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RESUMO 

 

Título 

 

O Plano de Contratações Anual e o planejamento das compras públicas: Proposta de melhoria 

nas compras unificadas do IF Sudeste MG. 

 

Objetivo do trabalho 

 

Esta pesquisa objetivou estabelecer novas diretrizes para as compras unificadas do IF Sudeste 

MG, materializadas na proposta de uma nova resolução interna, considerando a legislação 

vigente e a atual realidade dos processos licitatórios da instituição. 

 

Procedimentos metodológicos para a solução do problema 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e, em relação aos seus 

objetivos é caracterizada como exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos 

utilizados, o delineamento traçado valeu-se das chamadas “fontes de papel”, ou seja, a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. 

 

Resultados esperados 

 

Ao propor novas diretrizes para a elaboração de um plano de contratações robusto e para o 

planejamento específico de cada um dos processos licitatórios, buscou-se por uma mudança de 

paradigma na forma de atuação da cúpula gestora e nos normativos internos do IF Sudeste MG. 

 

Possíveis implicações práticas 

 

Considerando os potenciais ganhos com os resultados esperados e a correta adoção das 

ferramentas estudadas, pretende-se promover uma melhor distribuição dos processos 

licitatórios ao longo do exercício financeiro, redução no quantitativo de processos licitatórios 

por ano e maior ganho de escala nas aquisições unificadas, além de melhorar a execução 

orçamentária e atender de forma mais eficiente as demandas dos setores diretamente envolvidos 

na atividade-fim da instituição. Pretende-se, também, o maior envolvimento da alta 

administração do processo de planejamento institucional. Além disso, a metodologia 

estabelecida pode ser utilizada por outras instituições da Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional com estrutura organizacional semelhante. 

 

Proposta de originalidade e contribuições 

 

Esta pesquisa pretendeu contribuir não só com o IF Sudeste MG, mas com toda a Administração 

Pública, principalmente no que se refere às ferramentas de governança em aquisições públicas, 

aderida à linha de atuação LACT1 do Programa de Pós-Graduação em Administração do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense. A proposta se 

diferencia ao utilizar o histórico dos processos licitatórios do IF Sudeste MG, bem como a 

utilização de uma ferramenta de Business Intelligence para melhor subsidiar a elaboração do 

Plano de Contratações Anual. Além do mais, o tema é recente e ainda pouco pesquisado, 

carecendo de mais estudos práticos e aplicados. 

 

 



 

Produção técnica/tecnológica 

 

Além do estabelecimento de novas diretrizes para as compras públicas, este estudo utilizou uma 

ferramenta de Business Intelligence para melhor embasar as decisões necessárias à elaboração 

do Plano de Contratações Anual. Embora seja um tema recente, com poucos estudos de 

aplicação prática, e utilização de novas tecnologias, pode-se considerar esta pesquisa como 

sendo de baixa complexidade, uma vez que se desenvolve com base em melhorias, alterações 

e adaptações de uma resolução interna e de conhecimentos já existentes na instituição. Desse 

modo, classifica-se esta pesquisa no Eixo 4 – Serviços técnicos, por ser realizada em um órgão 

governamental, produzindo conhecimentos. 

  

Palavras-Chave: Plano de Contratações Anual, planejamento, compras públicas, contratações 

públicas, licitação, governança. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Title 

 

The Annual Procurement Plan and the planning of public procurement: Proposal for 

improvement in the unified biddings of IF Sudeste MG. 

 

Purpose of work 

 

This research aimed to establish new guidelines for the unified biddings of IF Sudeste MG, 

materialized in the proposal of a new internal resolution, considering the current legislation and 

the current reality of the institution's bidding processes. 

 

Methodological procedures for solving the problem 
 

This research is of an applied type, with a qualitative approach and, in relation to its objectives, 

it is characterized as exploratory and descriptive. As for the technical procedures used, the 

delineation traced was based on the so-called “paper sources”, that is, bibliographic research 

and documental research. 

 

Expected results 

 

By proposing new guidelines for the elaboration of a robust procurement plan and for the 

specific planning of each of the bidding processes, a paradigm shift was sought in the form of 

action of the top management and in the internal regulations of the IF Sudeste MG. 

 

Possible practical implications 
 

Considering the potential gains with the expected results and the correct adoption of the tools 

studied, it is intended to promote a better distribution of bidding processes throughout the year, 

reduction in the number of bidding processes per year and greater scale gain in unified 

acquisitions, in addition to to improve budget execution and more efficiently meet the demands 

of the sectors directly involved in the institution's core activity. It is also intended to increase 

the involvement of senior management in the institutional planning process. In addition, the 

established methodology can be used by other institutions of Public Administration with similar 

organizational structure. 

 

Originality proposal and contributions 
 

This research aimed to contribute not only to the IF Sudeste MG, but to the entire Public 

Administration, especially with regard to governance tools in public procurement, adhered to 

the LACT1 line of action of the Graduate Program in Administration of the Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais at the Universidade Federal Fluminense. The proposal differs by using the 

history of the bidding processes of IF Sudeste MG, as well as the use of a Business Intelligence 

tool to better support the elaboration of the Annual Procurement Plan. Furthermore, the topic is 

recent and still little researched, lacking more practical and applied studies. 

 

 

 

 



 

Technical/technological production 
 

In addition to establishing new guidelines for public procurement, this study used a Business 

Intelligence tool to support the decisions necessary to prepare the Annual Procurement Plan. 

Although it is a recent topic, with few studies of practical application, and use of new 

technologies, this research can be considered as being of low complexity, since it is developed 

based on improvements, alterations and adaptations of an internal resolution and of existing 

knowledge in the institution. Thus, this research is classified in Eixo 4 – Serviços técnicos, as 

it is carried out in a government agency, producing knowledge. 

 

Keywords: Annual Procurement Plan, planning, public bidding, public procurement, 

governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Planejar é fundamental, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, para o setor privado 

ou público. O planejamento sempre foi um pilar da administração, sendo considerado um dos 

quatro princípios da administração científica de Taylor1. O francês Henri Fayol2, na mesma 

época, também já estabelecia que a primeira função do gestor é a de previsão (BRANCO, 2013). 

Na Administração Pública, a ideia de planejamento ganhou força entre o final do século 

XVIII e o início do século XIX, a princípio para atender às necessidades de infraestrutura pelo 

surgimento e expansão das cidades (GIACOBBO, 1997). Ainda segundo Giacobbo (1997) e 

também de acordo com Mintzberg (2007) e De Toni (2021), a função do planejamento tornou-

se mais evidente no século seguinte, com a Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade de 

planejar e executar as grandes operações de guerra e, após o conflito mundial, o planejamento 

também foi importante e necessário para a restauração e conversão dos sistemas de produção. 

No Brasil, em 1967, o planejamento passou a ser um dos princípios fundamentais da 

Administração Federal, conforme dispôs o art. 6º, I, do Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro 

de 1967. O aludido decreto dispôs sobre a organização da Administração Federal e estabeleceu 

diretrizes para a Reforma Administrativa que ocorreu no país, além de outras providências 

(BRASIL, 1967).  

Quando se trata de planejamento estratégico, seu conceito nasceu e se desenvolveu 

primeiramente direcionado ao setor privado, possuindo três premissas fundamentais: 1) toda 

empresa vive num ambiente competitivo e precisa lutar pelo seu crescimento e espaço no 

mercado; 2) o planejamento das empresas é feito através de um processo de análises de ameaças 

e oportunidades, buscando um maior domínio gerencial e uma maior capacidade de 

sobrevivência a longo prazo; 3) a eficácia das organizações depende da sua capacidade de 

adaptação ao mercado e de rápida resposta às novas demanda (MOTTA, 1979). 

Ainda segundo Motta (1979), com argumentos também discutidos por March e Olsen 

(1989) e Lima e Vargas (2010), as três supracitadas premissas do planejamento estratégico 

dificultavam a sua aplicação no setor público, uma vez que: 1) as organizações públicas não 

têm suas estratégias de crescimento baseadas na competição e nem são administradas ou 

avaliadas num contexto de ganhos ou perdas no sentido mercadológico; 2) o setor público não 

                                                           
1 Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina 

científica da administração de empresas. 

2 Jules Henri Fayol é um dos teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica da 

administração. 
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passa pelas mesmas ameaças que o setor privado e nem busca pelas mesmas oportunidades; 3) 

as organizações públicas não seguem critérios de mercado e, inclusive, têm dificuldades de 

justificar mudanças repentinas; normalmente, o ideal é que se tenha coerência, continuidade e 

estabilidade. 

Destaca-se que o planejamento estratégico surgiu entre os anos 1950 e 1960 como 

possível instrumento de resposta a novas situações, normalmente imprevisíveis, geradas no 

ambiente externo das organizações. Contudo, essa ferramenta passou a ser mais amplamente 

utilizada apenas entre as décadas de 1960 e 1970 no setor privado e, no setor público, somente 

a partir dos anos 1980, apesar de todas as dificuldades elencadas anteriormente (GIACOBBO, 

1997; MINTZBERG, 2007). 

No setor público brasileiro, o planejamento estratégico teve maior destaque somente com 

a Constituição Federal de 1988 ao integrar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (BRASIL, 1988). 

Nessa perspectiva, a partir da década de 1990, no ambiente da reforma estatal brasileira 

com ênfase na administração gerencial, a capacidade de gerenciamento passou a ser 

imprescindível (CAVALCANTI, 2005). A gestão passou a ser tão importante no setor público 

quanto no setor privado (MARIN, 2012), passando por um processo de despolitização da 

administração em conjunto com a ênfase no conceito de eficiência governamental (FLEURY, 

2005). 

A introdução do planejamento estratégico na gestão pública baseou-se no New Public 

Management (NPM), utilizando-o como referência para a tomada de decisões, estruturação e 

gestão dos serviços públicos (BARZELAY, 2001; PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2008; 

DIAS; CARIO, 2014; DE TONI, 2021; KALAOUM; TRIGO, 2021). Na época, Osborne e 

Gaebler (1993) propunham que o governo deveria apropriar-se dos modelos de fornecimento 

do setor privado, adotando a flexibilidade de gestão e dando prioridade às demandas dos 

consumidores com foco na qualidade dos serviços. Para os mesmos autores, o modelo 

governamental instituído na Era Industrial era lento, possuía burocracias centralizadas e 

excesso de normas, regulações e canais de comando hierárquico que não mais serviam para a 

Administração Pública. 

Porém, atualmente, é inteligível que as ideias do NPM não mais suportam o 

funcionamento do Estado pela simples transmutação, sem mediações, das práticas gerenciais 

privadas (DE TONI, 2021). Ainda segundo o mesmo autor, as transações de mercado das 

organizações privadas são notadamente distintas das práticas e protocolos públicos, 

principalmente no que se refere ao princípio da legalidade: ao agente público só é permitido 
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adotar conduta determinada ou autorizada pelo ordenamento jurídico, não cabendo autonomia 

de vontade como acontece na esfera privada.  

O conceito mais amplamente aplicado nos dias de hoje é o da governança, com origem 

nos estudos da Teoria da Firma – e o seu posterior desenvolvimento na Teoria dos Custos de 

Transação (FENILI, 2018) – e, principalmente, na Teoria da Agência (BITTENCOURT et al., 

2018; FENILI, 2018; BRASIL, 2020; COSTA NETO; ABDALLA, 2020), quando os 

proprietários deixaram de gerenciar pessoalmente suas organizações, transferindo a 

administração para um agente especializado (FENILI, 2018; BRASIL, 2020; COSTA NETO; 

ABDALLA, 2020). No setor público, Fenili (2018) afirma que o “proprietário” se equivale à 

sociedade e os “agentes especializados” são aqueles a quem foi delegada autoridade para 

administrar os recursos públicos. Assim, no Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

motivou a estruturação e a consolidação de um modelo de governança corporativa para o setor 

público, mediante a publicação do Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 

Entidades da Administração Pública, com a sua primeira edição no ano de 2013, a segunda 

edição em 2014 e uma terceira edição, mais atualizada, lançada em 2020 (BRASIL, 2020c). 

Assim, entende-se que a utilização dos conceitos de governança e planejamento 

estratégico no setor público é relativamente recente e as organizações públicas ainda encontram 

muita dificuldade para a sua plena aplicação (FERRER, 2013; SANTANA, 2015; FENILI, 

2018). A ausência de planejamento é uma das principais causas para a ineficiência da máquina 

pública (VARESCHINI, 2013b; MEDEIROS, 2018; DA CRUZ, 2019), apesar da sua 

obrigatoriedade na legislação vigente. Ao atuar em qualquer área, seja da educação, saúde, 

infraestrutura e até política econômica, o Estado tem a obrigação de planejar os seus atos 

(MARRARA, 2011). 

Para o mesmo autor, é imprescindível que exista uma relação próxima entre o 

planejamento e o Estado Democrático, visto que um Estado ineficiente e desorganizado se 

mostra injustificável do ponto de vista da teoria da legitimação. Portanto, se o Estado 

Democrático deve ser um Estado planejador de suas ações, não se pode conceber que o direito 

administrativo, como sendo o direito da Administração Pública, ignore o planejamento e seus 

resultados. Assim, o planejamento se insere diretamente nas formas de atuação do Estado 

(MARRARA, 2011). 

Então, se o planejamento é fundamental, necessário, obrigatório e está diretamente ligado 

nas formas de atuação da Administração Pública, incontestavelmente entende-se que, para os 

processos licitatórios, que envolvem diretamente a incumbência de promover o gasto do erário 

público, a atividade de planejamento torna-se indispensável. 
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Os processos de compras públicas são ferramenta essencial de gestão para o atendimento 

do interesse público na implementação de políticas públicas. As compras públicas representam 

uma ação governamental com múltiplos objetivos, sendo o principal deles a disponibilidade de 

bens e serviços ao setor público e a garantia da qualidade dos serviços prestados pelo Estado. 

Outro objetivo relevante considerado é a exploração do poder de compra do governo, capaz de 

influenciar o mercado envolvido (FROSSARD; CÂMARA, 2010; SANTANA, 2015; FENILI, 

2018; SANTOS, 2019; CARVALHO; ALMEIDA; ARENAS, 2022). 

No Brasil, informações recentes retiradas do Painel de Preços, ferramenta pública do 

Ministério da Economia (ME), mostram que, entre janeiro e dezembro de 2021, o montante 

movimentado na aquisição de bens pelo governo federal brasileiro foi de cerca de R$77 bilhões, 

por meio de 85.924 processos licitatórios. Já a contratação de serviços movimentou 

aproximadamente R$72,5 bilhões, divididos em 64.103 processos licitatórios. No total, o 

governo brasileiro homologou significativos R$149,5 bilhões por meio de 150.027 processos 

licitatórios, levando-se em consideração todas as modalidades de licitação previstas na 

legislação vigente (BRASIL, 2022c). 

Com os montantes aqui demonstrados, ressalta-se que as contratações públicas guardam 

forte relação com a ação do Estado capaz de ativar dispositivos para dinamizar a economia 

nacional, uma vez que movimentam recursos que representam parcela significativa do PIB 

brasileiro (SANTANA, 2015; CHAVES; BERTASSI; SILVA, 2018; FENILI, 2018; COSTA; 

TERRA, 2019; CARVALHO; ALMEIDA; ARENAS, 2022). 

Entretanto, gastos elevados não significam gastos eficientes. Para Santana (2015), o 

planejamento é a palavra-chave para as licitações e seu significado é todo o conjunto de ações 

interdependentes que visam antecipar eventos e decisões futuras, prevenindo desvios. Com a 

promulgação da Emenda Constitucional n.º 95/2016, que estabeleceu o teto de gastos por um 

período de 20 anos, contados desde 2017 (BRASIL, 2016), o planejamento passou a ser a matriz 

da sustentabilidade organizacional (RIBEIRO FILHO et al., 2020). 

Porém, no contexto dos Institutos Federais de Ensino (IFEs), a atividade de planejamento 

das compras públicas torna-se algo muito complexo e de difícil aplicação. De um modo geral, 

os IFEs possuem uma estrutura descentralizada e pouco integrada, o que acaba por interferir 

negativamente na realização de um planejamento eficiente. É comum que se tenha retrabalho 

com procedimentos de aquisições e contratações, unidades comprando isoladamente o que 

poderia ser adquirido de forma conjunta, insucesso nos certames licitatórios, processos 

demorados e burocráticos, além dos problemas com origem nas solicitações, como 

especificações pouco detalhadas ou incorretas e pesquisas de preços feitas sem a utilização das 
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técnicas adequadas ou deixando de obedecer aos normativos legais e infralegais previstos 

(RIBEIRO FILHO et al., 2020). 

Ainda segundo Ribeiro Filho et al. (2020), no contexto dos IFEs, a maioria das 

solicitações de compra ocorre quando há a real necessidade do bem ou serviço e o comum é 

que essas demandas sejam atendidas o mais rápido possível, sem o devido planejamento e 

diálogo com os demais setores ou unidades, prejudicando, assim, os esforços para um 

planejamento mais eficiente das compras integradas. 

Salienta-se que, para o correto e eficiente planejamento das compras públicas, 

principalmente no âmbito dos IFEs, é preciso enxergar a compra pública como um processo 

sistêmico que envolve toda a instituição, desde o surgimento da demanda até o encerramento 

do contrato (FERRER, 2013; FENILI, 2018). E, ainda, desenvolver todo esse trabalho de forma 

centralizada e coordenada (FERRER, 2013). 

Ainda segundo Ferrer (2013) e também de acordo com Santana (2015), Fenili (2018) e 

Costa e Terra (2019), os sistemas de compras públicas são focados na transação da compra em 

si, no contato com o fornecedor e na definição do preço de negociação, mas sem visualizar o 

processo como um todo, provavelmente porque, na implantação desses sistemas, ainda não 

existiam ferramentas para centralizar a inteligência do processo. “Olhar só para a transação é 

visualizar apenas 10% do processo. Em geral os governos recebem e executam os ‘pedidos de 

compras’ sem a visão do planejamento, da demanda e do consumo final” (FERRER, 2013, p. 

4). 

 

1.1. CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF 

Sudeste MG) é uma instituição pública de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (IF SUDESTE MG, 2022a). 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021/2025, atualmente o IF 

Sudeste MG possui uma reitoria, sete campi e três campi avançados, totalizando, assim, 11 

unidades organizacionais distribuídas em 10 cidades distintas (IF SUDESTE MG, 2021a), com 

abrangência geográfica em toda a região da Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes, além 

do Campus Avançado Bom Sucesso que se situa na mesorregião do Oeste de Minas Gerais, 

conforme pode ser verificado na Figura 1. 
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Figura 1 - Distribuição geográfica das unidades do IF Sudeste MG 

Fonte: IF Sudeste MG (2021, p. 32) 

 

O IF Sudeste MG foi criado em 2008 por meio da integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Pomba, da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena e do 

Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (Escola Técnica 

vinculada), conforme disposições da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 

2008b). Após a integração das unidades supracitadas, o IF Sudeste MG teve sua ampliação com 

a criação da reitoria, na cidade de Juiz de Fora, e, logo após, com a criação dos campi Muriaé, 

Santos Dumont, São João del-Rei, Manhuaçu e dos campi avançados Bom Sucesso, Cataguases 

e Ubá (IF SUDESTE MG, 2022a). 

A força de trabalho da instituição é composta por 1.295 servidores efetivos, divididos em 

639 Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e 656 docentes, em atuação nas 11 

unidades do IF Sudeste MG. Subsidiariamente, a instituição conta com a prestação indireta de 
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atividades por professores tutores, professores substitutos e serviços terceirizados (IF 

SUDESTE MG, 2022a). 

 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Por se tratar de uma instituição multicampi localizada em 10 cidades distintas, onde cada 

unidade está inserida em um contexto diverso, com cursos nas mais diferentes áreas do 

conhecimento e formada, em parte, pela fusão de instituições antigas, já com longo período 

pregresso de atuação no ensino público brasileiro, o planejamento de licitações que atendam a 

todos esses campi ou, pelo menos, a mais de uma unidade, sempre foi uma tarefa amotinada. 

Desde o início das atividades do IF Sudeste MG, em 2009, não se tem evitado esforços 

para que seja executado um número menor de processos licitatórios e, também, que essas 

licitações atendam sempre a mais de uma unidade, objetivando que os trabalhos executados não 

sejam repetidos isoladamente em cada um dos campi. 

Segundo o Relatório de Gestão 2020, o IF Sudeste MG sempre buscou se estruturar de 

forma que possa fazer compras compartilhadas (ou unificadas), nas quais os bens e serviços 

comuns (expediente, limpeza, alimentação, copa e cozinha, gerenciamento de combustível, 

seguro de veículos etc.) sejam licitados por uma das unidades com a participação das demais 

(IF SUDESTE MG, 2021b), estando todo o procedimento em conformidade com o Decreto n.º 

7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 2013). 

Porém, no ano de 2019, foi editada a Portaria n.º 13.623/2019, da Secretaria de Gestão 

(SEGES) do ME, que estabeleceu diretrizes para o redimensionamento do quantitativo de 

Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASGs), pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2019b). Com isso, 

foi necessário elaborar um estudo para centralizar em uma única UASG os processos licitatórios 

do IF Sudeste MG, o que se concretizou no ano de 2021 (IF SUDESTE MG, 2021b). 

Assim, atualmente, o IF Sudeste MG conta com apenas uma UASG para realizar todas as 

licitações, de todas as unidades, e muitos têm sido os problemas enfrentados no planejamento 

e organização desses processos, que devem atender às necessidades de todos. 

Para que o IF Sudeste MG consiga reduzir o número de processos licitatórios, fazendo 

com que cada processo atenda integralmente às necessidades de todas as unidades, é 

fundamental o correto e eficiente planejamento destes certames. 
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Encontra-se vigente no IF Sudeste MG a Resolução n.º 17, de 20 de outubro de 2020, do 

Conselho de Administração, Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pessoas (CONAD), 

que estabelece o Regulamento Geral de Compras Unificadas, Contratações de Serviços e 

Participações nos Processos Licitatórios, no âmbito do IF Sudeste MG3. Tal resolução não 

atende a essa nova realidade da instituição, pois ainda trata cada campus como uma unidade 

administrativa distinta e estabelece critérios para a elaboração de um plano de contratações e 

um calendário de compras com embasamento legal desatualizado. 

Também com o intuito de estabelecer orientações, prazos e detalhamentos para a 

realização do Plano de Contratações Anual (PCA) no âmbito do IF Sudeste MG, já 

considerando os termos do Decreto n.º 10.947, de 25 de janeiro de 2022, no dia 14 de março de 

2022, foi publicada a Resolução CONAD/IF SUDESTE MG n.º 4/20224. Porém, mais uma vez, 

as diretrizes estabelecidas nesta resolução não atendem a todo o conteúdo disposto no aludido 

decreto e não esclarece, na prática, as orientações necessárias para que o PCA do IF Sudeste 

MG seja elaborado de maneira correta, o que afeta diretamente o planejamento das compras 

para o ano subsequente ao ano de elaboração do plano. 

O resultado de todo esse desalinho foi a elaboração de um PCA 20235 impraticável, no 

qual cada unidade possui um calendário de compras distinto, as datas de licitações com objetos 

semelhantes não coincidem e os prazos não são padronizados. 

A displicente elaboração do PCA, com consequente definição de um calendário de 

compras sem embasamentos técnicos e justificáveis afetam diretamente a concepção dos 

processos licitatórios do ano subsequente e, por conseguinte, a execução orçamentária da 

organização, o que tem sido um grande imbróglio no cenário atual. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Pretende-se como objetivo geral neste trabalho:  

 Estabelecer novas diretrizes para as compras unificadas do IF Sudeste MG, 

materializadas na proposta de uma nova resolução interna. 

 

                                                           
3 Acesso através do endereço: 

https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/orgaos-colegiados-

especializados/conad/resolucao-17_2020_conad-e-portaria-de-revogacao-da-portaria-r_510_2016.pdf 

4 Disponível em: https://sig.ifsudestemg.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf 

5 Disponível em: https://pncp.gov.br/app/pca/10723648000140/2023 
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Para tanto, também são definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar e listar a legislação vigente aplicável às compras públicas no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional; 

 Relacionar todas as licitações realizadas pelo IF Sudeste MG nos últimos cinco 

anos (2017-2021), com seus respectivos detalhamentos, para que se tenha um 

diagnóstico destes processos e seus impactos na instituição. 

 

1.4. JUSTIFICATIVAS 

Como já explicitado e considerando, ainda, as explanações que se estendem nas próximas 

laudas desta pesquisa, destaca-se que o planejamento efetivo das compras públicas, centralizado 

e utilizado como ferramenta de gestão e inteligência, ainda é algo muito recente na 

Administração Pública (FERNANDES, 2015; FENILI, 2018; COSTA; TERRA, 2019). 

No Brasil, a preocupação com a compra pública ainda se restringe ao estrito cumprimento 

dos dispositivos legais, apoiado nos aspectos jurídicos dos procedimentos (MOTTA, 2010), 

com foco na transação e negociação com o fornecedor (FERRER, 2013), ainda que a 

Administração Pública seja regida pelo princípio constitucional da eficiência (BRASIL, 1988). 

Em se tratando de questões orçamentárias, o IF Sudeste MG contou, no ano de 2021, com 

um orçamento total aproximado de R$324,8 milhões, sendo que, deste montante, 

aproximadamente R$270,9 milhões foram gastos com despesas da folha de pagamento de 

pessoal, entre TAEs, docentes, aposentados e pensionistas. Os R$53,9 milhões restantes são 

destinados às despesas de custeio6 e investimento7 (IF SUDESTE MG, 2022a). 

Desses R$53,9 milhões, aproximadamente R$43,1 milhões foram gastos com despesas 

oriundas de processos licitatórios, entre obras, serviços, aquisições de equipamentos e materiais 

de consumo, entre outros. Isso representa cerca de 80% do orçamento total de custeio e 

investimento do IF Sudeste MG (IF SUDESTE MG, 2022a). 

Após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 95/2016, que estabeleceu o teto de 

gastos, e com os severos cortes orçamentários que os IFEs já vêm sofrendo ao longo dos anos, 

resta claro que melhorar o planejamento das compras públicas resultará em processos 

                                                           
6 Custeio: despesas relacionadas ao funcionamento das unidades que garantam as condições necessárias para 

proporcionar um desempenho de excelência na oferta do ensino, pesquisa e extensão: locação de mão de obra, 

contratação de serviços de terceiros, materiais de consumo, auxílio financeiro aos estudantes e outras. 

7 Investimento: melhorias nas instalações prediais, obras, aquisição e modernização de equipamentos laboratoriais 

e de TIC, mobiliário para salas de aulas, material bibliográfico etc. 
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licitatórios mais eficazes, com consequente melhoria na efetividade do gasto do erário público. 

Um planejamento centralizado, inteligente e eficiente das compras públicas pode ser 

imprescindível para a manutenção do funcionamento do IF Sudeste MG, mantendo as mesmas 

condições e qualidade de ensino atuais. 

Em pesquisa nos documentos institucionais disponibilizados no sítio eletrônico do IF 

Sudeste MG e, também, na base de dissertações do Programa de Pós-Graduação em 

Administração, Mestrado Profissional em Administração, em pareceria entre a Universidade 

Federal Fluminense e o IF Sudeste MG, não foi identificado nenhum estudo semelhante, o que 

garante o ineditismo local da pesquisa. 

Como abordagem pessoal, este pesquisador trabalha com o tema de contratações públicas 

desde 2005, antes da criação dos IFEs, iniciando seus trabalhos na antiga Escola Agrotécnica 

Federal de Barbacena que, posteriormente, passou a integrar o IF Sudeste MG como Campus 

Barbacena. Com a concepção do IF Sudeste MG no final de 2008 e com início das atividades 

em 2009, este pesquisador passou a integrar a equipe administrativa da Reitoria, sempre na área 

de contratações públicas e, desde então, acompanha a evolução e também as dificuldades do IF 

Sudeste MG em organizar e implementar suas compras com eficiência. 

Com a vontade de contribuir não só com o IF Sudeste MG enquanto instituição, mas 

também com toda a comunidade atendida, direta ou indiretamente, e, ainda, pretendendo 

contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária, esta pesquisa pretende fomentar a 

melhoria do planejamento das contratações públicas no âmbito da organização pesquisada e, 

consequentemente, promover uma melhor efetividade no gasto do erário público. 

Assim, fica a pesquisa justificada em termos acadêmicos, institucionais e pessoais. 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa tem por delimitação o estudo do planejamento das compras públicas, 

em todas as suas etapas, e toda a legislação aplicável ao tema. 

No que se refere ao recorte temporal, a pesquisa delimita-se no período de janeiro de 2017 

a julho de 2022. Como está apresentado no texto que se estende ao longo deste trabalho, a 

publicação da Instrução Normativa (IN) SEGES/MPDG n.º 5, em 26 de maio de 2017, foi um 

marco importante para o planejamento das compras públicas. Também se considera que o lapso 

temporal de cinco anos no levantamento das demandas e das licitações realizadas pelo IF 

Sudeste MG é suficiente para que se tenha a dimensão dos itens comprados e serviços 

contratados pela instituição, considerando ainda que, na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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o prazo máximo para a vigência dos contratos administrativos é de 60 meses (BRASIL, 1993) 

e na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o prazo inicial de vigência para a celebração de 

contratos administrativos é de até cinco anos (BRASIL, 2021c). 

Desse modo, serão levantados os dados referentes aos anos de 2017 a 2021 e, também, os 

dados do primeiro semestre de 2022, a título de comparação e de verificação da aplicação dos 

normativos mais recentes no âmbito do IF Sudeste MG. 

Assim, também se define o recorte institucional e geográfico da pesquisa, que terá como 

foco o IF Sudeste MG, considerando todas as suas 11 unidades distribuídas em 10 cidades 

distintas, todas no estado de Minas Gerais. 

 

1.6. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

No primeiro Capítulo desta pesquisa é apresentada a introdução, que, após uma breve 

análise, se subdivide em: contexto da realidade investigada, definição do problema, objetivos 

gerais e específicos, justificativas, delimitação da pesquisa e estrutura do documento. 

Em seguida, no segundo Capítulo, é apresentado o referencial teórico e normativo, 

dividido nos seguintes tópicos: compras públicas, um breve histórico do planejamento nos 

principais normativos brasileiros que norteiam as compras públicas, o PCA e o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), o metaprocesso de aquisições públicas, 

planejamento de compras públicas e governança em aquisições públicas. 

O terceiro Capítulo é dedicado à descrição e detalhamento dos procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa. 

O quarto Capítulo, em seu primeiro tópico, estabelece, em listagem de caráter não 

exaustivo, o levantamento dos principais normativos legais e infralegais vigentes e aplicáveis 

às compras públicas no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. Nos tópicos seguintes, são apresentados e averiguados os dados 

coletados em pesquisa, com suas respectivas demonstrações, análises e discussões acerca das 

contratações promovidas pelo IF Sudeste MG no período preestabelecido. É evidenciado, 

também, que os regulamentos internos da instituição pesquisada não contribuem para a correta 

elaboração do PCA, destacando as consequências da ineficiência do planejamento das compras 

públicas na execução orçamentária da organização.  

Logo após, no quinto e último Capítulo, são apresentadas as conclusões e considerações 

finais, apontando para o cumprimento dos objetivos arrolados e revelando um extenso campo 

de trabalho para pesquisas futuras. 
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Por fim, são listadas as referências bibliográficas utilizadas no estudo, seguidas por três 

apêndices: 1) o rol dos principais normativos legais e infralegais vigentes e aplicáveis às 

compras públicas, invocado no quarto Capítulo; 2) a proposta de uma nova resolução para as 

compras unificadas do IF Sudeste MG e 3) telas de todos os dashboards elaborados no 

Microsoft Power BI e que deram apoio às análises realizadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO 

Neste Capítulo são apresentados os referenciais teóricos e normativos que 

fundamentaram a condução deste estudo. 

É abordado o conceito de compras públicas e, em seguida, um breve relato dos 

antecedentes do planejamento de compras públicas na legislação e no contexto histórico do 

país. 

Logo após, são apresentados o PCA e o Sistema PGC como ferramentas de planejamento 

e governança das aquisições públicas. Também é apresentado o processo de compras públicas 

como um metaprocesso que se retroalimenta e um detalhamento sobre a etapa de planejamento 

de cada uma das compras públicas previstas no PCA. 

A governança em aquisições públicas também é sucintamente discutida nas linhas finais 

deste Capítulo. 

 

2.1. COMPRAS PÚBLICAS 

A Administração Pública sempre precisa contratar particulares para a satisfação das suas 

necessidades e para o correto cumprimento de suas atividades-meio e atividades-fim. Mas, ao 

contrário do setor privado que tem ampla liberdade de escolha, o Poder Público não pode 

contratar diretamente com o particular, salvo casos específicos previstos em lei (MEDEIROS, 

2018). 

Para a correta e eficiente contratação de particulares, tanto na aquisição de bens quanto 

na contratação de serviços, a Administração Pública possui uma série de normativos legais 

(principalmente leis e decretos autônomos) e infralegais (principalmente decretos 

regulamentares, instruções normativas e portarias) vigentes que norteiam todo o processo de 

contratações públicas. 

A Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, conhecida como Lei de Licitações e Contratos 

(LLC), em seu art. 6º, II e III, define compra como “toda aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente” e serviço como “toda atividade destinada a 

obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais” (BRASIL, 1993). 

Já a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, popularmente chamada de Nova Lei de 

Licitações e Contratos (NLLC), que nasceu com o intuito de substituir a LLC, mas que ainda 
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não a revogou integralmente, em seu art. 6º, X e XI, define compra como “aquisição remunerada 

de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com 

prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento” e serviço como “atividade 

ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de 

interesse da Administração” (BRASIL, 2021c). 

Nessa premissa, diversos autores já tentaram, em algum momento, propor um conceito 

para compras públicas. Para Baily et al. (1999), as compras públicas vão desde a definição do 

item pretendido, passando pela seleção do fornecedor, até a entrega do objeto e seu devido 

pagamento. Para Frossard e Câmara (2010), compra pública é a ferramenta utilizada para suprir 

a Administração Pública de bens e serviços essenciais para o seu funcionamento e a execução 

das políticas públicas. Já para Fernandes (2015), a tarefa de compras públicas é uma função 

administrativa que abarca os processos de aquisição de bens, contratação de serviços e obras de 

engenharia, com o devido acompanhamento de todas as fases do contrato. 

Santana (2015) e Fenili (2018) incrementaram estes conceitos e descreveram compras 

públicas como todas as aquisições de bens e contratações de serviços, com observância aos 

critérios de economicidade, qualidade e celeridade, mediante normas legais estabelecidas, 

visando suprir as necessidades do ente administrativo na execução de suas atividades-fim, 

promovendo políticas públicas. 

Para esta pesquisa, o termo “compras públicas” é utilizado de forma genérica, tanto para 

se referir às aquisições de bens quanto para as contratações de serviços. As expressões “compras 

públicas”, “aquisições públicas” e “contratações públicas”, ou ainda, “compras 

governamentais” e “contratações governamentais” serão consideradas sinônimas. Isto porque a 

expressão “compras públicas” é utilizada como referência a todo um processo de gestão 

estratégica de suprimentos, dando destaque às compras públicas como forma de política pública 

(FERRER, 2013; FENILI, 2018). “Por trás da ação de compra precisa haver toda uma política 

integrada, que se suporta com a gestão estratégica de suprimentos, mas a força da palavra 

compra é superior à exatidão técnica do conceito” (FERRER, 2013, p. 1). 

Portanto, definir com precisão o que é uma compra pública não é tarefa tão simples quanto 

parece. Percebe-se claramente uma constante evolução do conceito de compras públicas, sendo 

este cada vez mais complexo e abrangente. Segundo Costa e Terra (2019), para entender o 

significado de uma compra pública é preciso primeiro entender a sua função, que vai muito 

além do fornecimento de bens e serviços para o ente contratante e se coloca como uma ação 

empírica do Estado capaz de gerar impactos em diversos setores da economia, além de buscar 

atender a objetivos econômicos, sociais e ambientais. 
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As compras públicas se materializam nos processos licitatórios, exigência legal baseada 

em princípios constitucionais elencados no art. 37 da Carta Magna que diz: 

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

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

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

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

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988, art. 37). 

 

E, além dos princípios acima arrolados, as licitações públicas são regidas por princípios 

específicos elencados no art. 3º da LLC, a saber: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 

(BRASIL, 1993, art. 3º). 

 

A NLLC, em 2021, também elencou em seu art. 5º os princípios específicos para os 

processos licitatórios, incluindo, ainda, o planejamento como princípio fundamental das 

licitações públicas, o que será mais amplamente discutido nas próximas páginas desta pesquisa. 

O texto legal diz que: 

Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 

probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da 

eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do 

julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 

proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 

sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 

1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) (BRASIL, 2021c, art. 5º, 

grifo nosso). 

 

Destaca-se, ainda, nas duas leis atualmente vigentes que norteiam os procedimentos 

licitatórios, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, o que, segundo Chaves, 

Bertassi e Silva (2018), infere-se à intencionalidade de que as compras públicas privilegiem os 

produtos manufaturados e os serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, 

pretendendo incentivar o fortalecimento da indústria nacional e o fomento ao setor de serviços. 
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Assim, faz-se mister compreender que o setor de compras públicas vive um novo 

paradigma e não deve mais ser considerado um mero setor de recebimento de pedidos e sim um 

setor mais proativo, interligado com toda a instituição, com foco na gestão estratégica do órgão 

e com uma visão de todo o ciclo que envolve as compras públicas, desde o surgimento da 

demanda até a conclusão ou entrega definitiva do objeto contratado (COSTA; TERRA, 2019) 

e, ainda, alavancando o desenvolvimento nacional sustentável (CHAVES; BERTASSI; SILVA, 

2018; COSTA; TERRA, 2019), promovendo políticas públicas e, também, executando os 

demais objetivos governamentais (COSTA; TERRA, 2019). 

A partir dessa visão mais estratégica do processo, nota-se que a atividade de compras 

públicas envolve grande complexidade e engloba aspectos como: ciclo de gestão, dimensões 

correlatas, múltiplos stakeholders8, o processo de logística e da gestão de suprimentos, entre 

outros. Deve-se, ainda, vincular as compras públicas com as políticas públicas e com os 

objetivos-chave do governo (COSTA; TERRA, 2019). 

Porém, executar compras públicas de forma eficiente, sustentável, integrada e inteligente, 

ainda é um grande desafio (FENILI, 2018; COSTA; TERRA, 2019). Ferrer (2013), Santana 

(2015), Fenili (2018) e Costa e Terra (2019) destacam que, de forma geral, ainda há um esforço 

maior na execução da compra em si (etapa de seleção do fornecedor) do que no seu 

planejamento, o que seria um evidente obstáculo na obtenção de vantagens pelo Estado que 

poderiam ser obtidas através de ferramentas de inteligência nos setores de compras. 

Além do mais, no Brasil, a atividade de compras públicas é extremamente complexa, pois, 

além da pressão política que a área de suprimentos sofre, o foco central da preocupação ainda 

se restringe ao estrito cumprimento dos normativos legais, apoiado nos aspectos jurídicos dos 

procedimentos, ainda que a Administração Pública seja regida pelo princípio constitucional da 

eficiência (BRASIL, 1988; COSTA; TERRA, 2019). 

Motta (2010, p. 94) corrobora este argumento ao afirmar que, 

como a legislação brasileira em vigor é fruto de uma preocupação primordial com o 

combate à corrupção, sendo ainda combinada com o princípio jurídico da legalidade, 

na prática, qualquer outra dimensão, além do cumprimento do rito legal, que se queira 

perseguir em termos de melhora da qualidade das aquisições, torna-se irrelevante. Os 

riscos pessoais a que se submetem os agentes públicos responsáveis pelas aquisições 

é de tal monta que dificulta o surgimento e implementação de inovações. 

 

                                                           
8 O termo stakeholders foi descrito primeiramente, em 1963, pelo filósofo e professor de administração Robert 

Edward Freeman como “grupos ou indivíduos que, sem seu apoio, a organização deixaria de existir”. Em contexto 

mais contemporâneo, seriam grupos ou indivíduos que, de uma forma ou de outra, apresentam algum nível de 

interesse nos projetos ou atividades de uma determinada organização; são as pessoas, físicas ou jurídicas, 

impactadas, positiva ou negativamente, pelas decisões e ações de uma determinada organização. 



34 

As licitações no Brasil, de certo modo, ainda remetem ao modelo burocrático que insurgiu 

no século XIX pelas ideias de Max Weber, com o propósito de combater a pessoalidade nas 

organizações, protegendo o Estado do nepotismo e da corrupção que imperavam no sistema 

patrimonialista (MOTTA, 1991; OLIVEIRA, 2015). 

Porém, atualmente, o Estado exerce diversas novas funções e é muito mais complexo e 

abrangente que o Estado no século de Weber e, deste modo, o excesso dos controles 

burocráticos nos processos licitatórios provoca entraves na máquina pública, uma vez que são 

privilegiados os controles dos processos ao invés dos controles dos resultados (OLIVEIRA, 

2015). 

Salgado e Fiuza (2009) destacam, ainda, que a LLC é um arcabouço jurídico muito 

rigoroso e que estabelece ritos licitatórios comuns e bastante formais entre organizações de 

diferentes naturezas, portes e realidades, eliminando qualquer flexibilidade do gestor. Apesar 

de, na época, em 1993, a publicação da LLC ter representado um grande avanço para as 

licitações públicas brasileiras, os resquícios do modelo burocrata de Weber resultaram na perda 

da celeridade processual (OLIVEIRA, 2015). 

O advento da NLLC, em 2021, tenta alterar essa realidade, uma vez que traz em seu art. 

11, I, que o processo licitatório tem por objetivo “assegurar a seleção da proposta apta a gerar 

o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se 

refere ao ciclo de vida do objeto”, diferente da LLC que pregava que a licitação se destina a 

garantir, entre outros elementos, a “seleção da proposta mais vantajosa para a administração” 

(BRASIL, 1993, art. 3º). 

Essa distinção de objetivos, que pode até parecer deveras sutil em uma leitura mais 

alheada, implica numa forte mudança de paradigma, vislumbrando ganhos de uma 

administração gerencial, primando pela eficiência dos processos licitatórios em termos de 

resultado obtido (BENTO, 2022). 

Portanto, é notório que, na atual conjuntura, as compras públicas extrapolam o obsoleto 

conceito de eficiência apenas em relação ao preço e à qualidade do bem adquirido ou 

contratado. As compras públicas são regidas por normas legais robustas e exploram questões 

éticas, ambientais e socioeconômicas, miscigenando modelos administrativos clássicos e 

expandindo, cada vez mais, seus propósitos e responsabilidades (THAI, 2001; OLIVEIRA, 

2015; COSTA; TERRA, 2019). 

Ainda é preciso avançar muito no entendimento da compra pública como função 

administrativa sistêmica (FERNANDES, 2015) e, no atual contexto, o planejamento da compra 

pública passa a ser a etapa mais importante do processo, visto que todas as demais fases estão 
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condicionadas à adequada e correta execução desta (BRASIL, 2014; MEDEIROS, 2018; 

VARESCHINI, 2021). 

Para Vareschini (2013b), Medeiros (2018) e Da Cruz (2019), as principais falhas nos 

processos de contratação decorrem de planejamento inadequado ou mesmo inexistente, 

resultando em diversos incidentes indesejáveis, como obras inacabadas, aditamentos 

contratuais desnecessários, contratações emergenciais decorrentes de desídia ou má gestão, 

prazos de vigência contratual prorrogados de forma excepcional, dentre várias outras 

problemáticas que podem acarretar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos. 

Fenili (2018, p. 42) corrobora este entendimento ao explicitar que práticas incipientes na 

gestão das compras públicas vêm sendo apontadas pelo TCU há pelo menos duas décadas e, 

nesse contexto, a falta de planejamento detém papel de destaque, “respondendo por estigmas 

como fracionamento de despesas, compras desnecessariamente emergenciais, má 

caracterização do objeto, execução financeira insatisfatória etc.”. 

A NLLC, inclusive, estabeleceu em seu art. 5º que o planejamento passou a ser um 

princípio fundamental das licitações públicas, conforme já transcrito na página 32 desta 

pesquisa. Também trouxe em seu art. 18 que a fase preparatória do processo licitatório é 

caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o PCA, sempre que elaborado, e 

com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas 

e de gestão que podem interferir na contratação (BRASIL, 2021c). 

O histórico do planejamento nas compras públicas é o tema do próximo Subcapítulo. 

 

2.2. UM BREVE HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO NOS PRINCIPAIS NORMATIVOS 

BRASILEIROS QUE NORTEIAM AS COMPRAS PÚBLICAS 

Com foco na importância do adequado planejamento das contratações públicas, a 

legislação pertinente estabelece que qualquer processo de aquisição pública pressupõe a correta 

definição da estratégia de suprimentos, alinhada com o planejamento estratégico do órgão, 

tomando como base a previsão de consumo e utilização provável, obtida por meio de técnicas 

adequadas de estimação, sendo vedadas aquisições que não representem a real demanda de 

desempenho do órgão ou entidade (BRASIL, 1993; FERRER, 2013; BARRAL, 2018). 

Mas a ideia ou conceito de planejamento das compras públicas nem sempre fez parte dos 

normativos brasileiros que regem as contratações governamentais. A primeira referência legal 

é o Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, que incluiu o planejamento como princípio 
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fundamental da Administração Federal, devendo este ser obedecido em todas as suas atividades, 

incluindo as compras públicas, tema do Título XII do aludido normativo (BRASIL, 1967). 

O Decreto-lei n.º 200/1967 é consequência da reforma administrativa que ocorreu neste 

mesmo ano. Num contexto de crise e ruptura institucional e política, que levou o país a um novo 

ciclo autoritário, inaugurado pelo governo Castello Branco (1964-1967), as compras públicas 

ingressaram na agenda de reformas com orientações em favor da descentralização e 

simplificação dos procedimentos de compras, aproximando-se com as práticas de mercado. 

Sugestões encaminhadas por entidades empresariais foram o ponto de partida para o texto da 

norma (FERNANDES, 2014). 

Anos depois, durante nova reforma administrativa, realizada no governo de transição para 

a redemocratização, do presidente José Sarney (1985-1989), em meio à grave crise econômica, 

com elevados índices de inflação e deterioração das finanças públicas e, ainda, com a crescente 

preocupação com o controle sobre as entidades da Administração Pública descentralizada, 

surgiu a necessidade da elaboração de um estatuto mais robusto para as compras públicas 

(FERNANDES, 2014). 

Com um arranjo mais padronizador e unificador dos procedimentos licitatórios e 

buscando fortalecer a relação da Administração Pública com os seus fornecedores 

(FERNANDES, 2014), em 1986 o Título XII do Decreto-lei n.º 200/1967 foi revogado pelo 

Decreto-lei n.º 2.300, de 21 de novembro de 1986, que dispôs sobre licitações e contratos da 

Administração Federal e trouxe as primeiras referências ao Projeto Básico (PB) e ao Projeto 

Executivo (PE) (BRASIL, 1986). 

Alguns anos após, em meio a uma nova grave crise política e institucional, impulsionada 

também por escândalos de corrupção nas licitações e a já irreversível imagem negativa do 

governo Fernando Collor de Melo (1990-1992), associada com a má gestão das compras 

públicas, a proposta da LLC foi discutida com extensa participação da opinião pública e do 

Poder Legislativo (FERNANDES, 2014). 

Na época, o Decreto-lei n.º 2.300/1986 foi considerado vulnerável à corrupção devido à 

escalada de denúncias na imprensa sobre o direcionamento das contratações e, então, já no 

governo Itamar Franco (1992-1994), a LLC foi aprovada com diversas disposições para 

prevenir o conluio e direcionamento das licitações e, ainda, assegurar ampla participação do 

mercado. Porém, o texto legal ganhou expressivas características de extensão, complexidade 

conceitual e abundância de regras que suscitaram diversas críticas dos agentes de licitações à 

dificuldade de sua assimilação (FERNANDES, 2014). Tais críticas se estenderam por muitos 

anos, até os dias atuais (SALGADO; FIUZA, 2009; MOTTA, 2010). 
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Em 1993, a LLC, em seu art. 6º, além de melhor detalhar o PB, para obras e serviços, e o 

PE, para obras, também trouxe a primeira referência aos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) 

para obras e serviços e, ainda, em seu art. 15, ideias de planejamento para as aquisições de bens, 

explicitando que os processos de compras devem observar “a definição das unidades e das 

quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa 

será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação” 

(BRASIL, 1993, art. 15, §7º, II). 

Anos mais tarde, já no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), como medida 

inserida num conjunto de ações emergenciais do governo e com o intuito de agilizar as compras 

públicas (FERNANDES, 2014), o Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, aprovou o 

regulamento para uma nova modalidade de licitação denominada pregão, que seria utilizada 

para a aquisição de bens e contratação de serviços comuns. O texto do referido decreto também 

descreve ideias de planejamento nas compras públicas trazendo, pela primeira vez, o documento 

denominado Termo de Referência (TR).  

Em seguida, a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu de fato a modalidade 

de licitação denominada pregão (BRASIL, 2002) e o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, 

que regulamentou o pregão na forma eletrônica (BRASIL, 2005), também descreveram, em 

seus artigos 3º e 9º, respectivamente, semelhantes ideias de planejamento nas compras públicas, 

mas sem novidades significativas. 

Somente em 2008, com o advento da IN n.º 2, de 30 de abril de 2008, da antiga Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do então Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), que dispôs sobre regras e diretrizes para a contratação de 

serviços, continuados ou não, o termo planejamento foi de fato inserido no arcabouço jurídico 

das compras públicas. A aludida IN traz que as contratações “deverão ser precedidas de 

planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os 

produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando 

couber” (BRASIL, 2008a, art. 2º). 

Cabe destacar que as instruções normativas são atos administrativos que visam disciplinar 

a execução de determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público, com a finalidade 

de detalhar com maior precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento 

jurídico, dizendo o que os agentes públicos devem seguir, executar, fazer ou respeitar. Não é 

função da instrução normativa criar novos direitos ou obrigações, mas somente explicar de 

forma mais clara os direitos e obrigações que já tenham sido previstos em algum momento pela 

legislação (OLIVEIRA, 2016). 

https://dicionariodireito.com.br/poder-publico
https://dicionariodireito.com.br/direitos-e-garantias-fundamentais
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No ano de 2011 foi publicada a Lei n.º 12.462, de 4 de agosto de 2011, que instituiu o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às licitações 

e contratos necessários à realização da Copa das Confederações da Federação Internacional de 

Futebol Associação – FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 e de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 

aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos 

mundiais anteriormente citados (BRASIL, 2011). 

Posteriormente, através de redação trazida pela Lei n.º 12.722/2012, atualizada pela Lei 

n.º 13.190/2015, o RDC passou também a ser aplicável “às licitações e aos contratos necessários 

à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de 

pesquisa, ciência e tecnologia” (BRASIL, 2011, art. 1º, §3º), alterando a forma de licitar obras 

e serviços de engenharia no âmbito dos IFEs. As definições de PB, PE e ETP não sofreram 

atualizações significativas, não havendo uma alteração robusta na forma de planejamento das 

licitações abarcadas por este normativo legal. 

Somente no ano de 2017, com a publicação da IN SEGES/MPDG n.º 5, de 26 de maio de 

2017, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) – hoje 

Ministério da Economia – que dispôs sobre as “regras e diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL, 2017b), o planejamento passou a ter 

destaque nos processos de compras públicas, direcionado, incialmente, com mais atenção aos 

processos de contratação de serviços. 

Antes, com a IN SLTI/MPOG n.º 2/2008, vigente até maio de 2017, o processo de 

contratação de serviços se dividia em duas fases principais: 1) fase interna, antes da publicação 

do edital, e 2) fase externa, após a publicação do edital (BRASIL, 2008a; ENAP, 2021). 

Com a revogação da IN SLTI/MPOG n.º 2/2008 pela IN SEGES/MPDG n.º 5/2017, todo 

processo de contratação de serviços passou a ter, obrigatoriamente, três etapas principais: 1) 

planejamento; 2) seleção do fornecedor; 3) gestão do contrato (ENAP, 2021; FENILI, 2022). 

Isso não implica que os paradigmas anteriores – fase interna e fase externa – deixaram de existir, 

mas sim que as fases da contratação pública foram melhor divididas para que os principais focos 

do processo passassem a ser as etapas de planejamento (com 12 artigos) e de gestão do contrato 

(com 31 artigos) (BRASIL, 2017; ENAP, 2021). 

Quando são consideradas as instruções normativas que tratam especificamente dos 

processos de contratações públicas, fica evidente o destaque ao planejamento apenas a partir de 

2017, como podemos observar no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Menções diretas ao planejamento de compras públicas nas instruções normativas que norteiam o 

tema 

FONTE: ENAP (2021) 

 

A IN SEGES/MPDG n.º 5/ 2017 explicita que o procedimento inicial do planejamento da 

contratação consiste na elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo 

setor requisitante (BRASIL, 2017b, art. 21, I) e, em seguida, com base no DFD, a equipe de 

planejamento da contratação deve realizar os Estudos Preliminares (BRASIL, 2017b, art. 24). 

O aludido documento normativo também evidencia que o planejamento da contratação, para 

cada serviço a ser contratado, consistirá nas etapas: 1) estudos preliminares; 2) gerenciamento 

de riscos e 3) TR ou PB (BRASIL, 2017b, art. 20). 

Posteriormente, o Decreto n.º 5.450/2005 foi revogado pelo Decreto n.º 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, que regulamentou a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, 

para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispôs sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública 

federal. 

Destaca-se que o art. 8º, I, do Decreto n.º 10.024/2019 diz que o ETP, documento 

constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, deve ser utilizado quando 

necessário, o que deixou precedente para que o documento fosse utilizado apenas em 

contratações de serviços. Tal celeuma foi esclarecida por meio da publicação da IN SEGES/ME 

n.º 40, de 22 de maio de 2020, que dispôs sobre a elaboração do ETP para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços e obras (BRASIL, 2020a). 

No dia 1º de abril de 2021, como já citado anteriormente, a Lei n.º 14.133/2021, 

finalmente elevou o planejamento ao patamar de princípio fundamental das licitações públicas.  
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Destarte, desde 2017, com a IN SEGES/MPDG n.º 5/2017 e, principalmente, após a 

promulgação da NLLC, o Estado tem passado por significativas mudanças na abordagem do 

planejamento das compras públicas e nos documentos e procedimentos que devem formalizar 

essa fundamental etapa do processo das contratações governamentais. 

 

2.3. O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) E O SISTEMA DE 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES (PGC) 

Uma das mudanças recentes mais significativas para o planejamento das compras 

públicas é o PCA e, se considerarmos que o planejamento passa a ser princípio fundamental 

das licitações, cuja concretização é dever de todos os entes da federação, sem a elaboração do 

PCA, torna-se difícil a consecução desse objetivo (VARESCHINI, 2021). 

O Governo Federal cada vez mais investe em dispositivos legais e tecnológicos que 

impõem o planejamento das contratações públicas para todos os seus entes. A ênfase no 

planejamento das contratações públicas e a implementação de sistemas computacionais para 

materializá-lo é uma das novidades da NLLC (MOTTA, 2021). Um pouco menos de um ano 

após a publicação da nova lei de licitações, o Decreto n.º 10.947, de 25 de janeiro de 2022, 

regulamentou o inciso VII do caput do art. 12 da NLLC para dispor sobre o PCA e instituir o 

Sistema PGC no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

(BRASIL, 2022a). 

Porém, antes de ser mencionado na NLLC, o PCA já havia sido instituído pela IN 

SEGES/MPDG n.º 1, de 29 de março de 2018, que posteriormente foi revogada pela IN 

SEGES/ME n.º 1, de 10 de janeiro de 2019, que dispôs sobre Plano Anual de Contratações – 

que na NLLC teve o nome alterado para Plano de Contratações Anual – de bens, serviços, obras 

e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema PGC (BRASIL, 2019a). 

Os normativos mais recentes, editados após a publicação da NLLC, utilizam a 

nomenclatura “Plano de Contratações Anual”, ou PCA, enquanto os normativos editados antes 

da NLLC utilizam a nomenclatura “Plano Anual de Contratações”, ou PAC. Porém, apesar das 

divergências ainda existentes, na prática, trata-se do mesmo documento, com as mesmas 

características e finalidades, sendo a alteração apenas no nome. 

Isto posto, destaca-se que desde 2018 ficou estabelecida a necessidade de elaboração de 

um PCA, que deve ser elaborado no ano anterior à sua efetiva implementação, o que significa 
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dizer que os órgãos públicos devem incorporar novas rotinas de trabalho para que possam se 

adaptar à nova sistemática instituída (BARRAL, 2018). 

Para Fenili (2018), o PCA é uma das principais inovações disruptivas do planejamento 

das compras públicas. Quando bem elaborado e executado, é capaz de mitigar riscos 

significativos na execução das compras públicas, como o fracionamento de despesas, licitações 

repetidas do mesmo objeto com o uso pouco racional da força de trabalho, falta de padronização 

e execução financeira insatisfatória. Além disso, favorece a iniciativa para a execução de 

compras unificadas ou compartilhadas. 

Leonez (2021) corrobora estes argumentos ao afirmar que o PCA é uma importante 

ferramenta de gestão que consolida todas as contratações e prorrogações que determinado órgão 

pretende realizar no ano subsequente, independe do objeto pretendido. 

No atual cenário, com o foco da Administração Pública no planejamento e controle das 

compras públicas, o PCA faz com que a gestão dos processos de compras e contratações seja 

mais eficiente. Além do mais, é necessário que o PCA esteja em total alinhamento com o 

planejamento estratégico do órgão, o que auxiliará no processo de mudança cultural da 

Administração Pública, de forma geral, em torno do planejamento das compras públicas 

(LEONEZ, 2021). 

Ainda de acordo com a mesma autora, o PCA auxilia na identificação de demandas 

comuns em diversos órgãos ou unidades do mesmo órgão, o que antes poderia gerar 

fragmentação dos procedimentos licitatórios. Essa identificação precoce das demandas comuns 

possibilita a execução de compras compartilhadas, podendo gerar economia de escala e 

processual. 

E este é o entendimento trazido pelo Decreto n.º 10.947/2022, que diz que: 

A elaboração do plano de contratações anual pelos órgãos e pelas entidades tem como 

objetivos: 

I - racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por 

meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter 

economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos 

processuais; 

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística 

sustentável e outros instrumentos de governança existentes; 

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias; 

IV - evitar o fracionamento de despesas; e 

V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo 

potencial com o mercado e incrementar a competitividade (BRASIL, 2022a, art. 5º). 

 

Para iniciar a criação do PCA, os setores requisitantes têm até o dia 1º de abril do ano de 

elaboração para levantar as demandas do órgão ou unidade administrativa e registrá-las no 
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sistema informatizado específico para cadastros de DFDs, dentro do Sistema PGC, de acordo 

com os procedimentos elencados no art. 8º do Decreto n.º 10.947/2022. 

Os requisitos básicos para o cadastro de um DFD passam pela justificativa da necessidade 

da contratação, descrição, quantidade e estimativa preliminar do valor do objeto, indicação da 

data pretendida para conclusão da contratação, grau de prioridade, vinculação ou dependência 

de outro objeto em outro DFD e identificação da área requisitante ou técnica (BRASIL, 2022a, 

art. 8º). 

Para Fenili (2018), essa é a etapa central e mais importante na elaboração do PCA. 

Demandas levantadas em excesso ou, também, insuficientes, irão impactar negativamente a 

execução do plano, enfraquecendo seu potencial como instrumento de gestão e governança. 

Destarte, é essencial que os órgãos estabeleçam a elaboração de um Plano de 

Comunicação Interno que contemple ações de divulgação sobre o PCA, sua importância, seus 

prazos e que, ademais, contemple informações suficientes para que os setores requisitantes 

tenham o necessário conhecimento legal e operacional para levantarem e registrarem suas 

demandas no Sistema PGC (BRASIL, 2021a). 

Terminado o período para cadastros dos DFDs, o setor de contratações do órgão tem até 

o dia 30 de abril do ano de elaboração do PCA para 1) agregar os DFDs com objetos de mesma 

natureza, visando a racionalização dos esforços de contratação e economia de escala; 2) adequar 

e consolidar o PCA e 3) elaborar o calendário de contratações, considerando o grau de 

prioridade das demandas e a disponibilidade orçamentária e financeira (BRASIL, 2022a, art. 

11). 

Em seguida, a autoridade competente do órgão tem a primeira quinzena do mês de maio 

para aprovar, ou devolver para revisões e redimensionamentos, o PCA do ano subsequente. 

Aprovado, o PCA deve ser enviado ao ME através do Sistema PGC, publicado em sítio 

eletrônico institucional e será automaticamente disponibilizado no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) (BRASIL, 2022a). 

Também é importante destacar que as contratações de soluções de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) devem estar em consonância com o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação ou outro documento equivalente. 

Ainda no ano de elaboração do PCA, os órgãos têm o período de 15 de setembro a 15 de 

novembro para revisões por meio de inclusões, exclusões ou redimensionamento de itens. Além 

deste período já preestabelecido, os órgãos têm a quinzena posterior à publicação da LOA para 

a adequação do plano ao orçamento aprovado para aquele exercício (BRASIL, 2022a). 

Resumidamente, o cronograma de elaboração do PCA está representado na Figura 2. 
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Figura 2 - Cronograma de elaboração do PCA 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em (BRASIL, 2022a) 

 

De forma geral, o montante financeiro registrado nas primeiras versões do PCA acaba 

sendo superior ao orçamento posteriormente conferido ao órgão quando da publicação da LOA 

e, destarte, será necessário que o PCA sofra um recorte (FENILI, 2018). Portanto, segundo o 

mesmo autor, considera-se boa prática que cada instituição defina, previamente, uma fila de 

prioridades. 

Fenili (2018) também ressalta que não existe um único padrão de PCA. Tal documento 

pode assumir funções distintas, assumindo-se como mero calendário de compras, mas, também, 

como complexo instrumento de governança, podendo servir, inclusive, para compor o Projeto 

de Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

O mesmo autor propõe uma tipologia de PCA segmentada de acordo com o nível de 

funcionalidade que o documento assume, discriminada de acordo com a quantidade de artefatos 

de gestão inscritos no PCA. Dessa forma, o autor apresenta dez níveis de funcionalidade, onde 

o Nível I refere-se ao nível mais superficial de PCA e o Nível X representa o maior grau de 

proatividade do setor de contratações da organização, no que concerne ao planejamento das 

compras públicas. Tais níveis são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Descrição das funcionalidades por nível de maturidade do PCA 

Nível Funcionalidade Descrição 

I Calendário de Compras 
Nesta sistemática, estipulam-se datas limites, ao longo do exercício, a 

fim de consolidar a demanda de objetos de mesma natureza. 

II 
Demandas do PCA 

mapeadas antecipadamente 

Diferentemente do Nível I, neste nível, todas as demandas a serem 

processadas no exercício são mapeadas antecipadamente, ou seja, 

identificadas no ano anterior. 

III Insumo ao PLOA 

As demandas são mapeadas no primeiro trimestre do ano anterior. 

Destarte, compõem parcela do projeto de lei orçamentária anual, no que 

concerne às aquisições e contratações. Há maior complexidade nesta 

sistemática, ante o lapso entre previsão e execução: uma demanda 

mapeada em fevereiro de um ano, por exemplo, pode ser processada 

apenas em novembro ou dezembro do ano seguinte. 

IV 
Instituição do papel de 

supridor na organização 

Nesta sistemática, as demandas não são encaminhadas diretamente ao 

setor de compras, mas, ao invés, são filtradas por uma instância 

intraorganizacional de maior expertise nos objetos – os supridores. 

V 

Demandas distribuídas de 

forma homogênea no 

exercício 

Neste nível, agrega-se preocupação com a carga de trabalho global 

inerente ao processo de compras e contratações. A intenção é primar pela 

homogeneidade de processos ao longo dos meses do exercício, evitando-

se tanto picos elevados quanto períodos de ociosidade. 

VI 

Montantes empenhados de 

forma homogênea no 

exercício 

Prima-se, neste nível, para, além das funcionalidades anteriores, a 

emissão de empenhos de forma homogênea no exercício, de sorte a 

evitar acúmulo de recursos orçamentários não empenhados no último 

trimestre do ano. 

VII 

Distribuição homogênea 

de carga de trabalho por 

supridor 

Neste nível, consideram-se não só a carga de trabalho global do processo 

(como visto no Nível V), mas também a carga de trabalho por supridor. 

O que se almeja é evitar, por exemplo, que todos os processos que 

demandem expertise em TIC sejam processados em um único mês, o 

que geraria, por óbvio, sobrecarga da equipe de informática do órgão ou 

entidade. 

VIII 

Definição da data de 

entrada de cada processo 

no setor de compras 

Tomando-se por base a data almejada de finalização do processo de 

compra ou contratação (emissão da nota de empenho/assinatura do 

contrato ou da ata de registro de preços), é possível definir data anterior 

na qual os autos devem dar entrada no setor de compras, de sorte que o 

prazo seja cumprido. 

IX 
Definição do grau 

adequado de centralização 

O grau de centralização das compras e contratações é pensado de forma 

proativa, de maneira a balancear traços como custo processual, 

sustentabilidade econômica/social e estímulo à inovação do mercado. 

X 
Adequação à dinâmica do 

mercado 

Neste último nível de maturidade, a dinâmica do mercado é considerada, 

em especial a variação dos preços durante o exercício (previsão de 

inflação/deflação/sazonalidades e tendências). Almeja-se, com o PCA, 

definir o melhor momento da compra ou contratação. 

Fonte: adaptado de Fenili (2018, p. 202-203) 

 

A opção pelo nível de PCA que mais se adeque ao órgão é essencial para o êxito de sua 

implantação. Nem todas as entidades governamentais possuem condições estruturais e de 

pessoal para elaborar e executar um PCA tão abrangente, considerando os dez níveis elencados 

(FENILI, 2018). 

A elaboração e, principalmente, a execução satisfatória do PCA é um desafio que esconde 

expressiva complexidade. Elaborar e executar um PCA vai de encontro a traços culturais 

enraizados no serviço público brasileiro e coloca à prova a escassez de estrutura e a capacidade 
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operacional da instituição, trazendo à tona diversas imperfeições comuns ao planejamento de 

compras públicas, ao rito licitatório e a um ciclo orçamentário deficiente (FENILI, 2018). 

A inserção do PCA no serviço público como regra legal aumenta a carga de trabalho dos 

setores requisitantes e dos demais setores envolvidos na contratação, demandando elevada 

capacidade de previsão das demandas e exigindo que as áreas interessadas antecipem seus 

planejamentos. E todo esse trabalho executado num lapso temporal de poucos meses, num 

contexto onde nem todos os órgãos possuem estrutura adequada e a escassez de servidores é 

cada vez mais crescente, faz com que a tarefa exija especial atenção da cúpula gestora. Porém, 

apesar das dificuldades, traz novo prisma às gestões orçamentária e financeira que, em grande 

parte, dependem da execução dos processos licitatórios (FENILI, 2018). 

Dentre os três mais impactantes avanços trazidos pelo regramento legal do PCA, destaca-

se, em primeiro lugar, o fomento à cultura do planejamento. Como segundo avanço, ressalta-se 

a possibilidade da Administração Pública, cada vez mais, promover iniciativas de compras e 

contratações compartilhadas. O terceiro avanço tange à transparência em termos de 

answerability9 à sociedade civil e de sensibilização do mercado, que tem a oportunidade de se 

adequar com antecedência às demandas do governo (FENILI, 2018). 

Em contrapartida, tais avanços partem da frágil premissa de que o que foi planejado será 

de fato executado. A execução do PCA, no ano seguinte ao ano de sua elaboração, exige 

acompanhamento rigoroso, cobrança, cumprimento de prazos e a compatibilização das 

demandas com a capacidade operacional do órgão, além da disponibilidade de recursos 

orçamentários (FENILI, 2018). 

Para que o PCA seja executado corretamente e dentro dos prazos estabelecidos, é 

essencial que o processo, já completo, com todos os documentos da etapa de planejamento, dê 

entrada no setor de licitações com antecedência adequada. Para mensurar essa antecedência, o 

primeiro passo é a classificação das demandas em termos de sua complexidade. Segundo Fenili 

(2018, p. 218), a taxonomia mais básica é a divisão dos itens em complexidade baixa, média e 

alta, em função de quatro critérios: “1) número de itens de material ou serviço que compõem a 

demanda; 2) criticidade para o órgão ou entidade; 3) valor do objeto; e 4) dificuldades em 

termos de instrução e análise do pleito”. 

Dessa forma, itens que guardam maior complexidade devem ingressar no setor de 

compras com maior antecedência que itens classificados com baixo grau de complexidade. 

Fenili (2018) relata o exemplo da Câmara dos Deputados, onde o Relatório Executivo do PCA 

                                                           
9 Answerability corresponde à capacidade de resposta do governo, obrigado a informar e explicar os atos públicos. 
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2017 definiu, para itens de baixa complexidade, o prazo de quatro meses de antecedência, com 

relação à data final da compra ou contratação, para entrada do processo no setor de compras. 

Para itens de média complexidade, o prazo era de cinco meses e, para itens de alta 

complexidade, o prazo ficou definido para seis meses de antecedência. 

Outro ponto importante é a distribuição homogênea de processos ao longo dos meses do 

exercício, conforme descrito anteriormente no Nível V do Quadro 1. Trata-se de tarefa 

extremamente complexa, pois se devem considerar os seguintes aspectos conjunturais: 

1) impossibilidade de se alterarem datas em caso de renovação de contratos de 

serviços ou de fornecimento de bens de natureza continuada; 2) exigência de se 

garantir que haverá novas atas de registro de preços vigentes quando do término das 

atuais; 3) eventuais demandas relacionadas à realização de eventos, para os quais já 

há data fixada; e 4) a pertinência de se respeitarem, o máximo possível, as datas 

solicitadas inicialmente pelos supridores (FENILI, 2018, p. 220). 

 

Porém, ainda assim, a distribuição homogênea dos processos ao longo dos meses do 

exercício deve, sempre que possível, ser respeitada, observando-se, ainda, o comportamento 

das seguintes variáveis: 1) grau de complexidade da demanda, evitando-se muitas licitações 

com alto grau de complexidade dentro do mesmo mês; 2) número mensal de demandas, 

evitando-se meses com elevados números de demandas e meses com maior ociosidade; 3) carga 

mensal de demandas por supridor; e 4) taxa de despesa empenhada ao longo do exercício 

(FENILI, 2018). 

Por fim, evidencia-se que a elaboração do PCA consiste na primeira etapa do 

planejamento das compras públicas, em sentido lato. Sem um correto e eficiente plano de 

contratações para o ano subsequente, torna-se impossível qualquer discussão acerca de um 

conveniente planejamento das compras públicas (VARESCHINI, 2021). 

Nesta pesquisa também será considerado o planejamento específico de cada um dos 

processos de compras públicas, em sentido estrito, e este é o tema prestigiado nos próximos 

dois Subcapítulos.  

  

2.4. O METAPROCESSO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

As aquisições públicas se dão através de um metaprocesso que se divide em três etapas: 

1) o planejamento da contratação, que recebe a necessidade de um negócio como insumo e gera 

como saída um edital completo com todos os seus anexos – ETP, TR ou PB e outros; 2) a 

seleção do fornecedor, que recebe como insumo o edital completo e gera como saída um 

contrato ou documento equivalente e 3) a gestão do contrato, que acompanha todas as etapas 

da execução contratual. A solução contratada, por sua vez, produz resultados que atendem à 
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necessidade do negócio (BRASIL, 2014; BRASIL, 2017; FENILI, 2022). De forma gráfica, 

esse metaprocesso está representado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Metaprocesso de aquisições públicas 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em Brasil (2014) 

 

Importante destacar que a gestão e o acompanhamento da execução de um contrato podem 

fornecer robusto conhecimento e experiência para o planejamento de uma nova licitação com 

objeto semelhante (COSTA; ANDRIOLI; BRAGA, 2017; ENAP, 2021). 

Para Ferrer (2013), o monitoramento do contrato fomenta a busca por melhorias e 

adequações de mercado, o que é fundamental para o processo de aperfeiçoamento do gasto 

público. Destarte, é preciso enxergar a compra pública como um processo sistêmico, onde 

planejamento, execução e gestão do contrato são ações integradas. 

Terra, Machado Jr. e Da Cruz (2018) reforçam tal entendimento ao afirmarem que é 

preciso haver um núcleo de inteligência dentro das organizações públicas que gerencie a área 

de compras de maneira abrangente e cíclica. Para os mesmos autores, o processo de compras 

públicas se assemelha ao Ciclo PDCA10, onde as etapas se retroalimentam, identificando-se 

                                                           
10 Também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart, é uma ferramenta de gestão para a melhoria de 

processos representada por um circuito dividido entre as etapas de Planejamento (Plan), Execução (Do), Checagem 

(Check) e Ação (Act). 
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falhas e promovendo-se contínuas melhorias nos processos de aquisições, conforme 

representado na Figura 4. 

 

Figura 4 - O metaprocesso de aquisições públicas como um Ciclo PDCA 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em Terra, Machado Jr. e Da Cruz (2018) 

 

Portanto, em um processo específico para determinada compra pública, o ciclo se inicia 

com a identificação e formalização da demanda pelo setor requisitante – que já integrou e fez 

parte da elaboração do PCA – e termina com a conclusão, verificação e entrega definitiva do 

objeto contratado, com o respectivo pagamento da obrigação assumida, sendo possível 

identificar melhorias para o planejamento de uma provável futura contratação de objeto 

semelhante. 

A identificação da demanda materializa-se no DFD, que é o documento assinado pelo 

setor requisitante e que explicita e justifica a necessidade da contratação (BRASIL, 2014). 

Segundo Brasil (2014) e Fernandes (2015), é de suma importância que o requisitante seja o 

autor do DFD, visto que a elaboração de tal documento por outro agente diverso pode não 

explicitar a real necessidade do demandante, podendo resultar em uma contratação que não 

atenda integralmente à necessidade de negócio do contratante, com consequente necessidade 

de ajustes e aditivos que deveriam ser evitados. 
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Assim, depois de discutida a elaboração do PCA e da demonstração do processo de 

compra pública como um metaprocesso sistêmico, inicia-se a apresentação dos referenciais 

teóricos e normativos correspondentes aos processos licitatórios específicos para cada uma das 

contratações públicas previstas. Nessa etapa de execução do PCA, as demandas já foram 

agrupadas e os procedimentos para o prazo do rito processual licitatório já devem atender às 

datas iniciais e finais estabelecidas no plano de contratações. 

 

2.5. O PLANEJAMENTO ESPECÍFICO DE CADA PROCESSO DE COMPRA PÚBLICA 

De acordo com Brasil (2014), a fase de planejamento deve preceder todas as contratações, 

inclusive as contratações diretas e as adesões às atas de registro de preços, e deve ser 

devidamente formalizada nos autos do processo licitatório. 

Como já descrito, a etapa de planejamento da contratação recebe como insumo a 

necessidade de negócio, materializada no DFD, e gera como produto um Edital completo 

(BRASIL, 2014), como pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5 - Etapa de planejamento da contratação 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em BRASIL (2014) 

 

A seguir são discutidas todas as etapas e documentos necessários para que seja cumprida 

a etapa de planejamento da contratação. 

 

2.5.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

O ETP é o primeiro documento da etapa de planejamento da contratação que “caracteriza 

determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, 

escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo 
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de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação” (BRASIL, 

2020a, art. 1º). 

A NLLC trouxe entendimento similar, ressaltando que o ETP é “documento constitutivo 

da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público 

envolvido e a sua melhor solução” (BRASIL, 2021c, art. 6º, XX), também condicionando o 

prosseguimento do feito à decisão acerca da viabilidade da contratação. 

Analisando a viabilidade da contratação, cenários são desenhados e, assim, é possível 

verificar as soluções que o mercado apresenta para cada cenário, escolhendo-se a mais viável 

(MARTINS, 2017). Ainda de acordo com Martins (2017), pensar diferentes soluções a cada 

contratação permite conhecer as inovações que o mercado oferece, sempre em busca da solução 

mais viável para aquele momento específico, rompendo-se com o costume de se contratar com 

base no histórico de licitações do órgão, apenas repetindo os passos de um processo anterior, 

sem considerar as evoluções mercadológicas. 

Segundo Brasil (2020a, art. 6º), “os ETPs serão elaborados conjuntamente por servidores 

da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação” 

e, com base no DFD, deverá “evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução” 

(BRASIL, 2021c, art. 18, §1º), sendo esta a principal função do ETP. 

Assim como o DFD, o ETP também deve ser registrado em sistema específico 

disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal. 

 

2.5.2. O Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) 

Após a aprovação do ETP, deve ser elaborado o TR ou PB. Este documento deve conter 

os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o 

objeto da licitação (BRASIL, 2014). 

Segundo Santana (2010, p. 22), TR é o “documento que circunscreve limitadamente um 

objeto e serve de fonte para fornecimento das informações existentes sobre ele (...) e está a 

expressar aquele ponto de condensação de informações diversas levantadas em torno de um 

dado objeto que – traduzido num documento – servirá de fonte para guiar a aquisição”. 

Vareschini (2013) considera a elaboração do TR uma das etapas mais importantes do 

planejamento da contratação pública. De acordo com a mesma autora, a elaboração do TR é 

uma ação complexa e a prática demonstra que os setores requisitantes passam por muitas 

dificuldades ao redigir o documento, ou por desconhecimento do objeto ou do mercado. Por 

isso, é importante que a elaboração do TR seja executada através de uma equipe 
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multidisciplinar, uma vez que o documento conta com informações variadas que envolvem 

características técnicas do objeto, mas também informações da relação contratual, como direitos 

e deveres do contratante e do contratado, previsão de sanções administrativas etc. 

A NLLC é bem detalhista ao conceituar e elencar os elementos necessários à elaboração 

do TR ou PB e, analisando o aludido normativo legal, é notório que o TR e o PB possuem 

praticamente a mesma função: apresentar os requisitos necessários e essenciais para que uma 

contratação seja efetuada. A diferença apresentada é que o PB é utilizado apenas na contratação 

de obras e serviços de engenharia, enquanto o TR é elaborado na aquisição de bens e na 

contratação de serviços comuns e, por isso, é mais amplamente utilizado. 

Ambos documentos devem conter parâmetros e elementos descritivos capazes de 

definirem o objeto e fundamentarem a contratação, incluindo estimativas detalhadas de preços, 

com ampla pesquisa de mercado (BRASIL, 2021c). Além disso, no âmbito do IF Sudeste MG, 

o TR ou PB devem ser elaborados através de modelos padronizados e disponibilizados no sítio 

eletrônico da Advocacia-Geral da União (AGU)11. 

 

2.5.3. A pesquisa de preços 

Conforme citado no tópico anterior, é necessário que estimativas detalhadas de preços, 

com ampla pesquisa de mercado, componham o rol de itens obrigatórios do TR ou PB. 

Até meados de 2014, a pesquisa de preços era realizada através da tradicional pesquisa 

de mercado, considerando-se, no mínimo, três orçamentos distintos colhidos, na maioria das 

vezes, com fornecedores locais (NASCIMENTO, 2018; NÓBREGA; CAMELO; DE 

TORRES, 2020). No ano de 2014, objetivando o estabelecimento de parâmetros para a pesquisa 

de preços, foi publicada a IN SLTI/MPOG n.º 5, de 27 de junho de 2014, posteriormente 

alterada pela IN SEGES/MPDG n.º 3, de 20 de abril de 2017. 

Na época, mesmo antes da publicação da IN SLTI/MPOG n.º 5/2014, Vareschini (2013a), 

já explanava que uma pesquisa de preços correta deveria apresentar quatro requisitos básicos: 

1) atualidade: a pesquisa deveria ser realizada com a maior atualidade possível, para que os 

valores cotados refletissem o efetivo preço de mercado no momento do certame licitatório; 2) 

abrangência: sempre buscando a economicidade, a pesquisa de mercado deveria alcançar o 

maior número possível de fornecedores; 3) efetividade: a pesquisa deveria considerar aqueles 

fornecedores que possuíam reais condições de cumprir com o objeto da contratação, 

                                                           
11 Acesso através do endereço: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos 



53 

considerando entrega e todos os custos derivados e que fossem compatíveis com a realidade 

das contratações públicas; e 4) parametrização: os parâmetros da pesquisa deveriam ser 

previamente estabelecidos e estudados, considerando a correta especificação do objeto em 

todos os seus termos e qualidade, a fim de evitar a aferição de preço que, na realidade, se 

referisse a outro objeto. 

Em 2020, a IN SLTI/MPOG n.º 5/2014, já alterada pela IN SEGES/MPDG n.º 3/2017, 

foi revogada pela IN SEGES/ME n.º 73, de 5 de agosto de 2020, que dispôs “sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens 

e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional” (BRASIL, 2020b). 

A IN SEGES/ME n.º 73/2020 explicita que: 

A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 

licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante 

a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde 

que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 

(um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período 

de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa 

e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de 

divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou 

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde 

que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II (BRASIL, 

2020b, art. 5º). 

 

Para Nóbrega, Camelo e De Torres (2020), o estabelecimento desses parâmetros derivou 

da percepção de que a pesquisa de preços com três orçamentos distintos apresentava diversas 

fragilidades, principalmente a baixa fidedignidade e o alto custo burocrático. Para os mesmos 

autores, a pesquisa de preços através do Painel de Preços passaria, de fato, a retratar a realidade 

do mercado num contexto similar, além da sua facilidade de utilização. 

No dia 7 de julho de 2021 também foi publicada a IN SEGES/ME n.º 65/2021, que dispôs 

sobre o “procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição 

de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional, tendo em vista o disposto no §1º do art. 23 da Lei n.º 14.133/2021” 

(BRASIL, 2021b). 

Desse modo, atualmente, têm-se duas instruções normativas vigentes para a pesquisa de 

preços: uma para a LLC, vigente até o dia 1º de abril de 2023, e outra para a NLLC. 
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Para Vareschini (2013a), a pesquisa de preços é realizada para que: 1) se possa definir 

com a maior precisão possível o valor estimado da compra ou contratação; 2) se possa verificar 

a existência de recursos orçamentários suficientes para arcar com as despesas da licitação e 3) 

se possua um valor de balizamento para análise das propostas dos licitantes durante o certame 

público, permitindo a identificação de propostas inexequíveis ou superfaturadas. 

Nóbrega, Camelo e De Torres (2020), num contexto mais atual, estendem o rol de 

utilidades da pesquisa de preços para estimativa de custos que, implícita ou expressamente, é 

utilizada em distintos momentos do processo de contratação pública. Dentre essas utilidades, 

podemos destacar a delimitação dos recursos necessários à contratação e a definição da 

modalidade de licitação, o que está diretamente vinculado ao valor do objeto. 

Destaca-se, ainda, acerca do conhecimento sobre o preço do objeto no mercado, a 

possibilidade da identificação de propostas inexequíveis ou superfaturadas, além da 

possibilidade da identificação da vantagem econômica na adesão a uma ata de registro de 

preços, na negociação com fornecedores sobre preços registrados em ata e na vantajosidade 

sobre possíveis prorrogações e alterações contratuais (NÓBREGA; CAMELO; DE TORRES, 

2020). 

 

2.5.4. O gerenciamento de riscos 

Segundo Fenili (2018), a gestão de riscos pode ser dividida em dois níveis básicos de 

aplicabilidade: 1) a gestão de riscos do metaprocesso de compras públicas, em sentido lato; e 

2) a gestão de riscos de cada processo específico de contratação, em sentido stricto. 

A aplicação em sentido lato busca melhorar a “performance do processo” (FENILI, 2018, 

p. 83), implementando inovações no metaprocesso de compras públicas, podendo ser 

comparada com ferramentas de gestão de processos, como o Seis Sigma, Kaizen, Lean e outros. 

No sentido estrito, devem ser observados os riscos específicos de cada compra ou 

contratação (FENILI, 2018), podendo haver múltiplas variações a cada processo. Nessa seara, 

os riscos devem contemplar as três etapas da compra pública: o planejamento da contratação, a 

seleção do fornecedor e a gestão contratual (BRASIL, 2017b). 

O TCU, mediante Acórdão n.º 1.321/2014 – Plenário, publicou documento intitulado 

Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), ainda em fase de amadurecimento, que buscou 

identificar e sugerir soluções para os principais riscos que permeiam os processos de compras 

públicas. Dos 117 riscos levantados, 82% recaem sobre a etapa de planejamento, sendo 34 

relacionados ao ETP e um total de 40 riscos relacionados ao TR ou PB (BRASIL, 2014). 
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Tal constatação reforça a ideia de que a etapa de planejamento é a mais importante – e a 

mais delicada – de um processo de compra pública. As condições elencadas no Edital e seus 

anexos, incluindo o ETP e o TR ou PB, são determinantes para as demais fases do processo 

(BRASIL, 2014). 

No ano seguinte, mediante Acórdão n.º 2.238/2015 – Primeira Câmara, o TCU constatou 

que as práticas referentes à gestão de riscos são pouco difundidas entre os órgãos públicos e 

ainda depende da conscientização dos gestores acerca da sua relevância, além de esforços para 

garantir a expertise e a capacitação dos servidores (BRASIL, 2015). E, desde então, passou-se 

a produzir maciça jurisprudência sobre governança em aquisições públicas, principalmente 

relacionadas à gestão de riscos, o que fez com que o tema passasse a ter mais destaque entre os 

demais instrumentos de governança (FENILI, 2018), merecendo, inclusive, destaque na NLLC. 

Atualmente, o Portal de Compras do Governo Federal também possui sistema específico 

– Sistema de Gestão de Riscos – para o registro e acompanhamento dos riscos levantados para 

cada contratação, que são materializados através de um mapa de riscos. 

 

2.5.5. Conclusões sobre o planejamento específico das compras públicas 

Concluindo o tópico 2.5 desta pesquisa, resume-se que, segundo Barral (2018), a 

dinâmica do planejamento dos processos de compras públicas baseia-se nos seguintes 

procedimentos: 1) Levantamento e registro das demandas das áreas requisitantes, com as 

devidas justificativas; 2) Formação da equipe para condução do planejamento; 3) Elaboração 

dos estudos preliminares visando auferir qual é a melhor solução para atender à solicitação da 

área demandante, com base nas justificativas e estudos de soluções disponíveis no mercado; 4) 

Realização de gerenciamento de riscos que possam impactar na efetividade da contratação 

como um todo; 5) Elaboração do TR ou PB com base nas minutas padrão da AGU. 

Para Fenili (2022), a fase de planejamento serve para que se possa montar a melhor 

estratégia de contratação, principalmente no ETP e no TR ou PB, onde é estabelecida a 

estratégia transacional com o mercado. Para o mesmo autor, a melhor estratégia de contratação 

é aquela que potencializa as chances de se maximizarem as dimensões de desempenho da 

contratação. Tais dimensões de desempenho são aquelas elencadas no art. 11 da NLLC, nestes 

termos: 

O processo licitatório tem por objetivos: 

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 

vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 

objeto; 

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição; 
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III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis 

e superfaturamento na execução dos contratos; 

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

 

Ressalta-se novamente que, diferentemente da Lei n.º 8.666/93, que tem o foco no rito 

processual, a Lei n.º 14.133/2021 objetiva o resultado, ou seja, aponta para a efetividade do 

processo (FENILI, 2022), mudando paradigmas nos procedimentos necessários à execução das 

compras públicas. 

 

2.6. GOVERNANÇA EM AQUISIÇÕES PÚBLICAS 

Para Eagleton-Pierce (2010), Fenili (2018) e Gomes Júnior e Ferreira Neto (2020), 

conceituar governança é algo deveras complexo, pois não existe uma única definição para o 

termo. É justamente essa imprecisão de conceitos a principal dificuldade de uma análise 

científica sobre o tema (GOMES JÚNIOR; FERREIRA NETO, 2020). 

Fenili (2018, p. 19) define governança como o “conjunto de ações de monitoramento e 

incentivos que visam assegurar, de forma institucionalizada e em uma relação de agência, que 

os interesses do principal estão sendo preservados pelo agente”. 

De acordo com o Decreto n.º 9.203, de 22 de novembro de 2017, o termo governança 

pública é definido como o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos 

em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas 

públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017a, art. 2º, I). 

O mesmo normativo elenca como princípios da governança pública a capacidade de 

resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a transparência e a prestação 

de contas e responsabilidade (BRASIL, 2017a, art. 3º). Além disso, traz diversas diretrizes e 

mecanismos para que a governança seja colocada em prática nas organizações públicas. 

Gomes Júnior e Ferreira Neto (2020) estabelecem que a governança pública tem como 

finalidade garantir que as instituições públicas ajam de acordo com o interesse público, 

concatenando os objetivos políticos com os anseios da sociedade. 

No que se refere à governança das aquisições públicas, no dia 19 de julho de 2021 foi 

editada a Portaria SEGES/ME n.º 8.678/2021, que dispôs sobre a governança das contratações 

públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. O aludido 

normativo infralegal conceitua governança das aquisições públicas como o “conjunto de 

mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, visando a agregar valor ao negócio do 
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órgão ou entidade, e contribuir para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis” 

(BRASIL, 2021e, art. 2º, III) 

Em 2017, o TCU aplicou um instrumento de autoavaliação em 581 órgãos e entidades 

públicos federais com questões sobre tecnologia da informação, gestão de pessoas, contratações 

e governança pública e, segundo Fenili (2018, p. 47-48), destacam-se as seguintes informações 

sobre as contratações e governança pública: 

 58% das organizações estão em estágio de capacidade inicial em governança e 

gestão; 

 A gestão das contratações apresenta quadro crítico, com 56% da amostra em 

estágio inicial; 

 No que diz respeito à governança das contratações, 85% das organizações estão 

no estágio inicial da gestão de riscos; 

 50% das organizações estão no estágio inicial de capacidade de estruturação da 

gestão de contratações, não se revelando avanços com relação ao levantamento já 

realizado em 2013; 

 76% das organizações estão no estágio inicial de capacidade no monitoramento 

do desempenho da gestão de contratações; 

 65% das organizações não definiram os perfis profissionais desejados de 

colaboradores da área de gestão de contratações, e 77% não o fizeram para os 

ocupantes de cargos de chefia; 

 78% das organizações não definiram o quantitativo necessário à área de gestão 

das contratações; e 

 62% das organizações estão no estágio inicial de capacidade na execução de 

processo de planejamento das contratações (piora com relação ao levantamento 

de 2013). 

Segundo Fenili (2018), tal diagnóstico apresentado pelo TCU representa o baixo 

desempenho da Administração Pública na governança das suas contratações, demonstrando 

clara incompatibilidade com a relação de agência da qual faz parte. 

Recentemente, em 2021, o TCU também realizou auditoria em 72 organizações públicas 

federais para avaliar se o PCA e o Sistema PGC têm contribuído para o aperfeiçoamento do 

planejamento das contratações públicas. Tal auditoria resultou no Acórdão TCU n.º 1.637/2021 

– Plenário que, em seu Capítulo 4, descreveu que “o nível de maturidade em governança das 
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contratações nos órgãos, relacionado ao planejamento anual das contratações, não contribui 

para o processo de elaboração e gestão do PCA” (BRASIL, 2021a, p. 9). 

Dentre as principais fragilidades identificadas, destacam-se: 1) “A ausência ou 

insuficiência de engajamento da alta cúpula no planejamento anual das contratações” (BRASIL, 

2021a, p. 9); 2) “Ausência de calendário anual de compras e/ou plano de comunicação interno” 

(BRASIL, 2021a, p. 10); 3) “Ausência de processo de trabalho formalmente instituído para: 

elaboração, aprovação, execução e gestão do PAC, incluindo procedimentos para estimativa de 

preços e de quantidades dos itens demandados” (BRASIL, 2021a, p. 11) e 4) “Ausência de 

treinamentos e capacitações das equipes responsáveis por cada etapa do processo” (BRASIL, 

2021a, p. 12). 

A NLLC estabelece que “a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela 

governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de 

riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 

respectivos contratos” (BRASIL, 2021c, art. 11, parágrafo único). Nesse contexto, a NLLC é 

clara ao direcionar à alta administração a responsabilidade pela governança das compras 

públicas, inclusive garantindo o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico 

do órgão (LEONEZ, 2021). 

O TCU propõe um sistema de governança que, de forma simplificada, é representado na 

Figura 6. 
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Figura 6 - Sistema de governança em organizações públicas proposto pelo TCU 

 

Fonte: Referencial básico de governança organizacional - 3ª edição (BRASIL, 2020c) 

 

Seguindo recomendações jurisprudenciais do TCU, Fenili (2018) propõe rol não 

exaustivo de documentos e diretrizes que servem como base para a concepção de um modelo 

de governança para as aquisições públicas e, dentre os documentos citados pelo autor, 

destacam-se a gestão de riscos, o PCA e a gestão estratégica de compras.  

A Portaria SEGES/ME n.º 8.678/2021 também relaciona em seu art. 6º diversos 

instrumentos de governança em aquisições públicas, entre eles, o PCA e a política de compras 

compartilhadas. 

Não tem esta pesquisa a intenção de abordar todos os elementos da governança em 

aquisições públicas. Considerando todo o conteúdo exposto, ressalta-se que o foco principal 

deste trabalho é a elaboração de diretrizes para a construção de um PCA robusto, com critérios 

e funcionalidades que atendam às necessidades do IF Sudeste MG e, ainda, na elaboração de 

diretrizes para o planejamento das contratações em sentido estrito, considerando os documentos 

necessários e essenciais para a execução desta etapa em cada processo de contratação pública. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este Capítulo destina-se à apresentação dos procedimentos metodológicos adotados para 

a proposição de uma solução para o problema apresentado, bem como para atender aos 

objetivos do trabalho. Para tanto, buscou-se elencar as características da pesquisa, demonstrar 

o seu plano de desenvolvimento e, também, descrever os procedimentos adotados para a coleta 

e análise dos dados com o objetivo de definir os desdobramentos dos objetivos específicos para 

o alcance do objetivo geral. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Toda pesquisa busca solucionar questões levantadas a partir de pontos ou fatos ainda 

obscuros e que necessitam de explicações e respostas plausíveis que venham elucidá-las. Em 

sentido amplo, pesquisar é procurar informações que não conhecemos e que precisamos 

conhecer (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Em relação à pesquisa científica, sua realização busca por conhecer um ou mais aspectos 

de um determinado assunto, devendo ser sistemática, metódica e crítica. Na pesquisa científica, 

destaca-se a busca por conhecimentos, apoiada em procedimentos capazes de garantirem a 

confiabilidade dos resultados (GIL, 2008; PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Do ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, uma vez que 

busca gerar conhecimentos para a aplicação prática da solução de um problema específico, 

envolvendo verdades e interesses locais. No que se refere à abordagem do problema, a pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa, por não utilizar métodos e recursos estatísticos para traduzir 

em números o conhecimento gerado (PRODANOV; FREITAS, 2013). No método qualitativo 

trabalha-se a coleta, o tratamento e a análise de dados com o emprego de técnicas aplicadas em 

função da necessidade de decisão (MARCONDES et al., 2017). 

Em relação aos seus objetivos, classifica-se esta pesquisa como exploratória e descritiva. 

De forma geral, a pesquisa exploratória possui planejamento flexível, permitindo o estudo da 

temática sob diversos ângulos e aspectos distintos (PRODANOV; FREITAS, 2013), visando o 

esclarecimento de conceitos e ideias para a formulação mais precisa de problemas ou hipóteses 

a serem pesquisadas (GIL, 2008). Também busca descrever aquilo que está sendo feito e como 

as coisas funcionam (MARCONDES et al., 2017). 

Já a pesquisa descritiva assume, em geral, a forma de levantamento de dados e 

informações e pretende descrever as características de um fenômeno (GIL, 2008). A pesquisa 



61 

descritiva observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, buscando verificar a 

frequência com que um fato ocorre, esclarecendo a sua natureza, suas características, causas e 

relações com outros fatos (PRODANOV; FREITAS, 2013). Para os mesmos autores, os 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática realizam, habitualmente, pesquisas 

exploratórias e descritivas, já que ambas proporcionam uma nova visão do problema. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados para esta pesquisa, o delineamento traçado 

vale-se das chamadas “fontes de papel” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54), ou seja, a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

A pesquisa bibliográfica utiliza-se de materiais já publicados por demais autores, 

principalmente livros, artigos científicos e publicações em periódicos, revistas, dissertações e 

outros para que o pesquisador tenha contato direto com material já elaborado sobre o tema 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Já a pesquisa documental não deve ser confundida com a pesquisa bibliográfica e sua 

principal diferenciação está relacionada com a natureza das fontes de informação (GIL, 2008). 

A pesquisa documental utiliza-se, principalmente, de documentos que podem ser utilizados 

como fonte de informação, mas que ainda não receberam qualquer tratamento analítico, como 

documentos oficiais de organizações, arquivos públicos, normativos legais, documentos 

jurídicos, relatórios, ofícios, resoluções internas, entre outros (GIL, 2008; PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Com a pesquisa já tipificada, relata-se que o desenvolvimento deste trabalho se iniciou 

com a definição do problema de pesquisa, tema que já era de conhecimento do pesquisador. 

Definido o problema, foram delineados os objetivos geral e específicos. 

Logo após realizou-se extensa pesquisa bibliográfica e documental, seguida pela 

elaboração de revisão da literatura. 

A terceira etapa concluiu-se com a definição e descrição dos procedimentos 

metodológicos que nortearam o levantamento e tratamento dos dados necessários para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

De maneira sucinta, o desenvolvimento da pesquisa se deu de acordo com o fluxograma 

apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 
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3.3. PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Visando o alcance do objetivo geral desta pesquisa, fez-se necessária a coleta e análise de 

dados essenciais para o atendimento dos objetivos específicos descritos. 

Para a consecução do primeiro objetivo específico – Analisar e listar a legislação vigente 

aplicável às compras públicas no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional – utilizou-se da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental. 

Durante a pesquisa e elaboração do referencial teórico, deparou-se, por diversas vezes, 

com citações dos mesmos normativos legais e infralegais que dispõem sobre as regras e 

diretrizes para as compras públicas no Brasil e, assim, tais normativos amplamente citados por 

diversos autores já formaram o início da listagem de regramentos que foi elaborada e 

pesquisada. 

Num segundo momento, consultou-se o Portal de Compras do Governo Federal12, aba 

“Legislação”. Na área destinada aos “Principais Normativos”, todos eles foram analisados e 

listados. No momento da consulta, em maio de 2022, os documentos classificados como 

principais eram: 1) Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos; 

2) Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019 – Decreto do Pregão Eletrônico; 3) Decreto 

n.º 10.947, de 25 de janeiro de 2022 – Decreto do Plano de Contratações Anual; 4) Instrução 

Normativa SEGES/MPDG n.º 5, de 26 de maio de 2017 – Instrução Normativa de Serviços; 5) 

Portaria ME n.º 179, de 22 de abril de 2019 – Portaria de Racionalização do Gasto Público; 6) 

Portaria SEGES/ME n.º 8.678, de 16 de julho de 2021 – Portaria de Governança. 

Após, passou-se a analisar todos os normativos da seção “Legislação por Hierarquia 

Normativa” nas áreas de Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e 

Orientações Normativas. Também se analisou a seção de “Legislação por Temas”, onde todas 

as áreas temáticas foram consultadas e analisadas. 

Na perquirição foram considerados os normativos legais e infralegais mais abrangentes 

que ainda se encontram vigentes e que são utilizados com mais frequência na maioria dos 

processos licitatórios do IF Sudeste MG. Valeu-se, nessa etapa, da experiência do pesquisador 

com as compras públicas e, também, da hermenêutica jurídica, buscando interpretar a norma e 

o devido significado e alcance das palavras escritas pelo legislador (SOUZA et al., 2018). 

                                                           
12 Acesso através do endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
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A proximidade laboral do pesquisador com o tema proposto também permitiu um 

acompanhamento diário de novas regulamentações que foram promulgadas mesmo após essa 

pesquisa inicial. Essas novas regulamentações também inteiraram a listagem elaborada pelo 

autor. 

Para o alcance do segundo objetivo específico – Relacionar todas as licitações realizadas 

pelo IF Sudeste MG nos últimos cinco anos (2017-2021), com seus respectivos detalhamentos 

– foram consultados o Data Warehouse (DW)13 do Portal de Compras do Governo Federal14 e 

o sistema específico do Tesouro Gerencial15 que, além de ser uma ferramenta muito útil de 

Business Intelligence, também pode ser considerado um DW de informações orçamentárias e 

financeiras da Administração Pública Federal, com todos os dados extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 

O acesso aos dois sistemas é feito através de usuário e senha específicos. Para o DW do 

Portal de Compras do Governo Federal, foi solicitada a liberação de cadastro junto ao ME, 

através de e-mail. Já para o acesso ao Tesouro Gerencial, a liberação de usuário foi consumada 

através de cadastrador interno do IF Sudeste MG, com a liberação de perfil específico para 

consultas no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 

Para a coleta dos dados nos mencionados sistemas, foram considerados os processos 

licitatórios de todas as UASGs do IF Sudeste MG, publicados no período de 1º de janeiro de 

2017 a 30 junho de 2022. Os códigos das UASGs que compunham a estrutura do IF Sudeste 

MG neste período estão relacionados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Relação das UASGs do IF Sudeste MG 

Código UASG Unidade 

158123 

Reitoria 

Campus Avançado Bom Sucesso 

Campus Avançado Ubá 

Campus Avançado Cataguases 

158412 Campus Rio Pomba 

158413 Campus Barbacena 

158414 Campus Juiz de Fora 

158415 Campus Muriaé 

154762 Campus São João del-Rei 

                                                           
13 Para a empresa Oracle (2019), uma das líderes no mercado, DWs são sistemas de gerenciamento de dados 

projetados para consultas e análises avançadas, concentrando grandes quantidades de dados de diversas fontes e 

fornecendo suporte às atividades de Business Intelligence. Segundo Machado (2004), Business Intelligence é o 

conjunto de tecnologias orientadas a disponibilizar informação e conhecimento em uma organização. “É um termo 

guarda-chuva que inclui os aplicativos, infraestrutura e ferramentas, e as melhores práticas que permitem o acesso 

e a análise de informações para melhorar e otimizar as decisões e o desempenho” (GARTNER GROUP, 2013). 

14 Acesso através do endereço: https://dw.comprasnet.gov.br/ 

15 Acesso através do endereço: https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/ 
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Código UASG Unidade 

154763 Campus Santos Dumont 

155591 Campus Manhuaçu 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em IF Sudeste MG (2022) 

 

Apesar de hoje, após a publicação da Portaria SEGES/ME n.º 13.623/2019, os processos 

licitatórios serem executados em uma única UASG (158123), essa não era a realidade no 

período anterior a 2020 e, por isso, foram consideradas todas as UASGs que formavam a rede 

de unidades do IF Sudeste MG durante todo o período pesquisado. 

Para filtrar os dados referentes aos anos de 2017 a 2022 – sendo este último ano limitado 

apenas ao primeiro semestre – foi considerado o atributo “Ano Referência Compra”, que indica 

o ano em que o processo foi devidamente publicado e divulgado, tornando-se de conhecimento 

público. Apesar de a pesquisa considerar as informações dos processos licitatórios dos últimos 

cinco anos (2017-2021), também foram coletados os dados do ano corrente para comparações 

do cenário atual com a média dos anos anteriores e, ainda, para demonstrar como os eventos 

ocorridos nos últimos anos, principalmente em 2021, influenciaram o contexto atual, 

principalmente no que se refere à execução orçamentária do ano corrente e o planejamento das 

compras unificadas do IF Sudeste MG para o ano seguinte. 

Importante destacar que o DW do Portal de Compras do Governo Federal, até o presente 

momento, traz dados referentes aos processos licitatórios amparados nas modalidades de 

compra arroladas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 10.520/2002 que foram registrados e 

publicados através de UASG própria, o que não considera as participações em licitações de 

outros órgãos e as adesões tardias em atas de registro de preços de outros órgãos, popularmente 

conhecidas como “caronas”. As participações e “caronas” não dependem de licitações 

executadas dentro da própria unidade e, por isso, não são registradas no sistema como um 

processo licitatório próprio.  

Para o período estabelecido, as modalidades de compra levantadas na consulta foram: 

Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de Licitação e Pregão. 

Para os processos de RDC, ressalta-se que estes são executados apenas para as licitações 

de obras, projetos e demais serviços de engenharia e arquitetura. Segundo o Regimento Geral 

do IF Sudeste MG, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, setor vinculado à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional, na Reitoria, é responsável por “elaborar e propor normas e 

procedimentos para contratação, execução e fiscalização de projetos, obras e serviços de 

engenharia e arquitetura” (IF SUDESTE MG, 2018, p. 46), “auxiliar os campi e os campi 

avançados na elaboração dos estudos preliminares precedentes à contratação de projetos, obras 
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e serviços de engenharia e arquitetura” (IF SUDESTE MG, 2018, p. 46) e “elaborar, em 

conjunto com os campi e os campi avançados, termos de referência e projetos básicos para 

contratação de projetos, obras e serviços de engenharia” (IF SUDESTE MG, 2018, p. 46) e, 

ainda, “acompanhar, subsidiar e participar dos processos de licitações relativos à contratação 

de empresas para execução de projetos, obras e serviços de engenharia e arquitetura” (IF 

SUDESTE MG, 2018). 

Além do mais, existe comissão própria e específica para promover os certames públicos 

referentes às licitações de RDC no âmbito do IF Sudeste MG e, destarte, esses processos não 

são executados pelos setores de licitação das unidades. Devido a estas especificidades dos ritos 

processuais desta modalidade, os processos de RDC não foram considerados para esta pesquisa 

no rol de compras unificadas do IF Sudeste MG. 

Após as coletas necessárias, os dados foram tratados e analisados por meio de dashboards 

interativos16 elaborados no Microsoft Power BI17, aplicação gratuita que, em 2022, foi apontado 

pela Gartner Group como líder mundial no mercado de ferramentas para Business Intelligence. 

A utilização de ferramentas de Business Intelligence é de extrema relevância para o 

processo decisório das organizações, pois auxilia na visualização de informações que, a 

princípio, são imperceptíveis e promove a condensação de dados volumosos que, por vezes, 

estão dispersos em sistemas ou base de dados diferentes (BARBIERI, 2011). Propicia a 

transformação de dados soltos em informações e conhecimentos úteis (OLSZAK; ZIEMBA, 

2007; TURBAN et al., 2009). Sem a utilização do Microsoft Power BI, possivelmente não seria 

concebível vislumbrar de forma tão precisa todas as informações relevantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

De forma resumida, os procedimentos metodológicos são os descritos no Quadro 3. 

 

                                                           
16 Acesso pelo endereço: https://bityli.com/evTNWwYg 

17 Disponível em: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/ 
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Quadro 3 - Resumo dos procedimentos metodológicos 

Título da pesquisa 
O Plano de Contratações Anual e o planejamento das compras públicas: 

Proposta de melhoria nas compras unificadas do IF Sudeste MG 

Problema da pesquisa 

As regulamentações internas do IF Sudeste MG não estão de acordo com 

o regramento jurídico atualmente vigente, enfraquecendo o planejamento 

das compras públicas na organização e, consequentemente, promovendo 

a má utilização do Plano de Contratações Anual como ferramenta de 

gestão e de governança 

Objetivo geral 

Estabelecer novas diretrizes para as compras unificadas do IF Sudeste MG, materializadas na proposta de uma 

nova resolução interna 

Características da pesquisa 

De natureza aplicada, com abordagem qualitativa e finalidades 

descritivas e exploratórias. Em relação aos procedimentos, utilizou-se da 

pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental 

Organização pesquisada IF Sudeste MG 

Objetivo específico Coleta de dados Análise de dados 

Analisar e listar a legislação 

vigente aplicável às compras 

públicas no âmbito dos órgãos e 

entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional 

Pesquisa bibliográfica e 

documental 

Seleção dos normativos legais e infralegais 

vigentes sobre o tema de compras públicas 

no Brasil de acordo com o referencial 

teórico apresentado e com as licitações 

mais comuns no IF Sudeste MG 

Relacionar todas as licitações 

realizadas pelo IF Sudeste MG nos 

últimos cinco anos (2017-2021), 

com seus respectivos 

detalhamentos, para que se tenha 

um diagnóstico destes processos e 

seus impactos na instituição 

Pesquisa documental 

Dados analisados através de dashboards 

interativos elaborados no Microsoft Power 

BI 

Artefato final 

Proposta de uma nova resolução para as compras unificadas do IF Sudeste MG 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em Nascimento (2018) e Da Cruz (2019) 

 

3.4. O OBJETIVO GERAL E A ELABORAÇÃO DO ARTEFATO FINAL 

Com todas as informações e dados levantados e trabalhados, sobreveio o cumprimento 

dos objetivos específicos e, em seguida, foi trabalhada a proposta de se estabelecerem novas 

diretrizes para o planejamento das compras públicas no âmbito do IF Sudeste MG, considerando 

os resultados das análises e todo o conteúdo exposto no referencial teórico e normativo. 

Nesta pesquisa, o planejamento das compras públicas divide-se em duas etapas principais: 

1) O planejamento no sentido macro, que deve envolver a alta administração do órgão em um 

plano de comunicação com todos os requisitantes de todas as unidades e, também, na 

consecução de um PCA robusto, além da divisão das tarefas e responsabilidades durante o 

período legalmente estabelecido para o cumprimento de cada estágio do decurso; 2) A etapa de 

planejamento de cada processo de compra pública, com critérios para a definição da equipe de 

planejamento da contratação que irá desenvolver os documentos necessários deste estágio até 
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que o processo seja devidamente encaminhado para o setor de licitações, responsável pela etapa 

de seleção do fornecedor. 

Destarte, foi analisada toda a legislação vigente pertinente ao tema para que fosse possível 

confrontar os dispositivos legais e infralegais publicados com os procedimentos 

regulamentados internamente do âmbito do IF Sudeste MG, apontando a discrepância entre 

eles. 

Também foi analisado como essa disparidade impacta na eficiente utilização do PCA 

como instrumento de gestão e governança nas aquisições públicas e, ainda, os impactos 

negativos nos processos licitatórios e na execução orçamentária da organização. 

Desse modo, tendo como base a legislação vigente, as regulamentações internas 

existentes e o atual diagnóstico dos processos licitatórios do IF Sudeste MG, foram 

estabelecidas novas diretrizes para as compras unificadas da instituição, materializadas na 

proposta de uma nova resolução interna, descrita integralmente no APÊNDICE C. 

De forma sucinta, a elaboração dessas diretrizes considerou o esquema graficamente 

demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Diretrizes para a consecução do objetivo geral 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Neste Capítulo estão demonstrados os resultados e análises mais significativos para a 

apresentação de um diagnóstico da atual realidade dos processos licitatórios do IF Sudeste MG, 

destacando os principais problemas e propondo algumas soluções. 

 

4.1. A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL ÀS COMPRAS PÚBLICAS NO ÂMBITO 

DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 

Em relação ao primeiro objetivo específico, foi feito um levantamento dos principais 

normativos legais e infralegais vigentes e aplicáveis às compras públicas no âmbito dos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

A lista elaborada, de caráter não exaustivo, possui 33 normativos e é apresentada no 

APÊNDICE A desta pesquisa. Destaca-se a importância da constante revisão e atualização dos 

normativos elencados, principalmente neste atual momento de transição entre duas leis 

principais – a LLC e a NLLC – quando são necessárias diversas alterações nos normativos 

derivados destas leis, além de novas regulamentações. 

 

4.2. LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS 

REALIZADOS PELO IF SUDESTE MG NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

Entre os anos de 2017 e 2021, o IF Sudeste MG realizou 1.165 processos licitatórios nas 

modalidades dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e pregão, conforme demonstrado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Licitações realizadas pelo IF Sudeste MG entre os anos de 2017 e 2021 

Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Reitoria e demais unidades 158123 141 78 89 308 

Campus Rio Pomba 158412 115 28 127 270 

Campus Juiz de Fora 158414 59 50 43 152 

Campus Barbacena 158413 35 16 55 106 

Campus Manhuaçu 155591 72 13 9 94 
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Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Campus São João del-Rei 154762 35 11 37 83 

Campus Santos Dumont 154763 44 16 17 77 

Campus Muriaé 158415 35 10 30 75 

TOTAL 536 222 407 1.165 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Somente no ano de 2021, o IF Sudeste MG realizou um total de 115 processos licitatórios, 

considerando as mesmas modalidades de compra, distribuídos conforme dados demonstrados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Licitações realizadas pelo IF Sudeste MG no ano de 2021 

Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Reitoria e demais unidades 158123 54 23 35 112 

Campus Muriaé 158415   1 1 

Campus Rio Pomba 158412   1 1 

Campus Santos Dumont 154763  1  1 

TOTAL 54 24 37 115 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Em 2021, como já explanado nas linhas desta pesquisa, todos os processos licitatórios do 

IF Sudeste MG foram realizados na UASG 158123, como resultado da Portaria SEGES/ME n.º 

13.623/2019, que estabeleceu diretrizes para o redimensionamento do quantitativo de UASGs 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

(BRASIL, 2019b). 

Os três processos realizados em UASGs distintas são processos que já haviam sido 

parcialmente instruídos no ano de 2020, mas foram publicados e divulgados somente no ano de 

2021, sendo esta a data considerada no levantamento dos dados. 

Já no ano de 2020, observa-se que o IF Sudeste MG realizou um total de 184 processos 

licitatórios, distribuídos conforme números trazidos na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Licitações realizadas pelo IF Sudeste MG no ano de 2020 

Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Reitoria 158123 17 16 14 47 

Campus Rio Pomba 158412 13 3 19 35 

Campus Juiz de Fora 158414 10 6 10 26 

Campus Manhuaçu 155591 22 2 1 25 

Campus Barbacena 158413 9 1 13 23 

Campus São João del-Rei 154762 8  7 15 

Campus Santos Dumont 154763 6 1 1 8 

Campus Muriaé 158415 3  2 5 

TOTAL 88 29 67 184 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Destaca-se que os anos de 2020 e 2021 foram bem atípicos, quando foi vivenciado o 

período mais crítico da pandemia de COVID-19, com o consequente fechamento de grande 

parte dos estabelecimentos, incluindo as instituições de ensino. Supostamente por este motivo, 

o IF Sudeste MG realizou um número muito menor de processos licitatórios ao se comparar 

com a média dos três anos anteriores, entre 2017 e 2019. 

No ano de 2019, ainda sem o cenário da pandemia de COVID-19, o IF Sudeste MG 

realizou um total de 280 licitações, dividas de acordo com os dados apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Licitações realizadas pelo IF Sudeste MG no ano de 2019 

Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Campus Rio Pomba 158412 41 7 39 87 

Reitoria 158123 26 10 11 47 

Campus Juiz de Fora 158414 13 8 11 32 

Campus Manhuaçu 155591 24 2 1 27 

Campus Santos Dumont 154763 20 2 4 26 

Campus Muriaé 158415 12 3 9 24 

Campus São João del-Rei 154762 6 3 11 20 

Campus Barbacena 158413 9 1 7 17 

TOTAL 151 36 93 280 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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Como se pode observar, o número de licitações realizadas em 2019 foi expressivamente 

superior ao número de licitações realizadas em 2020 e em 2021, demonstrando com maior 

precisão a quantidade de processos licitatórios que o IF Sudeste MG normalmente executa ao 

longo de seu exercício financeiro. 

Este número é corroborado pelos dados de 2018, levantados no DW do Portal de Compras 

do Governo Federal, conforme pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Licitações realizadas pelo IF Sudeste MG no ano de 2018 

Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Campus Rio Pomba 158412 33 8 36 77 

Reitoria 158123 29 17 10 56 

Campus Juiz de Fora 158414 22 18 10 50 

Campus São João del-Rei 154762 17 5 12 34 

Campus Barbacena 158413 10 9 14 33 

Campus Muriaé 158415 14 5 7 26 

Campus Santos Dumont 154763 13 5 6 24 

Campus Manhuaçu 155591 9 5 2 16 

TOTAL 147 72 97 316 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

O mesmo acontece com os números de 2017, demonstrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Licitações realizadas pelo IF Sudeste MG no ano de 2017 

Unidade UASG 
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade 

de Licitação 
Pregão TOTAL 

Campus Rio Pomba 158412 28 10 32 70 

Reitoria 158123 15 12 19 46 

Campus Juiz de Fora 158414 14 18 12 44 

Campus Barbacena 158413 7 5 21 33 

Campus Manhuaçu 155591 17 4 5 26 

Campus Muriaé 158415 6 2 11 19 

Campus Santos Dumont 154763 5 7 6 18 

Campus São João del-Rei 154762 4 3 7 14 

TOTAL 96 61 113 270 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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Destaca-se que, dos 1.165 processos licitatórios efetuados pelo IF Sudeste MG nos 

últimos cinco anos, 563 (46%) são dispensas de licitação, 407 (34,9%) são pregões e 222 

(19,1%) são processos de inexigibilidade de licitação. 

Se considerarmos o período total de cinco anos, compreendendo os anos de 2017 a 2021, 

tem-se que o IF Sudeste MG executa, em média, 233 processos licitatórios por ano, sendo, em 

média e em números arredondados, 107 dispensas de licitação, 81 pregões e 44 inexigibilidades 

de licitação a cada ano. 

Desconsiderando os desabituais números apresentados em 2020 e 2021, pode-se afirmar 

que o IF Sudeste MG executa, em média e em números arredondados, 289 processos licitatórios 

a cada ano, sendo 131 dispensas de licitação, 101 pregões e 56 inexigibilidades de licitação por 

ano, números que, provavelmente, estão mais próximos da veridicidade e da real capacidade 

operacional da instituição. 

Salienta-se, também, que a quantidade de processos licitatórios realizados no ano de 2021 

(Tabela 2) é significativamente inferior à média dos quatro anos anteriores. Mesmo 

comparando-se apenas com o ano de 2020 (Tabela 3), já tendo em conta o período de pandemia 

da COVID-19, o número é consideravelmente menor, principalmente na quantidade de pregões. 

Como já citado anteriormente, a média de pregões realizados entre 2017 e 2019 é de 101 

processos por ano, enquanto em 2020 foram realizados 67 pregões e, em 2021, apenas 37, 

conforme demonstrado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de pregões por ano nos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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A quantidade de processos de dispensa de licitação em 2021 também foi menor que a 

média dos anos anteriores. Entre 2017 e 2019, foram realizadas, em média, 131 dispensas de 

licitação por ano, enquanto em 2020 foram concretizados 88 processos desta modalidade e, em 

2021, 54. Tais dados podem ser observados no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Quantidade de dispensas de licitação por ano nos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Acompanhando a tendência das demais modalidades licitatórias, a quantidade de 

inexigibilidades de licitação em 2021 também se apresentou em números menores, comparados 

com os anos anteriores. Enquanto entre 2017 e 2019 foram realizadas, em média, 56 

inexigibilidades de licitação por ano, em 2020 foram realizados 29 processos desta modalidade 

e, em 2021, apenas 24 processos. Os números são demonstrados no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Quantidade de inexigibilidades de licitação por ano nos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Além de não deixar o IF Sudeste MG devidamente preparado e provido de insumos para 

o retorno das atividades presenciais que se deu no início do ano de 2022, a expressiva redução 

das quantidades de processos licitatórios no ano de 2021 também provocou consequências 

orçamentárias e financeiras ruinosas para 2022, conforme será discutido em tópicos adiante. 

 

4.3. OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO IF SUDESTE MG DISTRIBUÍDOS AO 

LONGO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

Ao analisar a distribuição, ao longo dos meses dos anos, dos 1.165 processos de licitação 

do IF Sudeste MG publicados nos últimos cinco anos, constata-se a situação demonstrada no 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Distribuição mensal dos processos ao longo dos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Observa-se que os processos não são distribuídos de maneira uniforme ao longo dos 

meses nos exercícios financeiros, havendo uma maior concentração de processos nos últimos 

meses do ano: 29,7% de todos os processos foram publicados em apenas dois meses, outubro e 

novembro, com destaque para quantidade de pregões registrados em outubro (79 processos) e 

para a quantidade de dispensas de licitação registradas em novembro (112 processos), mês 

quando, normalmente, se encerra o prazo para emissão de empenhos. 

Ao analisar isoladamente os pregões, principal modalidade de compra para as licitações 

unificadas, encontra-se o histórico demonstrado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Distribuição mensal dos pregões ao longo dos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Percebe-se que o mês de outubro concentrou 19,4% de todos os processos e a quantidade 

de pregões executados neste mês foi 75,6% superior a novembro, o segundo mês com mais 

pregões. Em relação a dezembro, mês com menor número de pregões, esse número foi 338,9% 

superior. 

Ao analisar as dispensas de licitação, observa-se situação ainda mais discrepante. O mês 

de novembro, mês com maior número de processos de dispensa de licitação, concentrou 20,9% 

de todos os processos e teve um quantitativo 111,3% superior aos meses de julho e dezembro, 

meses empatados em segundo lugar no ranking de meses com mais processos desta modalidade 

licitatória. Ao comparar com janeiro, mês com menor número de dispensas de licitação, a 

diferença percentual ultrapassa os 558,8%. Tais dados podem ser observados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Distribuição mensal das dispensas de licitação ao longo dos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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A distribuição mensal dos processos de inexigibilidade de licitação também não apresenta 

uniformidade, porém a discrepância no quantitativo de processos executados a cada mês não é 

tão diferente nos meses de outubro, setembro, novembro, agosto e março, meses com mais 

processos desta modalidade A disparidade fica mais evidente ao comparar os meses citados 

com os meses de fevereiro, maio, janeiro dezembro e junho. Enquanto 15,8% de todos os 

processos de inexigibilidade de licitação foram realizados nos meses de outubro, os meses de 

junho comportaram apenas 3,6% do total de processos. Os números levantados podem ser 

observados no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Distribuição mensal das inexigibilidades de licitação ao longo dos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Ao considerar apenas os processos licitatórios realizados no ano de 2021, a situação 

encontrada é ainda mais desuniforme que a totalidade dos processos nos últimos cinco anos, 

como pode ser observado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Distribuição mensal dos processos em 2021 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Dos 115 processos registrados em 2021 (Tabela 2), 55,7% foram executados somente no 

último trimestre do ano. Destaca-se, novamente, o mês de outubro com o maior número de 

pregões (9 processos) e o mês de novembro com o maior quantitativo de dispensas de licitação 

(18 processos), seguido por dezembro (15 processos). 

 

4.4. O HISTÓRICO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DO IF 

SUDESTE MG NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

Para a melhor e mais uniforme distribuição dos processos licitatórios ao longo dos anos 

e, por conseguinte, para a elaboração do PCA, é importante conhecer as demandas institucionais 

para que estas possam ser classificadas em termos de sua complexidade e, assim, permitir que 

seja possível mensurar a antecedência com que os processos sejam recebidos pelos setores de 

licitação, conforme já destacado no Subcapítulo 2.3 desta pesquisa. 

Na taxonomia mais básica – complexidade baixa, média e alta – entre outros elementos, 

é preciso avaliar a criticidade e significância de cada demanda para o órgão naquele cenário 

específico. Uma agenda de eventos institucionais, a abertura de um novo curso com a expansão 

ou criação de laboratórios, o aumento do número de matrículas, entre outros, podem ser 
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justificativas plausíveis para que uma determinada demanda seja classificada como sendo de 

alta complexidade e tenha prioridade no PCA. 

Além disso, é preciso conhecer (ou pelo menos estimar, através de um histórico e 

conhecimento acumulados) as dificuldades em termos de instrução, análise e execução de cada 

processo e, ainda, a quantidade de itens que compõem a demanda e o valor total do objeto 

pretendido. Quanto mais itens e quanto mais caro o objeto, maior a complexidade do pleito. 

No ano da elaboração do PCA, entre janeiro e abril, é preciso verificar pontualmente estes 

elementos, considerando as demandas previstas para o ano subsequente. Porém, como já 

amplamente discutido, é possível que nem todas as demandas sejam registradas a tempo ou, 

também, que elas sejam significativamente alteradas nas janelas temporais legalmente 

predefinidas em setembro e novembro. E, ainda, há de se considerar a previsão de ajustes finais 

na quinzena posterior à publicação da LOA, quando o PCA deverá ser adequado ao orçamento 

destinado ao órgão. 

Destarte, conhecer o histórico de compras e contratações da entidade administrativa é de 

fundamental importância na elaboração do PCA, evitando-se surpresas nos períodos específicos 

para ajustes do plano. Se um órgão tem o histórico de promover anualmente uma determinada 

compra com itens e quantidades semelhantes, é bem possível que este processo se repita nos 

anos seguintes. Com certa frequência, observa-se tal fato nas licitações recorrentes de materiais 

de consumo como artigos para escritório, gêneros para alimentação humana e animal, produtos 

de limpeza, vidrarias e artefatos químicos para laboratórios e outros. 

 

4.4.1. As contratações mais relevantes em relação ao valor 

Ao analisar o histórico de liquidações18 nos últimos cinco anos, observa-se que, 

classificando por natureza de despesa, o maior gasto do IF Sudeste MG foi com locação de 

mão-de-obra (339037), seguido por outros serviços de pessoa jurídica (339039) e, em terceiro 

lugar, materiais de consumo (339030). 

Ao considerar as contratações de serviços classificados pelas naturezas de despesa 

339037 e 339039 entre 2017 e 2021, constata-se que a maior despesa do IF Sudeste MG é com 

a contratação de apoio administrativo, técnico e operacional, acumulando, nesse período, 

vultosos R$28,2 milhões, com uma média de aproximadamente R$5,6 milhões por ano. 

                                                           
18 Considerando as despesas com a Categoria Econômica “Despesas Correntes”, Grupo de Natureza de Despesa 

“Outras Despesas Correntes" e Modalidade de Aplicação “Aplicação Direta”, segundo informações do Manual 

Técnico de Orçamento – MTO 2022 (BRASIL, 2022b). 
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As outras despesas mais significativas nos últimos cinco anos e que requerem evidência 

são as liquidações com serviços de limpeza e conservação (R$21,1 milhões), vigilância 

ostensiva (R$13,5 milhões), serviços de energia elétrica (R$9,1 milhões) e manutenção e 

conservação de bens imóveis (R$7,3 milhões). 

No Gráfico 10 são apresentadas as dez maiores despesas com contratações de serviços no 

âmbito do IF Sudeste MG. 

 

Gráfico 10 - As dez maiores despesas do IF Sudeste MG com contratações de serviços nos últimos cinco anos 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

Ao considerar as aquisições de materiais de consumo, natureza de despesa 339030, nos 

últimos cinco anos, observa-se que a maior despesa do IF Sudeste MG é com alimentação 

animal, acumulando um gasto total de aproximadamente R$5,1 milhões, com uma média de um 

pouco mais de R$1 milhão por ano. 

As outras despesas mais significativas nos últimos cinco anos e que merecem maior 

destaque são as liquidações com materiais para manutenção de bens imóveis e instalações (R$3 

milhões), gêneros de alimentação (R$2,2 milhões) e combustíveis e lubrificantes automotivos 

(R$2,2 milhões). 

As dez maiores despesas com materiais de consumo no âmbito do IF Sudeste MG são 

apresentadas no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - As dez maiores despesas do IF Sudeste MG com materiais de consumo nos últimos cinco anos 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

Considerando que as características dos gastos não costumam ter grandes variações de 

um ano para o outro e, ainda, observando o histórico apresentado no Gráfico 10 e no Gráfico 

11, é possível prever que as demandas relacionadas a esses subelementos de despesas devem 

ter especial atenção e prioridade na elaboração do PCA, uma vez que comprometem 

significativa fração do orçamento anual do IF Sudeste MG. 

 

4.4.2. As contratações mais relevantes em relação ao número de itens 

Conforme destacado por Fenili (2018), as contratações com elevado número de itens 

também devem ser priorizadas na elaboração do PCA, uma vez que exigem maior esforço 

laboral. Também é comum que, nessas licitações, as chances de ocorrências de itens desertos e 

cancelados sejam maximizadas, o que exigiria a repetição total ou parcial do pleito. 

Nestes casos, a pesquisa demonstrou que os processos licitatórios para aquisições de 

materiais de consumo ou equipamentos são os mais significativos. O levantamento de grupos 

mais licitados, em relação ao número de itens, resultou nos dados apresentados no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Os dez grupos com maiores quantidades de itens nos últimos cinco anos 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Importante destacar que os números apresentados no Gráfico 12 referem-se às 

quantidades de itens do mesmo grupo de materiais presentes em todas as licitações do IF 

Sudeste MG, de todas as modalidades, nos últimos cinco anos, incluindo as participações e 

adesões em processos licitatórios de outros órgãos. Considerando os equipamentos e artigos 

para uso médico, dentário e veterinário, por exemplo, tem-se que, considerando todas as 

licitações publicadas nos últimos cinco anos, foram inseridos 1.993 itens deste grupo, somando 

aqueles que se repetiram ao longo do tempo e foram adquiridos mais de uma vez em processos 

licitatórios distintos. 

Para este grupo específico, foram adquiridos 478 itens distintos em 2017, 297 em 2018, 

484 em 2019, 434 em 2020 e 300 em 2021, o que resulta no total de 1.993 itens e numa média 

de 399 itens diferentes a cada ano. O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos demais grupos. 

 

4.5. OS PLANOS DE CONTRATAÇÃO, OS CALENDÁRIOS DE COMPRA E A 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 DO IF SUDESTE MG 

Conforme destacado neste Capítulo, além de ser o ano com menos processos licitatórios 

dos últimos cinco anos, 2021 também foi um ano atípico no que diz respeito ao planejamento 

das compras unificadas para o ano de 2022. 

O PCA 202219, concebido em 2021, ainda fundamentado na IN SEGES/ME n.º 1/2019, 

foi elaborado isoladamente por cada uma das unidades do IF Sudeste MG, sem que houvesse 

uma integração entre os planos. A consolidação das licitações previstas para 2022 deu-se apenas 

                                                           
19 Disponível em: https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1&anos=2022&orgaos=7035 
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através da aprovação e divulgação do Calendário de Compras 2022, por meio da Resolução 

CONAD/IF SUDESTE MG n.º 5, de 1º de abril de 2022, apesar de haver determinação do 

próprio Conselho para que o Calendário de Compras 2022 fosse elaborado até o dia 30 de 

outubro de 2021 (IF SUDESTE MG, 2020). 

Como já evidenciado nesta pesquisa, é necessário que o processo de solicitação de 

licitação, já completo, com todos os documentos da etapa de planejamento da contratação, dê 

entrada no setor de licitações com antecedência adequada. Considerando que essa antecedência 

pode ser de até seis meses, a depender da complexidade da contratação, a aprovação de um 

calendário de compras unificado no mês de abril do ano de sua execução prejudica 

consideravelmente a conveniente e homogênea distribuição dos processos naquele ano. 

Um calendário de compras publicado somente em abril do ano de sua execução 

praticamente elimina as possibilidades de certames licitatórios no primeiro semestre daquele 

ano, trazendo irreversíveis prejuízos ao planejamento e à execução orçamentária e financeira 

daquele período. 

Nos documentos do CONAD/IF SUDESTE MG ou em qualquer outro documento 

institucional pesquisado não foram encontradas informações acerca de uma data ou período 

padrão para elaboração e divulgação dos calendários de compra. Apenas a Resolução 

CONAD/IF SUDESTE MG n.º 20, de 19 de novembro de 2020, determina em seu art. 3º que o 

calendário de compras compartilhadas para o ano de 2022 deveria ter sido finalizado até o dia 

30 de outubro de 2021 (IF SUDESTE MG, 2020), o que não foi cumprido. 

A aludida resolução contraria, inclusive, a IN SEGES/ME n.º 1/2019 que na época já 

estabelecia em seu art. 8º que o prazo para a elaboração do PCA do ano subsequente era até o 

dia 15 de abril do ano de elaboração (BRASIL, 2019a) e, conforme já discutido nas linhas desta 

pesquisa, estabelecer o calendário de compras representa o primeiro nível de maturidade da 

elaboração de um PCA.  

Na prática, constatou-se que, enquanto o Calendário de Compras 2021 foi publicado no 

dia 19 de novembro de 2020 (IF SUDESTE MG, 2020), com posteriores alterações em 27 de 

julho de 2021 (IF SUDESTE MG, 2021c), o Calendário de Compras 2022 foi publicado apenas 

no dia 1º de abril de 2022 (IF SUDESTE MG, 2022c). 

No entanto, ao comparar a quantidade de processos licitatórios divulgados no primeiro 

semestre de 2022 com a quantidade de processos dos últimos cinco anos, considerando também 

apenas o primeiro semestre de cada ano, tem-se os dados demonstrados no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Quantidade de processos licitatórios no primeiro semestre de cada ano (2017-2022) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Percebe-se que os quantitativos de processos no primeiro semestre de 2022 já são 

superiores aos números de 2018, 2020 e 2021, aproximando-se da média de processos 

executados no período pré-pandemia (2017 a 2019) que, em números arredondados, totalizam 

112 processos licitatórios no primeiro semestre de cada ano. 

Porém, ao analisar os calendários de compra de 2021 e de 2022, constata-se que muitas 

das licitações que estão acontecendo em 2022 são licitações esperadas para 2021 e que não 

foram publicadas na data prevista. Assim, apesar dos números indicarem uma recuperação na 

capacidade operacional dos setores de licitações do IF Sudeste MG no ano de 2022, salienta-se 

que estes números, em sua maioria, não representam as licitações esperadas para o ano corrente. 

Evidencia-se, mais uma vez, que o calendário de compras 2022 do IF Sudeste MG foi 

divulgado apenas no dia 1º de abril de 2022 e, portanto, todas as licitações que aconteceram 

antes desta data são licitações previstas para 2021 ou demandas que surgiram já no ano de 2022 

e foram atendidas sem a devida previsão e sem a planejada e eficiente consolidação com as 

demandas das demais unidades, contrariando os regramentos legais que normatizam o tema. 

Ainda considerando a divulgação do calendário de compras de 2022 e a média de 

processos anuais efetivados pelo IF Sudeste MG, espera-se, mais uma vez, que sejam 

executados mais processos licitatórios no segundo semestre de 2022 em comparação com o 
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primeiro semestre, demonstrando, por mais um ano, a incapacidade do órgão de planejar e 

distribuir suas licitações de maneira homogênea e adequada ao longo do exercício financeiro. 

 

4.5.1. A execução orçamentária do IF Sudeste MG no ano de 2022 

A inexpressiva quantidade de certames licitatórios realizados pelo IF Sudeste MG no ano 

de 2021, como já demonstrado nesta pesquisa, teve como consequência óbvia a baixa produção 

de resultados para uma eficiente execução orçamentária no ano de 2022. Considerando, ainda, 

o atraso na divulgação do calendário de compras para 2022 e, também, as inscrições de despesas 

em restos a pagar, as consequências negativas na execução do orçamento de 2022 foram 

inevitáveis. 

Dados extraídos do Tesouro Gerencial evidenciam que, dentre as 42 instituições públicas 

de ensino20 que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

o IF Sudeste MG ocupa o 39º lugar no ranking de percentual de despesas empenhadas em 

relação ao orçamento disponibilizado, considerando o primeiro semestre do ano atual. 

Dos R$32,6 milhões disponibilizados no primeiro semestre para que o IF Sudeste MG 

pudesse realizar suas despesas classificadas como “investimentos” ou “outras despesas 

correntes”, somente 50,6% deste montante havia sido executado até o dia 30 de junho de 2022, 

o que corresponde a aproximados R$16,5 milhões. 

Considerando o mesmo período, a média de execução orçamentária de toda a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica era de 69,9%, enquanto o primeiro 

lugar da lista, o IF Espírito Santo, já havia executado 89,6% do seu orçamento. 

Importante destacar que o próprio Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, elabora um ranking de execução orçamentária 

entre as instituições que compõem a Rede Federal e cobram uma maior execução, 

principalmente no primeiro semestre de cada ano.  

A listagem completa, com os valores dos orçamentos disponibilizados, o total de despesas 

empenhadas e o cálculo do percentual de execução orçamentária para cada instituição no 

primeiro semestre de 2022 pode ser contemplada na Tabela 7. 

 

                                                           
20 A lista de instituições foi extraída do sítio eletrônico oficial do Ministério da Educação 

(http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes) e foram excluídas as escolas técnicas vinculadas às 

universidades federais, uma vez que estas escolas utilizam o orçamento das universidades. A listagem das 

instituições públicas de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

conta com 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Colégio Pedro II. 

http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes
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Tabela 7 - Ranking de execução orçamentária da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica 

Ranking Instituição 
Dotação orçamentária 

(R$) 

Despesas empenhadas 

(R$) 

% executado 

▼ 

1 IF Espírito Santo 63.873.361,00 57.244.955,83 89,6% 

2 IF Farroupilha 33.151.555,00 29.294.294,93 88,4% 

3 IF Pará 45.947.256,00 40.440.310,52 88,0% 

4 IF Mato Grosso 56.101.773,00 48.175.575,25 85,9% 

5 IF Ceará 74.994.055,00 64.322.100,89 85,8% 

6 IF Rondônia 31.416.312,00 26.729.174,99 85,1% 

7 IF Sergipe 27.999.335,00 23.757.349,64 84,8% 

8 IF Brasília 29.873.379,00 24.857.351,69 83,2% 

9 CEFET MG 43.948.819,00 35.916.713,23 81,7% 

10 IF Acre 16.234.146,00 13.000.676,74 80,1% 

11 IF Sul-Rio-Grandense 40.471.505,00 32.053.936,00 79,2% 

12 IF Triângulo Mineiro 27.057.949,00 21.415.850,70 79,1% 

13 IF Pernambuco 51.420.449,00 40.047.322,73 77,9% 

14 IF Goiano 44.343.899,00 33.729.128,85 76,1% 

15 IF Bahia 58.567.913,00 44.431.999,86 75,9% 

16 IF Fluminense 43.677.816,00 32.580.931,02 74,6% 

17 IF Roraima 15.387.008,00 11.201.107,28 72,8% 

18 IF São Paulo 81.736.647,00 59.305.258,39 72,6% 

19 IF Piauí 43.172.974,00 31.250.222,49 72,4% 

20 IF Sertão Pernambucano 21.672.909,00 15.527.754,01 71,6% 

21 CEFET RJ 33.818.031,00 24.210.113,38 71,6% 

22 IF Sul MG 32.516.476,00 23.242.602,99 71,5% 

23 IF Catarinense 44.852.859,00 32.010.801,50 71,4% 

24 IF Amazonas 47.363.483,00 33.046.650,77 69,8% 

25 IF Mato Grosso do Sul 30.441.360,00 21.085.561,49 69,3% 

26 IF Paraná 52.290.729,00 34.979.455,37 66,9% 

27 IF Maranhão 74.781.453,00 50.022.335,37 66,9% 

28 IF Norte MG 34.449.474,00 22.968.405,70 66,7% 

29 IF Rio Grande do Sul 45.097.479,00 29.651.036,95 65,7% 

30 IF Rio de Janeiro 36.976.101,00 23.272.802,38 62,9% 

31 Colégio Pedro II 44.764.810,00 28.161.578,55 62,9% 

32 UTFPR 115.879.610,00 72.806.798,09 62,8% 

33 IF Amapá 15.636.801,00 9.639.447,00 61,6% 

34 IF Tocantins 31.533.761,00 19.300.238,91 61,2% 

35 IF Santa Catarina 55.049.343,00 33.545.298,58 60,9% 

36 IF Paraíba 52.206.834,00 31.726.493,60 60,8% 

37 IF Goiás 36.571.643,00 20.030.306,94 54,8% 

38 IF Rio Grande do Norte 63.881.796,00 33.954.316,85 53,2% 

39 IF Sudeste MG 32.623.060,00 16.494.214,81 50,6% 

40 IF Alagoas 68.020.824,00 34.211.610,57 50,3% 

41 IF Baiano 40.586.398,00 19.820.794,79 48,8% 

42 IF Minas Gerais 56.763.450,00 27.474.054,52 48,4% 

TOTAL / MÉDIA DE EXECUÇÃO 1.897.154.835,00 1.326.936.934,15 69,9% 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 
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Em valores absolutos, o montante de R$16,5 milhões empenhados pelo IF Sudeste MG é 

o quinto valor mais baixo de todas as 42 instituições pesquisadas, ficando na frente apenas dos 

Institutos Federais do Sertão Pernambucano, Acre, Roraima e Amapá, sendo que todos estes 

possuem um orçamento menor do que aquele disponibilizado para a organização objeto desta 

pesquisa e, em números relativos, empenharam um percentual superior ao montante do IF 

Sudeste MG, conforme destacado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - As cinco instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica com 

menores valores absolutos empenhados 

Ranking Instituição 
Dotação orçamentária 

(R$) 

Despesas empenhadas 

(R$) ▼ 
% executado 

39 IF Sudeste MG 32.623.060,00 16.494.214,81 50,6% 

20 IF Sertão Pernambucano 21.672.909,00 15.527.754,01 71,6% 

10 IF Acre 16.234.146,00 13.000.676,74 80,1% 

17 IF Roraima 15.387.008,00 11.201.107,28 72,8% 

33 IF Amapá 15.636.801,00 9.639.447,00 61,6% 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

Portanto, conclui-se que o IF Sudeste MG apresentou no primeiro semestre de 2022 um 

dos piores diagnósticos do país quando o tema é a execução orçamentária na Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, evidenciando que a elaboração de um PCA 

robusto e adequado é ferramenta basilar para transmudar este cenário. 

 

4.6. A RESOLUÇÃO CONAD/IF SUDESTE MG N.º 4/2022 E O PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL 2023 DO IF SUDESTE MG 

Conforme Decreto n.º 10.947/2022, o IF Sudeste MG teve até o dia 15 de maio de 2022 

para aprovar o seu PCA 2023, depois de cumpridas todas as etapas de levantamento e registro 

das demandas, consolidação e formação do plano, conforme já demonstrado nesta pesquisa, 

mais especificamente no Subcapítulo 2.3 e na Figura 2, o que de fato foi concretizado. 

Porém, corroborando os dados destacados no Capítulo 4 do Acórdão TCU n.º 1.637/2021 

– Plenário, resumidos no Subcapítulo 2.6 desta pesquisa, o PCA 2023 do IF Sudeste MG, 

aparentemente, foi elaborado apenas para cumprimento formal e parcial dos dispositivos legais 

vigentes, mais uma vez sem a preocupação e o compromisso de ser uma ferramenta útil ao 

planejamento das compras unificadas para o ano de 2023 e sem a devida agregação das 

demandas das diversas unidades em um único plano institucional. 
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Tal constatação pode ser feita em razão de diversos exemplos encontrados em uma análise 

mais minuciosa do PCA 2023 do IF Sudeste MG, publicado no PNCP no dia 16 de maio de 

2022. 

Porém, antes de adentrar na demonstração do PCA 2023 do IF Sudeste MG, ressalta-se 

que o mesmo foi elaborado conforme orientações estabelecidas na Resolução CONAD/IF 

SUDESTE MG n.º 4, de 14 de março de 2022, publicada em ato ad referendum e, 

posteriormente, homologada pela Resolução CONAD/IF SUDESTE MG n.º 6, de 21 de junho 

de 2022, por meio de reunião extraordinária do Conselho, realizada em 15 de junho de 2022. 

Contudo, a resolução, que tem o intuito de “estabelecer orientações, prazos e detalhamentos 

para a realização do PCA no âmbito do IF Sudeste MG, nos termos do Decreto n.º 10.947, de 

25 de janeiro de 2022” (IF SUDESTE MG, 2022b, art. 1º), incorre em consideráveis equívocos 

na abordagem do tema proposto. 

Logo no inciso I do art. 2º, a aludida resolução estabelece que o “Setor de Contratações” 

– nomenclatura trazida pelo Decreto n.º 10.947/2022 – é a “unidade responsável pelo 

planejamento, pela coordenação e pelo acompanhamento das ações destinadas às contratações, 

no âmbito do órgão ou da entidade, sendo no âmbito do IF Sudeste MG as coordenações de 

licitações ou equivalente” (IF SUDESTE MG, 2022b, art. 2º, I, grifo nosso). 

Como já amplamente discutido nas linhas desta pesquisa, a própria definição do termo 

“contratação pública” é tarefa bem mais complexa do que parece, além do seu conceito estar 

em constante evolução, tornando-se cada vez mais abrangente. 

No organograma do IF Sudeste MG não existe um “Setor de Contratações”, setor este 

que, em tese, abrangeria toda a complexidade de um processo de contratação pública que, 

também conforme já discutido, abarca diversas etapas e procedimentos que vão desde o 

surgimento e registro de uma necessidade até a fiscalização, acompanhamento e pagamento das 

últimas etapas do contrato, podendo resultar, ainda, em desdobramentos processuais, como a 

aplicação de sanções administrativas, aditivos contratuais, representações judiciais e outros. 

A mesma resolução estabelece, também, que os setores de contratações, ou setores de 

licitações das unidades, devem promover o “alinhamento orçamentário entre as demandas e o 

orçamento disponibilizado para o órgão” (art. 5º, §3º), elaborar o PCA (art. 9º) e realizar 

adequações ao PCA, em conjunto com as áreas requisitantes, no caso de devolução pela 

autoridade competente (art. 10, parágrafo único).  

Também imputa aos setores de licitações das unidades a responsabilidade de, junto às 

áreas requisitantes e técnicas, promoverem as adequações do PCA após a aprovação da LOA, 
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observando prioridades e alinhamento com o planejamento estratégico e o orçamento destinado 

ao IF Sudeste MG (art. 11, §1º). 

Os setores de licitações das unidades devem, ainda, acompanhar a execução do plano, 

alertando as áreas requisitantes em caso de eventual atraso no envio da documentação pertinente 

à contratação (art. 16, §4º), cancelar demandas institucionais não enviadas até a primeira 

quinzena do mês de outubro (art. 16, §6º) e elaborar relatórios de riscos, com frequência 

bimestral, referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do PCA até 

o término do exercício (art. 17, caput e §1º), robustecendo, assim, o rol de obrigações destinadas 

a estes setores. 

Porém, tais atribuições contrariam o Regimento Geral do IF Sudeste MG que estabelece 

em seu art. 66 que a Diretoria de Administração da Pró-Reitoria de Administração é o órgão 

que “planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as políticas e ações de 

administração, as licitações, os contratos, a logística e os serviços e sua articulação entre as Pró-

Reitorias, as Diretorias Sistêmicas e os campi e os campi avançados” (IF SUDESTE MG, 2018, 

p. 32, grifo nosso). 

Enfatiza-se que os verbos utilizados na referida resolução são os mesmos verbos 

utilizados no Regimento Geral do IF Sudeste MG, deixando notória a responsabilidade da 

Diretoria de Administração para planejar, coordenar e acompanhar, entre outros, as diversas 

etapas do processo de contratação pública, promovendo articulações entre setores e unidades. 

O mesmo Regimento Geral destina à Diretoria de Orçamento e Finanças a 

responsabilidade de planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar “as políticas e 

ações de orçamento, as finanças e seus desdobramentos” (IF SUDESTE MG, 2018, p. 35). 

Também compete à Diretoria de Orçamento e Finanças “promover a articulação entre os campi, 

os campi avançados, a Diretoria de Gestão de Pessoas e as Pró-Reitorias do IF Sudeste MG nos 

assuntos relacionados ao planejamento orçamentário e financeiro” (IF SUDESTE MG, 2018, 

p. 35), além de “colaborar com os campi, os campi avançados e as Pró-Reitorias na projeção e 

análise de dados, informações e cenários relacionados a orçamento e finanças, para o 

planejamento e a tomada de decisões” (IF SUDESTE MG, 2018, p. 35-36). 

Conforme já destacado por Fenili (2018) e também no Acórdão TCU n.º 1.637/2021 – 

Plenário, a elaboração do PCA e as complexas atividades de planejar, coordenar e acompanhar 

todo o processo de contratação pública, desde o surgimento da demanda até ao alinhamento 

orçamentário e financeiro da instituição deve envolver a alta cúpula da Administração, não 

devendo ser imputadas aos setores de licitações de cada unidade. 



92 

A própria Lei n.º 14.133/2021, em seu art. 11, parágrafo único, atribui à alta administração 

do órgão ou entidade a responsabilidade pela governança das contratações devendo, 

ainda,  “implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, 

para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos”, além 

de “assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis 

orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações”. 

A Portaria SEGES/ME n.º 8.678/2021 define alta administração como sendo os “gestores 

que integram o nível executivo do órgão ou da entidade, com poderes para estabelecer as 

políticas, os objetivos e conduzir a implementação da estratégia para cumprir a missão da 

organização” (BRASIL, 2021e, art. 2º, I), notabilizando a incumbência das diretorias sistêmicas 

administrativas vinculadas à Pró-Reitoria de Administração da Reitoria do IF Sudeste MG nos 

processos de contratações públicas. 

A mesma portaria orienta que “a alta administração dos órgãos e entidades deverá 

implementar e manter mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas” 

(BRASIL, 2021e, art. 20) e determina categoricamente que o PCA é um desses instrumentos 

de governança nas contratações públicas (BRASIL, 2021e, art. 6º, II). O mesmo normativo 

ainda orienta que seja avaliada a “necessidade de atribuir a um comitê, integrado por 

representantes dos diversos setores da organização, a responsabilidade por auxiliar a alta 

administração nas decisões relativas às contratações” (BRASIL, 2021e, art. 18, III), 

evidenciando, mais uma vez, a responsabilidade e participação direta da cúpula gestora nos 

procedimentos referentes aos processos de compras públicas. 

Seguindo as normatizações do Regimento Geral do IF Sudeste MG, compete à 

Coordenação de Licitações da Reitoria a função de “coordenar e acompanhar a execução do 

planejamento de contratações” (IF SUDESTE MG, 2018, art. 71, VI, grifo nosso) e “gerenciar 

e coordenar as licitações conjuntas de todo o IF Sudeste MG” (IF SUDESTE MG, 2018, art. 

71, III, grifo nosso), apontando a atuação do setor de licitações da Reitoria na execução dos 

procedimentos licitatórios que são parte integrante da etapa de seleção do fornecedor. 

Portanto, depois de todo o exposto, conclui-se que confundir o “Setor de Contratações” 

trazido no Decreto n.º 10.947/2022 com os setores de licitações das unidades do IF Sudeste MG 

é ato que caminha no sentido oposto ao que se entende devido e diverge de todo o conteúdo 

retratado nos regramentos legais mais atuais. 

Principalmente após a publicação da portaria que unificou as unidades administrativas do 

IF Sudeste MG numa única UASG, a cúpula administrativa e gestora do órgão deve atuar 

fortemente para resolver esta celeuma, estabelecendo de forma clara e concisa quem serão os 
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agentes ou setores competentes para atuação em cada uma das etapas dos seus processos de 

compras públicas, o que ainda não ocorreu. 

Este é o entendimento trazido pela Portaria SEGES/ME n.º 8.678/2021 que estabelece 

que cada órgão deve definir a estrutura da área de contratações, estabelecendo em normativos 

internos as competências, atribuições e responsabilidades dos dirigentes e dos demais agentes 

públicos que atuam nos processos de contratações (BRASIL, 2021e, art. 18, II) devendo, ainda, 

“proceder a ajustes ou a adequações em suas estruturas, considerando a centralização de 

compras pelas unidades competentes, com o objetivo de realizar contratações em grande escala, 

sempre que oportuno” (BRASIL, 2021e, art. 18, V). 

Além disso, deve o órgão “zelar pela devida segregação de funções, vedada a designação 

do mesmo agente público para atuação simultânea nas funções mais suscetíveis a riscos” 

(BRASIL, 2021e, art. 18, IV), contrapondo, mais uma vez, aos termos da Resolução 

CONAD/IF SUDESTE MG n.º 4/2022 que imputa aos setores de licitações das unidades a 

responsabilidade de atuar em diversas etapas do processo de contratações públicas, como já 

demonstrado neste Subcapítulo. 

Também é um desacerto da aludida resolução trazer a expressão “setores de licitações”, 

no plural, dando a entender que cada setor de licitação de cada unidade – Reitoria ou campi – 

deveria planejar, coordenar e acompanhar as licitações de cada uma das unidades 

separadamente, o que pode ser confirmado pelo art. 3º que estabeleceu que cada ordenador de 

despesas de cada uma das unidades fará a aprovação dos itens da unidade administrativa sob 

sua direção. 

O resultado dessas orientações foi a elaboração e o estabelecimento de um PCA distinto 

para cada um dos campus do IF Sudeste MG, discrepando da ideia central trazida pelo Decreto 

n.º 10.947/2022 que objetiva “racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua 

competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de 

obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais” 

(BRASIL, 2022a, art. 5º, inciso I). 

Os dashboards21 construídos para sustentarem todas as análises aqui descritas 

possibilitam que, esmiuçando o PCA 2023 do IF Sudeste MG, seja notadamente perceptível 

que não houve a racionalização e a elaboração de um plano centralizado e unificado para as 

contratações previstas para o ano subsequente. 

                                                           
21 Acesso pelo endereço: https://bityli.com/evTNWwYg 
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O plano para aquisições de computadores para o ano de 2023, por exemplo, foi publicado 

com sete licitações distintas deste mesmo objeto, distribuídas em sete datas e períodos 

diferentes e considerando seis unidades administrativas separadas, conforme demonstrado 

graficamente na Figura 9. 

 

Figura 9 - Aquisição de computadores no PCA 2023 do IF Sudeste MG 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados publicados do PCA 2023 do IF Sudeste MG 

 

Segundo o PCA 2023 do IF Sudeste MG, a primeira compra de computadores será feita 

pelo Campus Juiz de Fora com início no dia 19 de setembro de 2022 e previsão de conclusão 

em 24 de março de 2023. Já a última compra, com as demandas do Campus São João del-Rei, 

tem início previsto para o dia 31 de março de 2023 e previsão de conclusão em 31 de julho de 

2023, sendo que esta última sequer foi aprovada pela autoridade competente do campus, assim 

como a licitação prevista para o Campus Barbacena. 

A aquisição de artigos para escritório (ou materiais de expediente), que reúne objetos 

comuns e corriqueiros em qualquer organização privada ou pública de todas as esferas, também 

considera diversos processos licitatórios para cada unidade administrativa isoladamente. Até 

dentro da mesma unidade o PCA 2023 do IF Sudeste MG prevê mais de uma licitação desses 

produtos e, também, há uma discrepância muito grande entre as unidades no que diz respeito 

ao prazo previsto para uma compra desse tipo de material e, mais uma vez, algumas unidades 

sequer aprovaram o seu plano. Tais informações estão demonstradas na Figura 10. 
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Figura 10 - Aquisição de artigos para escritório no PCA 2023 do IF Sudeste MG 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados publicados do PCA 2023 do IF Sudeste MG 

 

Estes dois exemplos aqui demonstrados refletem a realidade de todo o PCA 2023 do IF 

Sudeste MG, asseverando claramente que não foram cumpridos os objetivos estabelecidos pelo 

Decreto n.º 10.947/2022. Também fica notadamente demonstrado que nem a agregação das 

demandas foi feita de maneira correta, uma vez que licitações do mesmo tipo de objeto são 

repetidas dentro da mesma unidade. 

A elaboração deste plano, conforme divulgado, em nada auxilia o planejamento das 

compras e contratações do IF Sudeste MG para o ano seguinte, o que pode provocar, como nos 

anos anteriores, a má distribuição dos processos licitatórios ao longo do ano, licitações 

diferentes com o mesmo objeto, repetição desnecessária e indevida de esforços dos servidores 

das áreas de contratações públicas, excesso de dispensas de licitação e “caronas”, baixa 

execução orçamentária no primeiro semestre do ano, além de outras atribulações. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O IF Sudeste MG, instituição pluricurricular e multicampi, tem como missão “promover 

a educação básica, profissional e tecnológica, pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, em 

todos os seus níveis e modalidades, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

visando ao desenvolvimento da sociedade” (IF SUDESTE MG, 2022a, p. 12). Para a realização 

de sua missão, ainda tem como valores o comprometimento, o compromisso social, a 

cooperação, o empreendedorismo, a ética, a humanidade, a inovação, a qualidade, o respeito e 

a sustentabilidade (IF SUDESTE MG, 2022a). 

Apesar de não ser diretamente correlacionada com a atividade-fim da instituição, a 

atividade de compras públicas é de essencial importância para que a missão institucional seja 

integralizada e todos os seus valores sejam ostentados. Valores estes que, de uma forma ou de 

outra, também devem estar abarcados em toda a cadeia procedimental dos processos de compras 

públicas. Como já amplamente explanado nas linhas desta pesquisa, o processo de contratação 

pública é o vetor principal para o atendimento das demandas que promoverão o 

desenvolvimento institucional no que tange ao ensino, à pesquisa e à extensão, que são a razão 

de existir do IF Sudeste MG. 

Após a publicação da Portaria SEGES/ME n.º 13.623/2019 e a promulgação da NLLC 

em abril de 2021 e considerando, ainda, os normativos derivados desta lei principal, além de 

outros mais recentes, ficou demonstrado que o IF Sudeste MG ainda não conseguiu se organizar 

para absorver e colocar em prática todas as mudanças de paradigmas que estão acontecendo no 

momento atual, tanto no campo estrutural quanto no regimental. As resoluções internas da 

instituição recentemente homologadas corroboram tal afirmação e, como comprovado, vão de 

encontro ao regramento jurídico estabelecido e aos próprios regulamentos organizacionais já 

existentes, principalmente o Regimento Geral. 

Assim, com os normativos legais e infralegais promulgados mais recentemente, todos 

sinalizando para a centralização e unificação dos processos de compras, e com a concentração 

das atividades administrativas do IF Sudeste MG em uma única UASG, a ênfase no 

planejamento dessas contratações foi o principal foco para retificar o atual cenário das compras 

públicas no âmbito da instituição objeto deste estudo. 

Os números apresentados no Capítulo 4 deste trabalho demonstraram que a organização 

estudada possui capacidade operacional para executar um grande número de processos 

licitatórios por ano. Por oferecer 158 cursos, de PROEJA a mestrado, em 10 cidades diferentes, 

nas mais diversas áreas do conhecimento que passam por agropecuária, educação física, 
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química, moda, informática, eventos, cafeicultura, construção civil, direito, mecatrônica e 

tantos outros (IF SUDESTE MG, 2022a), é esperado que o IF Sudeste MG tenha alcançado 

expertise técnica suficiente para executar processos licitatórios muito distintos que atendam a 

todas as demandas institucionais, considerando os mais diversos grupos de itens ou serviços 

necessários. Porém, como demonstrado, a falta de planejamento vem causando adversidades 

nesses processos ao longo dos últimos anos, com substanciais consequências negativas que vão 

desde a má distribuição dos processos ao longo dos meses do ano até a restrita execução 

orçamentária. 

Buscando propor soluções para este problema, foi determinado como objetivo geral da 

pesquisa, que seriam estabelecidas novas diretrizes para as compras unificadas do IF Sudeste 

MG, materializadas na proposta de uma nova resolução interna. Apoiado no trabalho 

desenvolvido no decorrer deste estudo, considerou-se que o objetivo geral foi integralmente 

cumprido e a proposta de uma nova resolução interna está apresentada no APÊNDICE C. 

Para o devido alcance do objetivo geral proposto, fez-se necessário estabelecer dois 

objetivos específicos que, juntos, forneceram as devidas condições, conhecimentos e 

informações essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório com o cumprimento do 

objetivo geral desta dissertação. 

Desde o início da concepção desta pesquisa, considerou-se como primeiro objetivo 

específico analisar e listar a legislação vigente aplicável às compras públicas no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Depois 

de vasta investigação e análises, delineou-se o quadro apresentado no APÊNDICE A e, à vista 

disso, considerou-se como concluído esse objetivo específico. 

Pesquisar e analisar todo esse regramento jurídico federal foi de extrema importância para 

o estudo pois, só assim, pôde ser demonstrado de maneira indubitável como a própria 

normatização interna do IF Sudeste MG sobre a temática estudada induz os processos 

licitatórios ao caminho do solecismo. Tais regulamentos internos, apesar de tentarem reproduzir 

a integralidade de artigos específicos da legislação vigente, não consideram a realidade 

organizacional da entidade e nem o seu próprio Regimento Geral. Também desconsideram as 

orientações básicas dos normativos legais e infralegais que direcionam para a centralização das 

compras públicas, a organização da estrutura de trabalho, a segregação de funções e, 

principalmente, o envolvimento da cúpula gestora no planejamento institucional, corroborando 

os dados descritos no Acórdão TCU n.º 1.637/2021 – Plenário e, ainda, transgredindo cláusulas 

importantes da NLLC, principal regramento jurídico que norteará as licitações e contratos 

administrativos a partir dos próximos meses. 
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Como segundo objetivo específico, foi estabelecido que seriam relacionadas todas as 

licitações realizadas pelo IF Sudeste MG nos últimos cinco anos, com seus respectivos 

detalhamentos, para que se tivesse um diagnóstico destes processos. Com os dados pesquisados, 

modelados, analisados e demonstrados, foi possível observar a atual situação da atividade de 

compras na instituição. Percebeu-se como a falta de planejamento ou o planejamento 

insuficiente e ineficiente dos processos licitatórios impactam diretamente na execução 

orçamentária do órgão e, por conseguinte, produz consequências negativas para as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que estas dependem, em grande parte, dos insumos e 

serviços contratados por meio destes processos. 

Na busca pela consumação deste segundo objetivo específico, foi possível vislumbrar a 

atual conjuntura da atividade de compras no IF Sudeste MG para que, acompanhado dos 

normativos listados no cumprimento do primeiro objetivo específico, fosse possível a 

consecução do objetivo geral, fechando, assim, o elo proposto entre todos os objetivos 

predeterminados. 

Ainda no percurso para o alcance do segundo objetivo específico, a elaboração dos 

dashboards interativos22, construídos no Microsoft Power BI, passaram a representar a primeira 

contribuição significativa deste trabalho. A princípio, os painéis foram elaborados para que 

formasse a base de sustentação para a leitura das informações e análises do pesquisador, sendo 

apenas uma ferramenta de consulta e estudo, mas que não necessariamente fizessem parte da 

publicação da pesquisa. Foi a ferramenta encontrada para aglutinar e trabalhar a gigantesca 

quantidade de dados extraídos do DW do Portal de Compras do Governo Federal, do PNCP e 

do Tesouro Gerencial, considerando os últimos cinco anos e, ainda, dados de execução 

orçamentária de toda a Rede Federal. 

Porém, considerando a riqueza de informações e conhecimentos que estes dados 

forneceram, a divulgação deste conjunto de painéis acabou se tornando um segundo artefato, 

um produto tecnológico extra, entregue com a pesquisa. A abundância de informações geradas 

extrapola, inclusive, as análises produzidas pelo pesquisador para o alcance dos seus objetivos. 

Desse modo, a elaboração e divulgação desses dashboards representa uma importante 

contribuição organizacional na medida em que sistematiza o conhecimento gerado, podendo 

servir de apoio para a tomada de decisões e, também, para a elaboração de um PCA mais robusto 

nos anos subsequentes, além de várias outras abordagens. Além disso, os painéis representam 

                                                           
22 Acesso pelo endereço: https://bityli.com/evTNWwYg 
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uma relevante contribuição acadêmica, pois apresentam resultados que convergem com a 

fundamentação teórica e normativa utilizada. 

Por fim, os painéis ainda podem representar uma considerável contribuição social na 

medida em que, com pequenos ajustes, sejam divulgados para o público em geral como forma 

de prestação de contas dos gastos públicos em tempo real, fomentando a transparência, a 

accountability, a governança nas aquisições públicas e, ainda, fortalecendo a relação de agência 

existente entre agentes públicos e sociedade. No APÊNDICE B são demonstradas as telas com 

todos os dashboards elaborados. 

Apesar da utilização de ferramentas de Business Intelligence não ser uma novidade na 

Administração Pública, estas ainda estão restritas a pequenos nichos de servidores e unidades 

administrativas. Assim, pretende-se também contribuir para uma maior usabilidade dessas 

ferramentas na gestão do serviço público e na tomada de decisões baseadas em critérios 

técnicos. Caso a proposta da nova resolução interna para as compras unificadas do IF Sudeste 

MG seja aprovada, os dashboards desenvolvidos poderão servir de apoio para a classificação 

dos processos licitatórios previstos no PCA em termos de sua complexidade, além de 

facilitarem outras consultas como, por exemplo, as atas de registro de preços vigentes. 

Em relação à proposta de uma nova resolução interna para as compras unificadas do IF 

Sudeste MG (APÊNDICE C), destaca-se que o estabelecimento dessas novas diretrizes 

pretende instituir um novo paradigma nos processos de contratações públicas da instituição, 

considerando a etapa de planejamento da contratação e já atentando para o regramento jurídico 

mais recente. Se aprovadas, essas novas diretrizes pretendem envolver a cúpula gestora da 

entidade no planejamento das compras públicas, além de centralizar a gestão do PCA e dos 

processos licitatórios na Reitoria. 

Com todo o conteúdo exposto nas linhas desta pesquisa, resta claro que a Reitoria do IF 

Sudeste MG não pode continuar atuando como sendo apenas mais uma unidade administrativa 

quando o tema é compras unificadas. O Regimento Geral do ente administrativo não deixa 

dúvidas quanto à atuação da Diretoria de Administração no planejamento das compras públicas, 

da Diretoria de Orçamento e Finanças no planejamento orçamentário e financeiro e da 

Coordenação de Licitações da Reitoria na gestão dos processos de compras unificadas de toda 

a instituição. 

Assim, não há dúvidas de que a Reitoria é a unidade administrativa competente para atuar 

diretamente no planejamento e também na gestão dos processos de compras unificadas, 

utilizando, por óbvio, todo o conhecimento, experiência e força de trabalho das demais 

unidades, mas trazendo para si a responsabilidade de planejar, gerir, coordenar e acompanhar o 
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andamento e direcionamento das tarefas necessárias para o cumprimento de cada etapa do 

processo de contratação pública. 

Desse modo, a consecução do objetivo geral da pesquisa e a materialização de novas 

diretrizes na minuta de uma nova resolução interna para as compras unificadas, representa uma 

importante contribuição organizacional na medida em que propõe novas formas de atuação dos 

setores da Reitoria que estão envolvidos neste processo, apesar do Regimento Geral já ter 

prestado o suporte regimental necessário. Assim como já relatado para os dashboards 

desenvolvidos, a proposta de uma nova resolução interna também representa uma importante 

contribuição acadêmica, pois converge a teorização estudada em resultados práticos capazes de 

melhorar a gestão. 

Ressalta-se ainda que, em pesquisas com abordagem qualitativa, ainda que obedecendo 

aos princípios éticos e critérios metodológicos, tem o pesquisador a liberdade de desenvolver 

mais livremente o tema proposto, descrevendo suas impressões pessoais sobre o fenômeno 

estudado. Desta feita, mesmo com a preocupação em sistematizar a investigação e a sustentá-

la com um amplo referencial teórico e normativo, a proximidade e a experiência de tantos anos 

do pesquisador na área temática proposta, pode ter contribuído, mesmo que implicitamente, na 

análise e interpretação dos dados e documentos apresentados no desenvolvimento desta 

dissertação, representando mais uma contribuição organizacional e acadêmica. 

Dentre as limitações encontradas no desenvolvimento da pesquisa, destaca-se a 

contemporaneidade do tema proposto. Apesar do conceito de planejamento na Administração 

Pública não ser novidade, a utilização de mecanismos de governança em aquisições públicas, 

como o PCA, ainda é muito recente. Grande parte da pesquisa norteou-se por regramentos legais 

promulgados entre 2021 e 2022, o que foi um fator dificultoso para a elaboração de um 

referencial teórico mais atual e robusto. 

Além disso, a entidade objeto de estudo da pesquisa é uma Instituição Pública de Ensino 

bastante peculiar, com características bem específicas. A recente incorporação das atividades 

administrativas em uma única UASG e a centralização das atividades de compras representa 

uma significativa quebra de paradigmas institucionais. Além do mais, o envolvimento da alta 

administração da entidade nos processos de aquisições públicas também vai de encontro a 

culturas organizacionais já enraizadas e é algo deveras melindroso de ser cobrado de baixo para 

cima, ou seja, do nível operacional para o nível tático ou administrativo. 

Outra limitação importante que merece destaque é que não foi possível encaminhar a 

proposta da nova resolução interna, produto final deste trabalho, para apreciação, discussão e 
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votação no CONAD. Desse modo, ainda não há a validação institucional das diretrizes 

propostas, o que só será possível em 2023. 

Por fim, cabe evidenciar a dimensão da aplicação das práticas e princípios de governança 

na Administração Pública brasileira, principalmente nos processos de compras públicas. Como 

já destacado, não teve esta pesquisa a intenção de discutir todos os seus elementos, porém, como 

o PCA é um importante instrumento de governança, torna-se impossível a dissociação entre o 

trabalho apresentado e a magnitude do conceito de governança em aquisições governamentais. 

A governança em aquisições públicas, juntamente com a estratégia de centralização das 

compras, estabelece novas premissas para um relacionamento adequado entre governo, 

mercado e sociedade. Estes novos paradigmas contribuirão significativamente para a 

idealização de uma atmosfera mais eficiente, moderna, transparente e ética para os 

procedimentos relativos às compras públicas (BITTENCOURT et al., 2018). 

Desse modo, ficam em aberto diversos temas e abordagens para pesquisas futuras no 

âmbito do planejamento e da governança em aquisições públicas, não apenas no IF Sudeste 

MG, mas em todas as entidades governamentais. 

  



102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAILY, Peter et al. Compras: princípios e administração. 1a ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

BARBIERI, Carlos. BI2 - Business Intelligence: Modelagem & Qualidade. 1a ed. [S.l.]: 

Elsevier, 2011.  

BARRAL, Daniel de Andrade Oliveira. Gestão e fiscalização de contratos administrativos. 

Programa: Gestão da Logística Pública. Brasília: [s.n.], 2018. 

BARZELAY, Michael. The New Public Management. Oakland: University of California 

Press, 2001.  

BENTO, Wesley. Eficiência ou morte! - Os apelos da nova Lei de Licitações por uma 

administração mais eficiente. Disponível em: <https://bentomuniz.com.br/eficiencia-ou-

morte/>. Acesso em: 20 set. 2022.  

BITTENCOURT, Jairo Alano De et al. Governança das aquisições públicas: o caso da 

Central de Compras do Governo Federal. XVSEGeT, p. 1–16, 2018. 

BRANCO, Luiza Szczerbacki Castello. As metas do Conselho Nacional de Justiça e os 

esforços de planejamento estratégico no Tribuanal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

2013. 57 f. Fundação Getúlio Vargas, 2013.  

BRASIL. Acórdão TCU n.o 1.637/2021 - Plenário. 2021 a.  

BRASIL. Acórdão TCU n.o 2.238/2015 - Primeira Câmara. 2015.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988.  

BRASIL. Decreto-lei n.o 2.300, de 21 de novembro de 1986. 1986.  

BRASIL. Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967. 1967.  

BRASIL. Decreto n.o 10.947, de 25 de janeiro de 2022. 2022 a.  

BRASIL. Decreto n.o 5.450, de 31 de maio de 2005. 2005. 

BRASIL. Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 2013.  

BRASIL. Decreto n.o 9.203, de 22 de novembro de 2017. 2017 a.  

BRASIL. Emenda Constitucional n.o 95, de 15 de dezembro de 2016. 2016.  

BRASIL. Instrução Normativa SEGES/ME n.o 1, de 10 de janeiro de 2019. 2019 a.  

BRASIL. Instrução Normativa SEGES/ME n.o 40, de 22 de maio de 2020. 2020 a.  

BRASIL. Instrução Normativa SEGES/ME n.o 65, de 7 de julho de 2021. 2021 b.  

BRASIL. Instrução Normativa SEGES/ME n.o 73, de 5 de agosto de 2020. 2020 b.  



103 

BRASIL. Instrução Normativa SEGES/MPDG No 5, de 26 de maio de 2017. 2017 b.  

BRASIL. Instrução Normativa SLTI/MPOG n.o 2, de 30 de abril de 2008. 2008 a.  

BRASIL. Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002. 2002.  

BRASIL. Lei n.o 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 2008 b.  

BRASIL. Lei n.o 12.462, de 4 de agosto de 2011. 2011.  

BRASIL. Lei n.o 14.133, de 1o de abril de 2021. 2021 c.  

BRASIL. Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993. 1993.  

BRASIL. Manual Técnico de Orçamento - MTO 2022. Brasília: [s.n.], 2022b. 

BRASIL. Painel de Preços. Disponível em: <https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>. 

Acesso em: 17 mar. 2022c.  

BRASIL. Portaria SEGES/ME n.o 13.623, de 10 de dezembro de 2019. 2019 b.  

BRASIL. Portaria SEGES/ME n.o 8.678, de 19 de julho de 2021. 2021 d.  

BRASIL. Referencial básico de governança organizacional - 3a edição. Brasília: [s.n.], 

2020c. 

BRASIL. Riscos e Controles nas Aquisições (RCA). Brasília: [s.n.], 2014. 

CARVALHO, Samuel Silas dos Santos; ALMEIDA, Mariza Gonçalves; ARENAS, Marlene 

Valério dos Santos. Governança nas contratações públicas sob a perspectiva da nova lei de 

licitações e contratos administrativos. Brazilian Journal of Development, p. 23703–23724, 

2022. 

CAVALCANTI, Bianor Scelza. O gerente equalizador: estratégias de gestão no setor 

público. 1a ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas - FGV, 2005.  

CHAVES, Fernanda Rodrigues Drumond; BERTASSI, André Luís; SILVA, Gustavo Melo. 

Compras Públicas e Desenvolvimento Local: Micro e Pequenas Empresas Locais nas 

Licitações de uma Universidade Pública Mineira. REGEPE - Revista de Empreendedorismo e 

Gestão de Pequenas Empresas, v. 8, n. 1, p. 77–101, 2018. 

COSTA, Caio César de Medeiros; TERRA, Antônio Carlos Paim. Compras Públicas: para 

além da economicidade. 1a ed. Brasília: ENAP, 2019.  

COSTA, Antônio França Da; ANDRIOLI, Luiz Gustavo Gomes; BRAGA, Carlos Renato 

Araujo. Estudos técnicos preliminares: o calcanhar de Aquiles das aquisições públicas. 

Revista do TCU, v. 49, n. 139, p. 38–51, 2017. 

COSTA NETO, Januário Fernandes; ABDALLA, Márcio Moutinho. Governança Pública e 

sua aplicação: Análise da Ouvidoria Pública do IF Sudeste MG. In: OLIVEIRA, MURILO 

ALVARENGA; ABDALLA, MÁRCIO MOUTINHO (Org.). Gestão nos Institutos Federais 

de Educação: experiências e aplicações. 1a ed. Volta Redonda: [s.n.], 2020. p. 279–303.  



104 

DA CRUZ, Edjane Cortez. Desenvolvimento de um framework para o planejamento de 

compras públicas: Estudo em uma Universidade Federal. 2019. 139 f. Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, 2019.  

DE TONI, Jackson. Reflexões sobre o planejamento estratégico no setor público. Cadernos 

Enap, 2021. 

DIAS, Taisa; CARIO, Silvio Antônio Ferraz. Governança pública: ensaiando uma concepção. 

Contabilidade, Gestão e Governança, v. 17, n. 3, p. 89–108, 2014. 

EAGLETON-PIERCE, Matthew. On the genesis of the concept of “Governance”: A post-

bureaucratic perspective. 2010, Warwick: The University of Warwick, 2010. p. 1–12.  

ENAP. Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”. Brasília, DF: [s.n.]. 

2021 

FENILI, Renato. Governança em aquisições públicas: teoria e prática à luz da realidade. 1a 

ed. Niterói, RJ: Impetus, 2018.  

FENILI, Renato. Série “Nova Lei de Licitações: um ano para a construção do futuro” - 

Episódio 1: Os novos critérios de julgamento na Lei 14.133/2021. . Brasília, DF: [s.n.]. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H3OcFH3bWmU>, 2022 

FERNANDES, Ciro Campos Christo. A centralização das compras na Administração Federal: 

Lições da história. 2015, Brasília: [s.n.], 2015.  

FERNANDES, Ciro Campos Christo. A trajetória da construção do arcabouço legal das 

compras e contratações na administração pública federal brasileira: processo decisório e 

oportunidade política. 2014, Quito: [s.n.], 2014.  

FERNANDES, Jorge Ulysses Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e 

eletrônico. 6a ed. Belo Horizonte, MG: Fórum, 2015.  

FERRER, Florencia. Os desafios do setor público para construir um novo modelo de compras. 

2013, Brasília: [s.n.], 2013.  

FLEURY, Newton Meyer. A resposta da gestão estratégica às exigências de efetividade, 

eficácia e eficiência no Poder Judiciário. A reforma do Poder Judiciário no Estado do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas - FGV, 2005. p. 25–36.  

FROSSARD, Leila Barbieri de Matos; CÂMARA, Leonor Moreira. Poder de compras da 

administração pública federal: novas perspectivas para o debate acadêmico. AMPAD - 

Encontro de Administdração Pública e Governança, p. 1–16, 2010. 

GARTNER GROUP. Gartner’s Hype Cycle Special Report for 2013. [S.l: s.n.], 2013. 

Disponível em: <https://www.gartner.com/en/documents/2574916>. 

GIACOBBO, Mauro. O desafio da implementação do planejamento estratégico nas 

organizações públicas. Revista do TCU, v. 28, n. 74, p. 73–107, 1997. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2008.  



105 

GOMES JÚNIOR, José; FERREIRA NETO, Macário Neri. Licitação pública e sua relação 

com a governança e a governabilidade. FACEF Pesquisa - Desenvolvimento e Gestão, v. 23, 

n. 1, 2020. 

IF SUDESTE MG. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - do Instituto Federal do 

Sudeste de Minas Gerais 2021/2025. Juiz de Fora: [s.n.], 2021a. 

IF SUDESTE MG. Regimento Geral do IF Sudeste MG. Juiz de Fora: [s.n.], 2018. 

IF SUDESTE MG. Relatório de Gestão 2020. Juiz de Fora: [s.n.], 2021b. 

IF SUDESTE MG. Relatório de Gestão 2021. Juiz de Fora: [s.n.], 2022a. 

IF SUDESTE MG. Resolução CONAD/IF SUDESTE MG n.o 20, de 19 de novembro de 2020. 

Juiz de Fora: [s.n.], 2020. 

IF SUDESTE MG. Resolução CONAD/IF SUDESTE MG N.o 4, de 14 de março de 2022. Juiz 

de Fora: [s.n.], 2022b. 

IF SUDESTE MG. Resolução CONAD/IF SUDESTE MG n.o 5, de 1o de abril de 2022. Juiz 

de Fora: [s.n.], 2022c. 

IF SUDESTE MG. Resolução CONAD/IF SUDESTE MG n.o 9, de 27 de julho de 2021. Juiz 

de Fora: [s.n.], 2021c. 

KALAOUM, Fausi; TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Reflexões teóricas sobre Governança 

Pública e Governança Turística. Revista Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, v. 13, n. 

1, p. 71–89, 9 jan. 2021. 

LEONEZ, Angelina. O Plano Anual de Contratações e os desafios na sua operacionalização. 

Portal L&C, p. 1–7, 2021. 

LIMA, Dagomar Henriques; VARGAS, Eduardo Raupp De. O Estado da Arte sobre inovação 

no Setor Público: Como estudos de inovação em serviços podem contribuir? XXXIV Encontro 

da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), p. 1–15, 

2010. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Tecnologia e projeto de Data Warehouse. 6a ed. [S.l.]: 

Saraiva Educação S.A., 2004.  

MARCH, James G.; OLSEN, Johan P. Rediscovering Institutions: The Organizational Basics 

of Politics. New York: The Free Press, 1989.  

MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro et al. Metodologia para trabalhos práticos e aplicados: 

administração e contabilidade. 1a ed. São Paulo: [s.n.], 2017.  

MARIN, Jean-Charles. The impact of strategic planning and the balanced scorecard 

methodology on middle managers’ performance in the public sector. v. 3, n. 1, p. 114–128, 

2012. 

MARRARA, Thiago. A Atividade de Planejamento na Administração Pública: O papel e o 

conteúdo das normas previstas no anteprojeto da nova lei de organização administrativa. 



106 

Revista Eletrônica de Direito do Estado - REDE, v. 27, n. 3, 2011. 

MARTINS, Bruno Eduardo. Compras Públicas: Entrevista sobre o planejamento das 

compras públicas. Brasília, DF: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

Disponível em: <https://www.brunoeduardo.com/artigos/compras-publicas-entrevista-sobre-

o-planejamento-das-compras-publicas-com-o-professor-da-enap-bruno-eduardo-martins/>, 

2017 

MEDEIROS, Claudia Lucio De. A importância do planejamento nas contratações públicas: 

Prevenção de falhas e efetividade nos resultados. Revista Acadêmica Escola Superior do 

Ministério Público do Ceará, p. 69–84, 2018. 

MINTZBERG, Henry. Ascensão e queda do Planejamento Estratégico. Porto Alegre: [s.n.], 

2007.  

MOTTA, Alexandre Ribeiro. O combate ao desperdício no gasto público: uma reflexão 

baseada na comparação entre os sistemas de compra privado, público federal norte-

americano e brasileiro. Campinas, SP: [s.n.], 2010. 

MOTTA, Fabrício. Planejamento nas licitações: copiar a União quase nunca é a solução. 

CONJUR, p. 1–4, 2021. 

MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é burocracia. 13a ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.  

MOTTA, Paulo Roberto. Planejamento estratégico em organizações sem fins lucrativos: 

considerações sobre dificuldades gerenciais. Revista de Administração Pública, v. 13, n. 3, p. 

7–21, 1979. 

NASCIMENTO, Amanda Vanessa Do. Pesqisa de preço no processo de compras públicas: 

Um estudo de casos da ferramenta Painel de Preços. 2018. Universidade de Brasília, 2018.  

NASCIMENTO, Luan David Pereira Do. Engajamento em equipes de projeto à luz da teoria 

JD-R: modelo de dinâmica de sistemas para o contexto de um parque tecnológico. 2018. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2018.  

NÓBREGA, Marcos; CAMELO, Bradson; DE TORRES, Ronny Charles L. Pesquisa de 

preços nas contratações públicas, em tempos de pandemia. Portal L&C, 2020.  

OLIVEIRA, Isaac Gezer Silva De. Análise de correspondência aplicada a preposições sobre a 

eficiência e eficácia do processo de compras públicas a partir da percepção de diferentes 

atores envolvidos. Revista Ciências Administrativas, v. 21, n. 1, p. 131–162, 2015. 

OLIVEIRA, Lenice Iolanda De. A Lei e a Instrução Normativa: A força da Instrução 

Normativa. [S.l: s.n.], 2016. 

OLSZAK, Celina M.; ZIEMBA, Ewa. Approach to building and implementing Business 

Intelligence systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 

v. 2, p. 135–148, 2007. 

ORACLE. Oracle Autonomous Data Warehouse lower cost, increase reliability and 

performance to extract more value from your data with. [S.l: s.n.]. Disponível em: 

<https://www.oracle.com/mx/a/ocom/docs/autonomous-dw-cloud-ipaper-3938921.pdf>. , 



107 

2019 

OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventing Government. Leadership Abstracts, v. 6, n. 

1, 1993. 

PECI, Alketa; PIERANTI, Octavio Penna; RODRIGUES, Silvia. Governança e New Public 

Management: convergências e contradições no contexto brasileiro. Organizações & 

Sociedade, v. 15, n. 46, p. 39–55, set. 2008. 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar De. Metodologia do trabalho 

científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2a ed. Novo Hamburgo: 

Feevale, 2013.  

RIBEIRO FILHO, Carlos Alberto de Sousa et al. Compras públicas e planejamento: relação 

estratégica alicerçante da efetividade dos Institutos Federais de Ensino (IFE). Research, 

Society and Development, v. 9, n. 7, p. 1–17, 2020. 

SALGADO, Lucia Helena; FIUZA, Eduardo. Marcos Regulatórios no Brasil: é tempo de 

rever regras? Rio de Janeiro: IPEA, 2009.  

SANTANA, Jair Eduardo. Planejamento nas licitações e contratações governamentais: 

estratégias para suprimentos públicos. Curitiba: Negócios Públicos, 2015.  

SANTANA, Jair Eduardo. Termo de Referência: valor estimado na licitação. 2a ed. Curitiba, 

PR: Negócios Públicos, 2010.  

SANTOS, Felippe Vilaça Loureiro. Centralização de compras públicas: A experiência da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 2019. ENAP, 2019.  

SOUZA, Beatriz Ramos De et al. Interpretação da norma jurídica: aspecto fundamental do 

direito. Jornada de iniciação científica e extensão. Palmas: [s.n.], 2018. 

TERRA, Antônio Carlos Paim; MACHADO JR., Eliseu Vieira; DA CRUZ, Alethéia Ferreira. 

Compras públicas inteligentes: Uma proposta para a melhoria da gestão das compras 

governamentais. Revista de Gestão Pública, v. 1, n. 1, p. 46–70, 2018. 

THAI, Khi V. Public procurement re-examined. Journal of Public Procurement, v. 1, n. 1, p. 

9–50, 2001. 

TURBAN, Efraim et al. Business intelligence: um enfoque gerencial para a inteligência do 

negócio. São Paulo: Bookman, 2009.  

VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações Públicas - Coleção JML Consultoria. 2a ed. 

Curitiba: JML, 2013a.  

VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Planejamento das contratações à luz da nova lei de 

licitações.  

VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Planejamento das contratações e a elaboração do 

Termo de Referência. Blog JML, 2013b. 

  



108 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS NORMATIVOS LEGAIS E 

INFRALEGAIS VIGENTES E APLICÁVEIS ÀS COMPRAS PÚBLICAS NO ÂMBITO 

DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 

Com intuito de cumprir o primeiro objetivo específico estabelecido para esta pesquisa, 

são apresentados, no Quadro 4, em ordem cronológica de publicação e em rol não exaustivo, 

os principais normativos legais e infralegais atualmente vigentes que regem as aquisições 

públicas no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica 

e fundacional. A lista considerou as publicações feitas até o dia 11 de novembro de 2022. 

 

Quadro 4 - Principais normativos vigentes de aquisições públicas 

Normativo Descrição e observações 

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. Vigente até 01/04/2023. 

Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000 
Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

Portaria MPOG n.º 306, de 13 de 

dezembro de 2001 
Aprova a implantação do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços. 

Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

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

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

Vigente até 01/04/2023. 

Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte 

Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 1, 

de 19 de janeiro de 2010 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e 

dá outras providências. 

Lei n.º 12.462, de 4 de agosto de 2011 
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 

Arts. 1º a 47-A vigentes até 01/04/2023. 

Decreto n.º 7.581, de 11 de outubro de 

2011 

Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC, de que trata a Lei n.º 12.462, de 4 de agosto 

de 2011. 

Decreto n.º 7.746, de 5 de junho de 2012 

Regulamenta o art. 3º da Lei n.º 8.666/1993, para estabelecer 

critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui 

a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública – CISAP. 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 

2013 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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Normativo Descrição e observações 

Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 5, 

de 7 de novembro de 2013 

Estabelece procedimentos para a operacionalização do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, na forma 

eletrônica, de que trata a Lei n.º 12.462/2011, regulamentada pelo 

Decreto n.º 7.581/2011. 

Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 

2015 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores 

individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de 

bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 

Instrução Normativa SEGES/MPDG n.º 

5, de 26 de maio de 2017 

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação 

de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Instrução Normativa SEGES/MPDG n.º 

3, de 26 de abril de 2018 

Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Executivo 

Federal. 

Decreto n.º 9.507, de 21 de setembro de 

2018 

Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de 

serviços da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União. 

Portaria MPDG n.º 443, de 27 de 

dezembro de 2018 

Estabelece os serviços que serão preferencialmente objeto de 

execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do 

Decreto n.º 9.507/2018. 

Instrução Normativa SEGES/ME n.º 1, de 

10 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras 

e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito 

da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional 

e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações. 

Instrução Normativa SGD/ME n.º 1, de 4 

de abril de 2019 

Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 

Portaria ME n.º 179, de 22 de abril de 

2019 

Dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas 

contratações para aquisição de bens e prestação de serviços, e dá 

outras providências. 

Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 

2019 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços 

comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe 

sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 

pública federal. 

Instrução Normativa SEGES/ME n.º 40, 

de 22 de maio de 2020 

Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - 

ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, 

no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73, 

de 5 de agosto de 2020 

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral, no âmbito da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, referente a processos regidos pela 

legislação anterior à Lei 14.133/2021: Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 

10.520/2002 e Lei n.º 12.462/2011. 

Portaria SEGES/ME n.º 21.262, de 23 de 

setembro de 2020 

Estabelece procedimentos referenciais para a composição da 

planilha de custos e formação de preços nas contratações de 

serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, 

executados de forma contínua ou não, em edifícios públicos, no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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Normativo Descrição e observações 

Instrução Normativa SGD/ME n.º 5, de 

11 de janeiro de 2021 

Regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovação de 

contratações ou de formação de atas de registro de preços, a serem 

efetuados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, relativos a bens e serviços de 

tecnologia da informação e comunicação – TIC. 

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Instrução Normativa SEGES/ME n.º 65, 

de 7 de julho de 2021 

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de 

pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços 

em geral, no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 

23 da Lei n.º 14.133/2021. 

Portaria SEGES/ME n.º 8.678, de 19 de 

julho de 2021 

Dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Decreto n.º 10.818, de 27 de setembro de 

2021 

Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril 

de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo 

adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração 

pública federal nas categorias de qualidade comum e de luxo. 

Decreto n.º 10.947, de 25 de janeiro de 

2022 

Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei n.º 14.133, de 

1.º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual 

e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Portaria SEGES/ME n.º 938, de 2 de 

fevereiro de 2022 

Institui o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços 

e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional, em atendimento ao disposto no inciso II 

do art. 19 da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021. 

Instrução Normativa SEGES/ME n.º 58, 

de 8 de agosto de 2022 

Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - 

ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, 

no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73, 

de 30 de setembro de 2022 

Dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor 

preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação 

de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional. 

Decreto n.º 11.246, de 27 de outubro de 

2022 

Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do 

agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da 

comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de 

contratos, no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Destaca-se que o quadro exposto busca apresentar a legislação mais comum utilizada na 

maioria dos certames licitatórios, porém, para casos mais específicos, outros normativos legais 

e infralegais também precisam ser considerados como, por exemplo, nas contratações de 

serviços de publicidade e propaganda, na elaboração de orçamentos de obras, nos critérios para 

margem de preferência para serviços manufaturados ou da agricultura familiar, nas aquisições 

de insumos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, entre outros. 
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APÊNDICE B – DASHBOARDS ELABORADOS PARA AS ANÁLISES DE DADOS 

Neste Apêndice são apresentadas as telas com os dashboards interativos23, construídos 

no Microsoft Power BI, que serviram de instrumento para modelar, integrar, visualizar e 

analisar os dados extraídos do DW do Portal de Compras do Governo Federal, do Tesouro 

Gerencial e do PCA 2023 do IF Sudeste MG divulgado no PNCP, além de outras informações. 

A Figura 11 demonstra a página inicial e um menu de acesso a todas as seções do painel. 

 

Figura 11 - Página inicial e menu de acesso 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

A Figura 12 apresenta o dashboard que possibilita a visualização das quantidades de 

processos licitatórios de cada modalidade, por ano e por unidade administrativa. Assim como 

em todos os painéis que serão apresentados neste Apêndice, todos os elementos gráficos 

demonstrados são interligados e interagem entre si. 

 

                                                           
23 Acesso pelo endereço: https://bityli.com/evTNWwYg 
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Figura 12 - Demonstrações gráficas das quantidades de processos licitatórios do IF Sudeste MG nos últimos 

cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Já a Figura 13 demonstra as quantidades de processos licitatórios em tabelas, em ordem 

cronológica decrescente, incluindo os quantitativos de processos licitatórios publicados no 

primeiro semestre de 2022. 
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Figura 13 - Tabelas de quantidades de processos licitatórios do IF Sudeste MG entre 2017 e 2022 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

A Figura 14 apresenta o painel demonstrativo com a distribuição trimestral dos processos 

licitatórios do IF Sudeste MG, em todas as suas modalidades, ao longo dos últimos cinco anos, 

primeira de forma aglutinada e, em seguida, separada por cada ano, também em ordem 

decrescente de temporalidade. 
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Figura 14 - Distribuição trimestral dos processos licitatórios do IF Sudeste MG nos últimos cinco anos (2017-

2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

A distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG nos últimos cinco anos 

(2017-2021) é retratada na Figura 15. 

 

Figura 15 - Distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG nos últimos cinco anos (2017-2021) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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As próximas cinco figuras apresentam a distribuição mensal dos processos licitatórios do 

IF Sudeste MG, ano a ano, de 2021 a 2017, também em ordem cronológica decrescente. A 

Figura 16 reflete as informações de 2021. 

 

Figura 16 - Distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG em 2021 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

A Figura 17 apresenta as informações de 2020. 

 



116 

Figura 17 - Distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG em 2020 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

A distribuição mensal dos processos licitatórios em 2019 é demonstrada na Figura 18. 

 

Figura 18 - Distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG em 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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A Figura 19 traduz as informações referentes ao ano de 2018. 

 

Figura 19 - Distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG em 2018 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

Por fim, a distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG no ano de 

2017 é apresentada na Figura 20. 
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Figura 20 - Distribuição mensal dos processos licitatórios do IF Sudeste MG em 2017 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

A Figura 21 apresenta o dashboard que contém as informações sobre as atas de registro 

de preços vigentes. Tais informações não integraram as análises desenvolvidas no Capítulo 4 

desta dissertação, porém são de extrema importância para que se coloque em prática a proposta 

da nova resolução interna para as compras unificadas do IF Sudeste MG, conforme Art. 16 do 

APÊNDICE C, que representa o artefato final produzido por esta pesquisa. 
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Figura 21 - Atas de Registro de Preços vigentes 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

A Figura 22 apresenta o painel que demonstra as quantidades de itens licitados pelo IF 

Sudeste MG, por grupos de materiais, nos últimos cinco anos. Essa informação também é 

relevante na aplicação da proposta da nova resolução interna. 
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Figura 22 - Quantidade de itens licitados por grupos de materiais nos últimos cinco anos 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 

 

As quantidades de itens licitados pelo IF Sudeste MG, por grupos de serviços, nos últimos 

cinco anos, são demonstradas no dashboard apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Quantidade de itens licitados por grupos de serviços nos últimos cinco anos 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do DW do Portal de Compras do Governo Federal 
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A Figura 24 apresenta o painel que demonstra o total de despesas liquidadas pelo IF 

Sudeste MG, por campus e por grupos de materiais, nos últimos cinco anos. Essa informação 

também é relevante na aplicação da proposta da nova resolução interna. 

 

Figura 24 - Total de despesas liquidadas por unidade administrativa e por grupo de despesas - Materiais 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

O total de despesas liquidadas pelo IF Sudeste MG, por campus e por grupos de serviços, 

nos últimos cinco anos, é o conteúdo do painel apresentado na Figura 25. 
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Figura 25 - Total de despesas liquidadas por unidade administrativa e por grupo de despesas - Serviços 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

A Figura 26 apresenta o dashboard construído para revelar todas as liquidações do IF 

Sudeste MG nos últimos cinco anos, por natureza de despesa detalhada, por unidade 

administrativa e por ano. Deste painel podem ser retirados diversos estudos e análises que, 

inclusive, extrapolaram o objetivo desta pesquisa, mas que podem servir como ponto de partida 

para diversos trabalhos futuros, tanto no campo acadêmico quanto no profissional. 
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Figura 26 - Liquidações totais por Natureza de Despesa Detalhada 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

O ranking de execução orçamentária de toda a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica no primeiro semestre de 2022 é o conteúdo deste painel apresentado 

na Figura 27. 
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Figura 27 - Execução orçamentária da Rede Federal no primeiro semestre de 2022 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do Tesouro Gerencial 

 

As duas últimas figuras apresentam os painéis criados para demonstrar, de forma mais 

visual, por meio de um diagrama de Gantt24, o PCA 2023 do IF Sudeste MG. A Figura 28 

demonstra o plano estabelecido por classe ou grupo de materiais e serviços, retratando a 

previsão de cada unidade administrativa para concretizar os processos licitatórios. 

 

                                                           
24 Criado pelo norte-americano Henry Gantt, inspirado no modelo de harmonogram desenvolvido pelo engenheiro 

polonês Karol Adamiecki no início do século XIX, o gráfico ou diagrama de Gantt é uma ferramenta visual 

amplamente utilizada para controlar o cronograma de um projeto ou de uma programação de produção. É possível 

mostrar visualmente as tarefas que precisam ser realizadas, a relação de precedência entre elas, quando as tarefas 

serão iniciadas, sua duração, responsável e previsão de término. 
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Figura 28 - PCA 2023 do IF Sudeste MG por classe ou grupo de materiais e serviços 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do PCA 2023 do IF Sudeste MG25 

 

Resta por óbvio que o ideal é que o PCA fosse todo aglutinado na Reitoria ou que, pelo 

menos, as previsões de cada unidade administrativa coincidissem umas com as outras no que 

se refere aos prazos, datas iniciais e datas finais. A intenção na criação deste painel foi 

demonstrar, de forma explícita, que nenhuma das duas hipóteses aconteceu no PCA 2023 do IF 

Sudeste MG. 

Por fim, a Figura 29 apresenta o último dashboard, criado para demonstrar o PCA 2023 

de cada unidade administrativa do IF Sudeste MG, Reitoria e campi. 

 

                                                           
25 Disponível em: https://pncp.gov.br/app/pca/10723648000140/2023 



126 

Figura 29 - PCA 2023 do IF Sudeste MG por unidade administrativa 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) com base em dados do PCA 2023 do IF Sudeste MG 
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APÊNDICE C – PROPOSTA DE UMA NOVA RESOLUÇÃO PARA AS COMPRAS 

UNIFICADAS DO IF SUDESTE MG 

 

MINUTA DA RESOLUÇÃO N.º XX/2022, DE XX DE XXX DE 2022 

 

O(A) Presidente(a) do Conselho de Administração, Desenvolvimento Institucional e 

Gestão de Pessoas (CONAD), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), no uso de suas atribuições definidas no Regimento 

Geral, no Estatuto e no Regulamento do CONAD, 

Considerando a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabeleceu normas gerais de 

licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

Considerando a Portaria SEGES/ME n.º 8.678, de 19 de julho de 2021, que dispôs sobre 

a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

Considerando o Decreto n.º 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que regulamentou o inciso 

VII do caput do art. 12 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o Plano de 

Contratações Anual (PCA) e instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações (PGC) no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional; 

Considerando o Regimento Geral do IF Sudeste MG, de novembro de 2018, que 

disciplinou a organização, as competências, as atribuições e o funcionamento das instâncias 

deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do IF Sudeste MG, com o objetivo de 

complementar e normatizar as disposições estatutárias; 

Considerando a Portaria SEGES/ME n.º 13.623/2019, que estabeleceu diretrizes para o 

redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASGs), 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; 
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Considerando a necessidade de aprimorar o planejamento das contratações unificadas do 

IF Sudeste MG, conforme determina o Decreto n.º 10.947/2022, resolve: 

Art. 1º. Estabelecer orientações, diretrizes, prazos e detalhamentos para a elaboração e 

execução do PCA no âmbito do IF Sudeste MG, nos termos do Decreto n.º 10.947/2022 e 

posteriores atualizações. 

Art. 2º. Estabelecer orientações e diretrizes para que seja cumprida a etapa de planejamento de 

cada contratação estabelecida pelo PCA. 

 

Seção I 

Das disposições iniciais 

 

Art. 3º. As licitações do IF Sudeste MG serão executadas de forma centralizada e unificada, 

com a atuação da Reitoria na gerência e coordenação dos trâmites processuais. 

Art. 4º. Para efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

I - Autoridade Competente: O(A) Reitor(a) do IF Sudeste MG ou a quem este delegar, 

formalmente, a responsabilidade por autorizar as licitações, os contratos ou a ordenação de 

despesas no âmbito do órgão ou da entidade; 

II - Diretoria de Administração da Reitoria (DA): Órgão que planeja, superintende, fomenta e 

acompanha as licitações unificadas de todo o IF Sudeste MG e promove a articulação entre as 

Pró-Reitorias, as Diretorias Sistêmicas, os campi e os campi avançados; 

III - Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) dos campi: Órgão que planeja, 

superintende, fomenta e acompanha as licitações específicas de cada unidade, além de prestar 

suporte e informações à DA acerca das licitações unificadas; 

IV - Setor de Licitações da Reitoria: Setor que gerencia e coordena a execução das licitações 

unificadas de todo o IF Sudeste MG, além de coordenar e executar as licitações específicas da 

Reitoria e dos campi avançados, em todas as suas modalidades; 

V - Setor de Licitações dos campi: Setor que gerencia e coordena a execução das licitações 

específicas de cada unidade e, também, executa as licitações unificadas do IF Sudeste MG 
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determinadas pelo PCA e pelo Setor de Licitações da Reitoria, além de prestar suporte e 

informações das licitações executadas; 

VI - Documento de Formalização da Demanda (DFD): Documento que fundamenta o PCA, em 

que o Requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação; 

VII - Requisitante: Agente, setor ou unidade responsável por identificar as demandas e as 

necessidades de aquisições e contratações de bens, serviços e obras e requerê-las; 

VIII - Área Técnica: Agente, setor ou unidade com conhecimento técnico-operacional sobre o 

objeto demandado, responsável por analisar as demandas técnicas dos Requisitantes, 

promovendo a agregação de valor e a compilação das necessidades de mesma natureza, 

realizando o cadastro dos itens no sistema PGC; 

IX - Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC): Ferramenta 

informatizada integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais (SIASG), disponibilizada pelo Ministério da Economia (ME), para elaboração e 

acompanhamento do PCA pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 

Seção II 

Do Plano de Comunicação Interno 

 

Art. 5º. Cabe à DA, em conjunto com as DAPs dos campi e campi avançados, a elaboração 

anual de um Plano de Comunicação Interno entre a Administração (Reitoria e campi) e os 

Requisitantes e Áreas Técnicas de todo o IF Sudeste MG, que contenha ações de divulgação do 

PCA, sua importância, prazos e especificidades legais e operacionais das suas etapas de 

elaboração. 

§1º -  As especificidades operacionais são aquelas estabelecidas no manual técnico operacional 

que será publicado pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

ME. 
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§2º -  O Plano de Comunicação Interno tem como objetivo informar e preparar os Requisitantes 

e Áreas Técnicas do IF Sudeste MG para que cumpram com eficiência e eficácia as etapas de 

levantamento, padronização e registro das demandas no Sistema PGC. 

§3º -  O Plano de Comunicação Interno deve ser estabelecido com antecedência necessária para 

que comece suas ações antes do início do prazo estabelecido para a elaboração do PCA. 

Art. 6º. O Plano de Comunicação Interno também deve esclarecer quais tipos, classes ou 

grupos de materiais ou serviços serão demandados exclusivamente pelas Áreas Técnicas, como, 

por exemplo, equipamentos de informática, obras e serviços de engenharia etc. 

Parágrafo único - A forma de comunicação e encaminhamentos de demandas entre os 

Requisitantes e as Áreas Técnicas, os prazos e outras especificidades também serão esclarecidos 

pelo Plano de Comunicação Interno. 

I - O prazo para que os Requisitantes encaminhem suas demandas específicas para as Áreas 

Técnicas deve ter antecedência necessária para que a Área Técnica tenha tempo hábil de 

consolidar as demandas e registrá-las num DFD, dentro do Sistema PGC, antes de encerrado o 

período de registro de demandas para o PCA. 

Art. 7º. O Plano de Comunicação Interno deve, ainda, estabelecer a metodologia a ser aplicada 

para que as demandas sejam classificadas pelo grau de prioridade, considerando a taxonomia 

“Baixa”, “Média” ou “Alta”, devendo exigir justificativa quando a prioridade da contratação 

for classificada como alta. 

 

Seção III 

Da gestão das áreas requisitantes e técnicas 

 

Art. 8º. Considerando o disposto na Portaria SEGES/ME n.º 13.623/2019, todas as unidades 

do IF Sudeste MG, sem distinção, deverão cadastrar suas demandas na UASG 158123. 

Art. 9º. O cadastro de Requisitantes e Áreas Técnicas será feito pela DA no âmbito da Reitoria 

e campi avançados e pelas DAPs no âmbito de cada um dos campi. 
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Parágrafo único - Para o cadastramento de cada Requisitante ou Área Técnica, será utilizada a 

abreviatura de cada unidade (Reitoria ou campi), com no mínimo 3 letras, seguidas de um 

espaçamento, um hífen, mais um espaçamento e o nome do Requisitante ou Área Técnica, 

conforme exemplo: REI – Pró-Reitoria de Administração. As abreviaturas de cada unidade são: 

I - REI – Reitoria; 

II - BSC – Campus Avançado Bom Sucesso; 

III - CTG – Campus Avançado Cataguases; 

IV - UBA – Campus Avançado Ubá; 

V - RPB – Campus Rio Pomba; 

VI - BBC – Campus Barbacena; 

VII - JFA – Campus Juiz de Fora; 

VIII - MUR – Campus Muriaé; 

IX - SJDR – São João del-Rei; 

X - SDM – Santos Dumont; 

XI - MNU – Manhuaçu. 

 

Seção IV 

Da elaboração dos DFDs 

 

Art. 10. Até o dia 1º de abril do ano de elaboração do PCA, cada Requisitante ou Área Técnica 

deverá organizar, consolidar e cadastrar no Sistema PGC as demandas das áreas, setores, 

núcleos e/ou unidades sob sua subordinação regimental, informando todos os itens de materiais, 

equipamentos e/ou serviços que pretende contratar no ano subsequente. 

§1º -  Para elaboração do PCA, o Requisitante ou Área Técnica preencherá o DFD no Sistema 

PGC com as seguintes informações: 
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I - Data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou 

descontinuidade das atividades do órgão ou da unidade requisitante ou técnica; 

II - Nome da área requisitante ou técnica, conforme cadastro previsto no Art. 9º; 

III - Descrição sucinta do objeto; 

IV - Grau de prioridade da compra ou da contratação, considerando a taxonomia “Baixa”, 

“Média” ou “Alta”, de acordo com a metodologia a ser estabelecida pelo órgão contratante, 

conforme Art. 7º, devendo haver justificativa da área requisitante quando a prioridade da 

contratação for classificada como alta; 

V - Justificativa da necessidade da contratação, devendo sempre que possível, alinhá-la com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC), entre outros documentos estratégicos da Instituição; 

VI - Cadastro em nível de classe, PDM ou código detalhado para aquisição de materiais e, para 

a contratação de serviços, cadastro a nível de grupo ou código detalhado; 

VII - Para os cadastros em nível de código detalhado, tanto para materiais quanto para serviços, 

será necessário preencher a quantidade estimada da aquisição ou contratação, considerando a 

expectativa de consumo ou prestação anual; 

VIII - Estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado, 

de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; 

IX - Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD para a sua execução, 

com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas; e 

X - Identificação do responsável requisitante e/ou da área técnica, incluindo o CPF, nome 

completo e cargo/função. 

§2º -  Após inserir e conferir todas as informações, o DFD deve ser enviado através do botão 

“Enviar DFD”. 
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§3º -  Cada Requisitante pode cadastrar quantos DFDs forem necessários para a correta 

mensuração de todas as demandas de todas as áreas, setores, núcleos e/ou unidades sob sua 

subordinação regimental. 

 

Seção V 

Da consolidação das demandas 

 

Art. 11. No período de 1º janeiro a 30 de abril do ano de elaboração do PCA, cabe à DA, em 

conjunto com as DAPs, promover a consolidação das demandas registradas no Sistema PGC. 

Art. 12. Na etapa de consolidação das demandas, cada DFD deve ser avaliado individualmente 

através da ação “Avaliar DFD XXX/20XX”. 

Parágrafo único - Na avaliação individual de cada DFD, o avaliador poderá incluir 

acompanhamento ou devolver o DFD para que o Requisitante ou Área Técnica promova os 

ajustes ou alterações necessárias que serão indicadas através de despacho registrado no próprio 

Sistema PGC. 

Art. 13. As demandas avaliadas como corretas serão consolidadas através da criação de uma 

nova contratação ou associação com alguma contratação já existente, através do botão 

“Contratação”. 

§1º -  Devem ser adotadas medidas para agregar, sempre que possível, os DFDs com objetos 

de mesma natureza com vistas à racionalização de esforços de contratação e à economia de 

escala. 

§2º -  Na criação de uma nova contratação, a DA preencherá no Sistema PGC as seguintes 

informações: 

I - Título da contratação; 

II - Categoria da contratação, que está dividida entre “Bens”, “Serviços”, “Contratações de 

TIC” e “Obras e serviços especiais de engenharia”; 

III - A data estimada para a conclusão do processo de contratação deverá sempre ser 

preenchida. Posteriormente, o usuário deverá optar entre preencher a data estimada para o início 
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do processo de contratação ou o prazo estimado de duração do processo. O sistema calculará 

automaticamente o campo não preenchido; e 

IV - Descrição sucinta da contratação, de caráter não obrigatório. 

 

Seção VI 

Da formação do PCA 

 

Art. 14. Na etapa de formação do PCA, as contratações devem ser verificadas, conferidas e, 

após, enviadas para aprovação da Autoridade Competente. 

Parágrafo único - Caso julgue necessário, cabe à DA convocar as DAPs e os setores de licitações 

da Reitoria e dos campi para, juntos, discutirem a formação do PCA. 

Art. 15. Cabe à DA, em conjunto com as DAPs, definir as prioridades das contratações para o 

próximo exercício financeiro, classificando-as entre “baixa”, “média” ou “alta”. 

§1º -  As contratações com prioridade alta devem ter preferência na elaboração do PCA, bem 

como aquelas classificadas como alta complexidade, seja pelo valor ou pela quantidade de itens 

demandados. 

§2º -  Todas as contratações com prioridade ou complexidade alta devem ter a data estimada 

para a conclusão do processo de contratação estabelecidas no primeiro semestre do ano de 

execução do PCA. 

§3º -  Para classificar as contratações como alta, média ou baixa complexidade através do valor 

ou da quantidade de itens demandados devem ser observados: 

I - Os valores estimados das contratações criadas para o ano subsequente e/ou o histórico das 

contratações do IF Sudeste MG nos últimos cinco anos; 

II - A quantidade de itens licitados para cada grupo ou classe de materiais no histórico das 

contratações do IF Sudeste MG nos últimos cinco anos. 
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§4º -  Pelo menos as dez primeiras contratações com maiores valores e as dez primeiras 

contratações com maiores quantidades de itens demandados serão automaticamente 

classificadas como alta complexidade. 

§5º -  As demais contratações serão classificadas em média ou baixa complexidade, através de 

parâmetros estabelecidos entre a DA e as DAPs dos campi. 

§6º -  Outras contratações poderão ser classificadas como sendo de alta complexidade, além 

daquelas estabelecidas no §4º - , através de parâmetros estabelecidos entre a DA e as DAPs dos 

campi. 

Art. 16. Após as contratações com prioridade ou complexidade alta serem estabelecidas com a 

data estimada para a conclusão do processo de contratação no primeiro semestre do ano de 

execução do PCA, as demais contratações devem ser distribuídas da maneira mais uniforme 

possível durante todo o exercício financeiro do ano subsequente. 

Parágrafo único - Na distribuição das contratações ao longo do exercício financeiro 

subsequente, devem ser consideradas as atas de registro de preços que ainda se encontram 

vigentes. 

Art. 17. Depois de definidas e distribuídas ao longo do ano as datas estimadas para conclusão 

dos processos de contratações, devem ser revistas as datas de início dos processos estabelecidas 

conforme Art. 13.§2º - III -. 

§1º -  Considera-se início do processo de contratação a data em que o devido processo é 

cadastrado no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), tendo 

como primeiro documento a Portaria de nomeação da equipe de planejamento de contratação. 

§2º -  Para a definição da data de início do processo de contratação, devem ser considerados os 

seguintes prazos: 

I - Para as contratações classificadas como “alta complexidade”, a data de início do processo 

será de até 6 (seis) meses antes da data prevista para a conclusão do pleito; 

II - Para as contratações classificadas como “média complexidade”, o prazo considerado será 

de até 5 (cinco) meses antes da data prevista para a conclusão do pleito; e 
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III - Para as contratações classificadas como “baixa complexidade”, o prazo considerado será 

de até 4 (quatro) meses antes da data prevista para a conclusão do pleito. 

Art. 18. O PCA deve, também, considerar as licitações específicas e únicas de cada unidade do 

IF Sudeste MG. 

§1º -  As licitações específicas e únicas de cada campus ficarão por conta da unidade detentora 

da demanda, que deverá executar as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão 

contratual. 

§2º -  Para essas contratações, os prazos considerados na elaboração do PCA são os mesmos 

definidos no Art. 17.§2º - . 

Art. 19. A DA concluirá a consolidação do PCA até o dia 30 de abril do ano de sua elaboração 

e o encaminhará para aprovação da Autoridade Competente. 

 

Seção VII 

Da aprovação do PCA 

 

Art. 20. Até a primeira quinzena de maio do ano de elaboração do PCA, a Autoridade 

Competente aprovará as contratações nele previstas, por meio do Sistema PGC. 

§1º -  A Autoridade Competente poderá reprovar itens do PCA ou devolvê-los à DA, se 

necessário, para realizar adequações junto às áreas requisitantes ou técnicas, observado o prazo 

previsto no caput. 

§2º -  O PCA aprovado pela Autoridade Competente será disponibilizado automaticamente no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

§3º -  O IF Sudeste MG deverá disponibilizar, em seu sítio eletrônico oficial, o endereço de 

acesso ao seu PCA no PNCP, no prazo de quinze dias, contado da data de encerramento das 

etapas de aprovação, revisão e alteração. 
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Seção VIII 

Das alterações, revisões e ajustes do PCA 

 

Art. 21. Durante o ano de sua elaboração, o PCA poderá ser revisado e alterado por meio de 

inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes hipóteses: 

I - No período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do PCA, para a sua 

adequação à proposta orçamentária do IF Sudeste MG encaminhada ao Poder Legislativo; e 

II - Na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), para adequação do 

PCA ao orçamento aprovado para aquele exercício. 

§1º -  Cabe à DA, em conjunto com as DAPs, promover as alterações necessárias ao PCA, 

sejam de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens. 

I - Caso julguem necessário, cabe à DA e às DAPs convocarem as áreas requisitantes e/ou 

técnicas específicas das demandas a serem alteradas para, juntos, discutirem as alterações do 

PCA nas questões relacionadas aos itens demandados. 

II - Caso julguem necessário, cabe à DA e às DAPs convocarem também a Diretoria de 

Orçamento e Finanças da Reitoria e/ou os setores equivalentes das unidades para, juntos, 

discutirem as alterações do PCA nas questões relacionas ao orçamento previsto ou aprovado. 

§2º -  Nas hipóteses deste artigo, as alterações no PCA serão aprovadas pela autoridade 

competente nos mesmos prazos previstos nos incisos I e II do caput. 

Art. 22. Durante o ano de sua execução, o PCA poderá ser alterado por meio de justificativa 

aprovada pela Autoridade Competente. 

Parágrafo único - O PCA atualizado e aprovado pela Autoridade Competente será 

disponibilizado automaticamente no PNCP, observado o disposto no Art. 20.§3º - . 
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Seção VIII 

Da execução do PCA 

 

Art. 23. Considerando o disposto no Art. 17.§1º - , todos os processos de contratação devem 

ser cadastrados pelo Setor de Licitações da Reitoria na data previamente determinada no PCA.  

§1º -  O Setor de Licitações da Reitoria deverá encaminhar o processo à DA para que esta, em 

conjunto com as DAPs envolvidas naquela contratação, possa definir quantos e quais serão os 

membros da equipe de planejamento da contratação. 

I - A equipe de planejamento da contratação deve possuir, no mínimo, um membro da área 

requisitante e/ou técnica da unidade com mais demandas naquela contratação ou, ainda, com 

mais gastos naquele tipo de objeto no histórico de licitações do IF Sudeste MG nos últimos 5 

anos. 

II - Se necessário, a equipe de planejamento da contratação pode ser formada por membros das 

áreas requisitantes e/ou técnicas de mais de uma unidade, preferindo aquelas com mais 

demandas naquela contratação ou com mais gastos naquele tipo de objeto no histórico de 

licitações do IF Sudeste MG nos últimos 5 anos, podendo, ainda, contar com membro(s) dos 

setores de licitações que deverão auxiliar a equipe em questões referentes aos dispositivos legais 

envolvidos, trâmites processuais, modelos padronizados e outras informações que não sejam 

informações técnicas referentes ao objeto pretendido. 

III - Cabe à DA solicitar à Autoridade Competente, através do processo já aberto, a portaria de 

nomeação da equipe de planejamento da contratação. 

§2º -  A equipe de planejamento da contratação é a responsável pela execução dos 

procedimentos e elaboração dos documentos necessários para o cumprimento da etapa de 

planejamento daquela contratação.  

Art. 24. A equipe de planejamento da contratação deverá inserir no processo já aberto os 

documentos legais necessários e pertinentes para o cumprimento da etapa de planejamento da 

contratação, considerando as especificidades de cada objeto e modalidade de contratação, 

exceto o Edital, se for o caso. 

§1º -  Os procedimentos e/ou documentos de responsabilidade da equipe de planejamento da 

contratação são: 
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I - O Estudo Técnico Preliminar (ETP); 

II - O Gerenciamento de Riscos, materializado no Mapa de Riscos, que deve ser atualizado após 

a finalização do Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB); 

III - A pesquisa de preços e o devido relatório dos procedimentos adotados para a pesquisa e, 

ainda, relatório comparativos de preços, conforme o caso; 

IV - O TR ou PB, conforme o caso. 

§2º -  Com os documentos finalizados, o processo deve ser encaminhado ao Setor de Licitações 

da Reitoria. 

Art. 25. Cabe ao Setor de Licitações da Reitoria fazer a conferência dos documentos elaborados 

pela equipe de planejamento da contratação, podendo devolver o processo para ajustes, 

alterações ou adequações, formalmente justificadas, caso necessário. 

Art. 26. Com os documentos conferidos e considerados aceitos, o processo já possui insumos 

suficientes para a elaboração do Edital e, assim, cabe ao Setor de Licitações da Reitoria o 

encaminhamento do processo para o Setor de Licitações da unidade que será responsável pela 

etapa de seleção do fornecedor. 

§1º -  A unidade que executará a etapa de seleção do fornecedor pode ser a mesma unidade que 

executou a etapa de planejamento da contratação, uma das unidades que participaram da etapa 

de planejamento da contratação ou qualquer outra unidade do IF Sudeste MG, inclusive a 

própria Reitoria, mesmo que não tenha participado diretamente da fase de planejamento. 

§2º -  A unidade responsável pela etapa de seleção do fornecedor deverá elaborar, conforme 

modelos padronizados pela AGU, o Edital, a Minuta da Ata de Registro de Preços, a Minuta do 

Termo de Contrato ou qualquer outro documento pertinente desta etapa, conforme cada caso, 

inclusive o encaminhamento do processo para parecer jurídico. 

§3º -  Também cabe à unidade responsável pela etapa de seleção do fornecedor executar todos 

os procedimentos necessários da fase externa, inclusive sessão pública de pregão, quando for o 

caso e, também, encaminhar o processo para homologação da Autoridade Competente, além de 

providenciar a elaboração, assinaturas e registro das atas de registro de preços no sistema, 

quando for o caso. 
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Art. 27. Concluída a etapa de seleção do fornecedor, a unidade executora desta etapa deverá 

encaminhar o processo para o Setor de Licitações da Reitoria que fará a divulgação das atas de 

registro de preços e/ou as solicitações de empenho e/ou os encaminhamentos para os setores de 

contratos envolvidos, conforme cada caso. 

§1º -  Todas as comunicações e encaminhamentos serão feitos através das DAPs, que atuarão 

na análise, conferência e encaminhamentos necessários, conforme cada caso. 

§2º -  Também será feito através das DAPs os encaminhamentos aos setores de contratos das 

unidades envolvidas naquele processo para que cada uma providencie o seu termo de contrato 

com as devidas assinaturas e portarias de fiscalização. 

Art. 28. As licitações específicas de apenas uma unidade, serão gerenciadas por esta unidade 

detentora da demanda, que também deverá seguir datas e prazos estabelecidos no PCA. 

 

Seção IX 

Do relatório de riscos 

 

Art. 29. A partir de julho do ano de execução do PCA, a DA, em conjunto com as DAPs, 

elaborará, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de riscos 

referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do PCA até o término 

daquele exercício. 

§1º -  O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação 

deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano. 

§2º -  O relatório de que trata o §1º -  será encaminhado à Autoridade Competente para adoção 

das medidas de correção pertinentes. 

§3º -  Ao final do ano de vigência do PCA, as contratações planejadas e não realizadas serão 

justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem necessárias, serão 

incorporadas ao PCA do ano subsequente. 
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Seção X 

Das disposições finais 

 

Art. 30. Os dirigentes e os servidores que utilizarem o Sistema PGC responderão 

administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que caracterize o uso indevido de senhas de 

acesso ou que transgrida as normas de segurança instituídas. 

Art. 31. Fica a Pró-Reitoria de Administração, em conjunto com a DA, responsável por definir 

procedimentos não abarcados por esta Resolução, bem como sanar dúvidas e/ou prestar 

quaisquer esclarecimentos necessários. 

Art. 32. Esta Portaria entra em vigor em XX de XXX de 20XX. 

 


