do processo é o momento de análise e melhoria contínua 

objetivando atender às necessidades da Instituição, monitorando e controlando os 

processos. 

Desta forma, a intenção aqui é o de propor mecanismo ao IFMT-VGD que 

possibilitem realizar uma atualização constante nos seus processos de contratação, 

assegurando a evolução constante de qualidade e atendimento desses processos. 

Portanto, com a modelagem do processo, estão definidos: os atores e tarefas 

na execução do processo. Assim é possível olhar criticamente e melhorar ainda mais 

o fluxo de trabalho. 

Conforme apresentado na seção 4.3, na fase de implantação da remodelagem 

proposta, foi manifestado pelos atores envolvidos no processo, durante a reunião de 

feedback a respeito dos processos implantados, que fosse criado uma comissão que 

realizasse o mapeamento dos demais processos de contratação, e teria 

responsabilidade de acompanhar a execução do mapeamento de processo, ou seja, 

iriam realizar o gerenciamento do processo após a implantação. 

Deste modo, é proposto neste estudo, que seja criada uma Comissão 

específica de gerenciamento dos processos de contratação, visando o 
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acompanhamento dos processos remodelados e seus desempenhos. Para esse 

gerenciamento segue como proposta os indicadores detalhados no Quadro 13. 

Quadro 13 - Indicadores de Gerenciamento de Processos de Contratação 

INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO 

Protocolo de Processos 

por Modalidade. 

Quantidade mensal de 

processos protocolados por 

modalidade de contratação. 

Mensurar a quantidade de 

processos de contratação 

protocolados por 

modalidade 

Finalização de Processos 

por Modalidade de 

Contratação. 

Quantidade mensal de 

processos finalizados por 

modalidade de contratação. 

Mensurar a quantidade de 

finalização de processos de 

contratação por modalidade 

Processos de contratação 

em Tramitação. 

Quantidade mensal de 

processos em tramitação. 

Monitorar o aumento de 

demanda de processos de 

contratação. 

Tempo Total de 

Tramitação de Processos 

em Cada Modalidade de 

Contratação. 

Quantidade de tempo total em 

dias do protocolo até a 

finalização do processo em 

cada modalidade de 

contratação. 

Monitorar o Tempo de 

Contratação em Cada 

Modalidade 

Tempo de tramitação do 

Subprocesso de 

Requisição (Protocolo até 

a verificação 

orçamentária). 

Quantidade de tempo total em 

dias que o processo gasta para 

realizar as tarefas do 

subprocesso de requisição. 

Monitorar possíveis desvios 
ou morosidade na 
tramitação do subprocesso 

Tempo de tramitação de 
processos em Cada 
Modalidade de 
Contratação, após 
finalizado o subprocesso 
de contratação. 

Quantidade de tempo total em 

dias que o processo gasta para 

realizar as tarefas após o 

subprocesso de requisição. 

Monitorar possíveis desvios 
ou morosidade na 
tramitação do processo 
após o subprocesso de 
requisição 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, possibilitaria a esta Comissão, por meio de indicadores, atingir os 

objetivos de: Desenvolver a gestão interna; identificar e solucionar problemas; 

encontrar lacunas nos processos; definir planos de ação para melhoria; redesenhar 

os processos se necessário; acompanhar os resultados. 

Onde, será possível manter o monitoramento contínuo dos processos de 

contratação, buscando verificar eventuais melhorias, sendo que no cenário de 

constantes mudanças é importante a manutenção das atualizações e assegurar o 

melhor serviço prestado pela Instituição.  
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4.5 VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DE 

COMPRAS 

A proposta de modelagem de processo, já foi pensada com a execução por 

meio do SUAP, tendo em vista que a Instituição já possui o sistema em pleno 

funcionamento, somente não existe sua utilização aos processos de contratação. 

Desta forma, durante a modelagem do processo, a Diretora Geral do IFMT-

VGD participou das reuniões de levantamento de dados, e sempre manifestou 

favorável a implantação do processo eletrônico de contratação. 

Na fase de implantação piloto da modelação do processo, a Diretora Geral 

autorizou a execução da remodelação do processo já na forma eletrônica, ou seja, 

utilizando do sistema SUAP. 

Todos os servidores envolvidos na etapa de implantação manifestaram-se 

favoráveis à utilização imediata da remodelagem proposta no formato eletrônico, 

tendo em vista, o período de distanciamento social que estamos vivenciando, 

facilitaria muito a execução desses processos. 

Portanto, considerando o IFMT-VGD já possui o sistema de gerenciamento de 

processo eletrônico disponível e em funcionamento. Considerando a manifestação 

favorável dos principais atores envolvidos quando a implantação imediata em acordo 

com a proposta de remodelagem. E considerando que os processos modelos já foram 

realizados com êxito, no formato eletrônico.  

Demonstra-se, a viabilidade técnica de execução do processo remodelado 

através do sistema de processo eletrônico utilizado atualmente pela Instituição 

pesquisada. 

Registra-se que, a Direção Geral manifestou ao pesquisador que irá instituir a 

Comissão que será responsável pela elaboração da modelagem dos outros processos 

de contratação, incluindo o pesquisador desse estudo como Presidente da Comissão. 

Sendo que, com a finalização das modelagens, será obrigatório a execução de 

todas as contratações através do processo eletrônico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa representa o início da gestão de processos de contratação no 

Instituto Federal do Mato Grosso – Campus Várzea Grande. 

Como proposto nos objetivos, a pesquisa inicialmente identificou os principais 

processos de contratações realizados na Instituição, sendo os processos de 

contratação por Dispensa de Licitação e Pregão Participante. Foi realizada a análise 

desses processos, onde foi possível executar o mapeamento atual e posteriormente 

executar a remodelagem desses processos, sendo que toda remodelagem foi 

desenvolvida visando a execução totalmente na forma eletrônica. 

Registra-se que, o objetivo proposto inicialmente, foi atingido por completo, haja 

vista que foi realizado o mapeamento dos principais processos de contratação (fluxo 

de processo, manual de descrição de tarefas e lista de verificação), e foi demonstrado 

a viabilidade de utilização dessa modelagem no formato eletrônico. 

Finalizada a remodelagem, foi realizada a implantação piloto no sistema 

eletrônico, quando foi disponibilizado aos principais atores o resultado da modelagem, 

para que fosse possível avaliar e manifestar suas opiniões a respeito do trabalho 

realizado. 

A propostas de alteração na modelagem atual, foram bem aceitas pelos 

servidores que participaram da fase de implantação, principalmente a questão da 

criação do Subprocesso de Requisição. 

Sendo que, o processo de verificação das propostas de remodelagem foi 

realizado por meio da implantação em três processos pilotos, onde, antes do início da 

execução dos processos, ocorreu reuniões com os servidores envolvidos, visando 

apresentar a nova modelação e realizar o treinamento da execução das tarefas. 

O resultado do mapeamento produziu a documentação das tarefas realizadas 

nos processos pesquisados, sendo que todos os fluxos de processos, manual de 

descrição das atividades e listas de verificações, serão disponibilizados a gestão da 

Instituição para que transformem em materiais Institucionais. Toda essa 

documentação, também poderá ser utilizada, como norteador na construção do 

manual de execução de processos administrativos. E apesar do estudo ter sido 

desenvolvido no IFMT-VGD, poderá ser aplicado aos outros Campi do IFMT, tendo 

que vista seguem as mesmas legislações e regramento interno de contratação. 
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Destaca-se que, a pesquisa foi focalizada em realizar o mapeamento dos 

principais processos de contratação no IFMT-VGD, no entanto a partir desse estudo 

surgiu o compromisso da Direção Geral em instituir uma Comissão de elaboração de 

modelagem de processo de contratação, tendo o pesquisador como Presidente, onde 

terá a obrigação de realizar as modelagens dos outros processos de contratação 

realizados pela Instituição. 

Importante retratar que, a pesquisa por meio do aprimoramento da Gestão de 

Processos, buscou desenvolver a gestão do IFMT-VGD, respeitando os 

procedimentos de contratações previsto na legislação brasileira e assim buscando 

implementar o processo eletrônico no âmbito das contratações, atendendo ao decreto 

nº 8.539/2015 de implantação do processo eletrônico nacional. A gestão de processo 

desenvolvida na pesquisa, está relacionada as Teoria da Gestão por Processos na 

Administração, em especial a Gestão de Processos de negócio ou BPM – Businnes 

Process Management. Onde possibilitou realizar o mapeamento e remodelagem de 

processo por meio da notação BPMN - Business Process Modeland Notation. 

Com relação às dificuldades enfrentadas na realização da pesquisa, 

inicialmente estava previsto realizar a modelagem de todos os processos de 

contratação que o IFMT-VGD executava anualmente, porém, quando realizado o 

levantamento de todos os tipos de processos de contratação na Instituição, verificou 

que seria uma demanda de atividades que excederia o prazo previsto para 

desenvolver o estudo. Desta forma, foi definido a limitação aos principais processos 

de contratação, que acabou por trabalhar a remodelagem de dois tipos de processos.  

Outra questão, foi com relação ao período de pandemia atual. Parte do 

levantamento de dados, envolvia em catalogar o quantitativo de processos físicos de 

contratação, onde foi necessário realizar esse trabalho presencialmente na Instituição 

pesquisada que se encontra fechada para atividades presenciais. Assim, foi 

necessário autorização da Direção Geral para realizar essa atividade. Além disso, 

existiu a dificuldade de buscar as informações dos processos arquivados de anos 

anteriores, justamente por não estar presente os servidores responsáveis pelas 

atividades de contratação. 

Ainda, em razão da pandemia, houve uma barreira inicial dos servidores que 

participaram das reuniões de levantamento de dados, em se acostumarem a participar 
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de todas as reuniões em formato online, no entanto, com a quantidade de reuniões 

realizadas, cada vez mais, tornaram-se fluidas e produtivas. 

Também como dificuldade até mesmo limitação, fazer com que os participantes 

da pesquisa não se restringissem em expressar suas opiniões, em razão do 

pesquisador estar em posição de Chefia – com exceção a Diretora Geral – sendo que 

essa interação foi umas das preocupações expressadas pelo pesquisador nas 

reuniões iniciais. 

Como sugestão para novos estudos, sugerem-se pesquisas voltadas a 

desenvolver o planejamento das contratações numa Instituição Pública, que seria de 

grande valia acadêmica e profissional. Sendo que, durante o levantamento de dados 

e de referências bibliográficas para essa pesquisa, foi possível verificar, a importância 

que as legislações atuais trazem para o fortalecimento da fase de planejamento das 

contratações públicas. Onde observa-se que, os procedimentos de contratação mais 

validados pelos órgãos de controle atualmente, são aqueles realizados no formato 

compartilhada, tendo em vista que são as que possui mais bem detalhado os 

procedimentos de planejamento. 

Também como sugestão estudo, seria de avaliação comparativa da execução 

dos processos de um cenário anterior e atual, ou seja, execução na forma física na 

modelagem atual, com a execução na forma eletrônica na modelagem remodelada. 

Assim poderia verificar qualitativamente e/ou quantitativamente a evolução ou não na 

execução dos processos de contratação no IFMT-VGD. 

Por fim, importante mencionar que esse estudo possibilitou ao pesquisador a 

busca de diversos conhecimentos teóricos e práticos, que irão muito contribuir nas 

execuções de suas atividades profissionais junto a Instituição pesquisada.
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ANEXOS – PROPOSTA DE MODELOS DE DOCUMENTOS 

Conforme informado na proposta de melhoria da modelagem dos processos de 

contratações do IFMT-VGD, nos próximos itens está descrito, a proposta de modelos 

de documentos a serem utilizados na realização das tarefas previstas na modelagem, 

quais são: Documento de Formalização de Demanda e Documento Oficialização de 

Demanda. 

Esses modelos de documentos são adaptados dos documentos inseridos pela 

Reitoria do IFMT no SUAP, visando a utilização pelos Campi da Instituição. 

ANEXO A - MODELO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

Documento de Formalização da Demanda 

As informações (inclusive esta) descritas desta forma que auxiliam no preenchimento do 
documento devem ser apagadas antes da finalização do documento. 

Órgão: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
– Campus Várzea Grande 

Setor Demandante:  Protocolo n º:  

Nome do Responsável pela Demanda: Matrícula Siape nº: 

E-mail: Telefone: 

1. Objeto da Aquisição / contratação 
Exemplo: Serviço de transporte de servidores/aquisição de água mineral. 

2. Justificativa da necessidade do material / serviço 
 
2.1. Motivação da Contratação: 
(Apresentar os fundamentos para a contratação, indicando, com precisão, a razão pela qual 
a Administração não pode ficar sem a contratação do serviço almejado, relacionando a 
contratação com o Decreto nº 8.540, de 9 de outubro de 2015) 

2.2. Objetivos da Contratação: 
(Enumerar os benefícios que a contratação dos serviços trará para a Administração) 

2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico: 
(Indicar a qual objetivo estratégico e iniciativa do Plano de Desenvolvimento Institucional do 
IF a contratação está relacionada) consulte o PDI 

3. Quantidade de material/serviço a ser contratado 

 Item Unidade Qtde Descrição/Especificação 

        

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos 
serviços/entrega do material: 
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Para definição dessa data, considerar as fases necessárias para contratação instituídas 
em lei: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor, com suas respectivas 
etapas: Estudos Preliminares, Identificação de Riscos, Elaboração de Termo de 
Referência, Elaboração de Instrumento Convocatório, Aprovação Jurídica e Sessão 
Pública. Ainda deverá levar em considerações outras variáveis, como, por exemplo, o 
prazo para o fornecedor contratar os funcionários se for o caso, assinar o termo de contrato, 
entre outros. 

5. Definição da necessidade de elaboração ou não de Estudo Preliminar e 
Mapa de Risco: 

Declaro que realizei consulta ao Setor de Almoxarifado, Patrimônio e ao 
CAP/DAC/DAP quanto a existência de processo para atendimento a esta 
necessidade. Devido a resposta negativa estou formalizando esta demanda para 
providências necessárias. 

Em vistas a ação supracitada, solicito avaliação do DAP quanto a necessidade de 
elaboração dos Estudos Preliminares e mapa de risco. 
Caso sejam necessários indico os servidores abaixo para compor a comissão de 
planejamento representando a área técnica e o setor requisitante. 

Nome completo - Cargo/função - Matrícula Siape 

Nome completo - Cargo/função - Matrícula Siape 

Nome completo - Cargo/função - Matrícula Siape 

6. Indicação de servidores para Fiscalização/Recebimento: 

Solicitar que os servidores indicados assinem em conjunto este documento, 
sinalizando que estão cientes da referida indicação 

Fiscal Técnico ou Responsável pelo 
Recebimento: 

Fiscal Técnico ou Responsável pelo 
Recebimento (Substituto): 

Nome completo 

Cargo/função 

Matrícula Siape 

Nome completo 

Cargo/função 

Matrícula Siape 

7. Responsabilidade Pela Formalização da Demanda: 

Nome Completo do Responsável pelo Setor Demandante 
Cargo/função 
Portaria nº xxx, de xx/xx/xxxx 

Fonte: SUAP, 2020. Adaptado.
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ANEXO B - MODELO DE DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD 

INTRODUÇÃO 

Em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril 
de 2019, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do 
Documento de Oficialização da Demanda pela Área de TIC. Este documento 
deverá ser elaborado pela Área Requisitante da solução. 

Referência: Art. 10 da IN SGD/ME nº 01/2019. 

  

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE 

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 
  

  

2 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE 

Nome: 
  

Matrícula/SIAPE: 
  

Cargo: 
  

Lotação:  
  

E-mail: 
  

Telefone:  
  

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE 
REQUISITANTE definidas na IN SGD/ME nº 1/2019, bem como da minha indicação 
para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação. 

  

3 – IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

Necessidade de Contratação:  
<Ex.: Desenvolvimento e manutenção de sistemas institucionais, descrição 
genérica, sem detalhar itens, quantitativos, etc> 

  

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS 

ID Objetivos Estratégicos 

N1 <Objetivo Estratégico N1 do Plano Estratégico Institucional 2016-2019> 

  

ALINHAMENTO AO PDTIC<2018-2020> 

ID  Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada 

A1 
<Ação A1 do Plano de Metas e 
Ações> 

M1 
<Meta M1 do Plano de Metas e 
Ações> 

… 
<Ação AN do Plano de Metas e 
Ações> 

… 
<Meta MM do Plano de Metas e 
Ações> 
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ALINHAMENTO AO PGC (PAC)<ano da contratação> 

Item Descrição 

N <Descrição do Item N> 

… <Descrição do Item NN> 

  

4 – MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

<Motivação/justificativa para a contratação>. 

5 – RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

<Indicação dos resultados esperados com a contratação>. 

6 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO 

Nome: 
  

Matrícula/SIAPE: 
  

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE 
TÉCNICO definidas na IN SGD/ME nº 1/2019, bem como da minha indicação para 
exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação. 

7 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO 

Nome: 
  

Matrícula/SIAPE: 
  

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE 
ADMINISTRATIVO definidas na IN SGD/ME nº 1/2019, bem como da minha 
indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação. 

Fica instituída a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme dispõe o inciso 
IV do art. 2º e o inciso III do § 2º do art. 10, da IN SGD/ME nº 01/2019, assim que 
autorizada contratação pela Direção Geral do IFMT-VGD. 

Conforme o art. 29, § 8º da IN SGD/ME nº 01/2019, a Equipe de Planejamento da 
Contratação será automaticamente destituída quando da assinatura do contrato. 

Fonte: SUAP, 2020. Adaptado 


