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RESUMO 

Este trabalho analisou os procedimentos de compras e contratações de serviços da UFPE, 

sobre a Dispensa de Licitação nos contratos realizados pelas Unidades Gestoras - UGs, 

enfatizando o gasto orçamentário e financeiro da referida dispensa acima do limite de 10% 

(dez por cento) em compras e serviços, como também, observou as normas e diretrizes 

internas que regem este processo na UFPE. Um outro aspecto foi a Adesão em Atas de 

Registro de Preços de outras Instituições, conhecida como ‘carona’, interpretando a legalidade 

desta adesão. O referencial teórico do trabalho é a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Presidência da República, bem como o embasamento de ideias disponíveis na literatura, além 

de noções gerais sobre compras e contratações de serviços. Realizou-se um estudo de caso na 

UFPE, coletando-se dados, mediante entrevistas estruturadas com os servidores responsáveis 

pelas compras das UG’s, além de observação direta dos processos de compras e, pesquisa em 

documentos dos processos de licitação indeferidos. Adicionalmente, realizou-se uma visita ao 

Comando Militar do Nordeste, para conhecer os seus procedimentos de compras e 

contratações, já que suas Atas de Registro de Preços são utilizadas pela UFPE. Como 

resultado tem-se o diagnóstico dos problemas enfrentados de um lado, em relação aos 

processos internos e, de outro, pela constatação de que as despesas são realizadas através da 

‘carona’, pregão e dispensa de licitação e, neste caso ultrapassando o limite legal. Por fim é 

apresentada uma proposta de procedimento para as atividades de compras, cada UG faz seu 

planejamento anual, usando uma cartilha (a ser elaborada) de forma padronizada e centralizar 

as demandas. 

 

Palavras-chave: Compras Públicas. Dispensa de Licitação. Lei 8.666. Licitação. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study analyzed the procurement procedures and service contracts from Federal 

University of Pernambuco - UFPE, about the Bid Waiver contracts made by Management 

Units – MU´s, emphasizing the budget and financial costs of that exemption above the limit 

of 10% (ten percent) of purchases and services, but also noted the rules and internal 

guidelines governing this process at university. Another aspect was the Accession on Prices 

Registration Minutes of other institutions, known as 'lift', interpreting the legality of 

accession. The theoretical work of reference is the Law no. 8666 of 21 June 1993, the 

Presidency, as well as the basis of available ideas in the literature, and general notions on 

procurement and contracting services also. We conducted a case study at UFPE, by collecting 

data through structured interviews with the officers responsible for the MU's purchases, and 

direct observation of procurement processes and research documents of rejected bidding 

processes. Additionally, there was a visit to the Military Command of the Northeast, to know 

their procurement procedures and contracts, because their prices Registration Minutes are 

used by UFPE. As a result there is the diagnosis of the problems faced on one side with 

respect to internal processes and on the other, by the fact that expenditure is carried out 

through the 'ride', trading and bidding process and in this case exceeding the limit cool. 

Finally, is the suggested procedure for purchasing activities, each MU makes its annual 

planning, using a primer (to be developed) in a standardized manner and centralize demands 

 

Keywords: Bid Exemption. Law 8666. Procurement. Public Procurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL,1993), que regulamenta o Art. 37, 

Inciso XXI, da Constituição Federal, instituiu normas para licitações e contratos 

administrativos, pertinentes a Obras, Serviços, Compras, Alienações e Locações no âmbito 

dos Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. A licitação leva a observar os princípios constitucionais e selecionar a 

proposta mais vantajosa para Administração, tudo conforme a legalidade e impessoalidade. O 

Art. 24, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93, que se refere à Dispensa de Licitação para a compra 

e contratação direta pela Administração Pública, será o ponto central desta pesquisa.  

O Governo Federal, através dos Órgãos de Controle Externo, a Advocacia Geral da 

União-AGU, Controladoria Geral da União-CGU, Tribunal de Contas da União-TCU e 

outros, são responsáveis pela fiscalização desses recursos públicos federais, através de 

auditorias busca fazer obedecer ao cumprimento do princípio da legalidade.  

Para Pimenta (1988), a lei 8.666/93, delonga excessivamente a duração do processo de 

compra. Por outro lado, Bresser (1988), refere que a administração pública burocrática, se 

retém em regulamentos, como forma de garantir que não aconteça corrupção. Uns defendem 

que há pontos benéficos como também existem pontos desfavoráveis, o fato é que 

independente dos que concordam ou não, as administrações públicas têm que cumprir a lei. 

Meirelles (1997), argumenta em seus estudos que a Compra e Contratação Direta sem 

Licitação na Administração Pública, deverá ser uma exceção, restritamente em casos de 

necessidade de força maior. Caso contrário, fica comprovado que há uma disposição para 

confrontar os princípios da Lei de licitações. 

Ao estudar a aplicação de Dispensa de Licitação Nunes (2008), afirma que na falta do 

cumprimento do artigo Art. 24, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93, pode haver aplicação de 

sanção perante os gestores públicos, expressando assim, a desobediência, que aflige os 

princípios da Lei 8.666/93.  

Baily et al. (2010), afirmam que os Órgãos Públicos, hoje reconhecem a necessidade 

de experiência profissional para assegurar as normas da Lei que são determinadas pelo 

governo.  

Esta pesquisa científica sugere Planejamento de Compras para reduzir gasto em 

Dispensa de Licitação, Art. 24, incisos I e II da Lei nº. 8.666/93, referente às aquisições de 

bens e contratações de serviços, no serviço público federal brasileiro. A dispensa flexibiliza o 
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rigor do processo de licitação para situações especiais de compra e de contratações de 

serviços, sem descumprir os princípios de moralidade e da isonomia. As contratações por 

dispensa devem limitar a bens e serviços indispensáveis a situações de emergência e não 

como forma rotineira.  

A UFPE, por seguida avaliações do INEP/MEC é uma das melhores universidades do 

país, em ensino de graduação e pós-graduação e pesquisa científica, segundo nos últimos dez 

anos. Expandiu a sua atuação, com três campi, localizados em Recife, Vitória de Santo Antão 

e Caruaru. A infraestrutura tem capacidade para mais de 40 mil pessoas, entre professores, 

servidores técnico-administrativos e alunos (PORTAL UFPE, 2009).  

A Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Instituição Federal de Ensino 

Superior, mantida pelo Governo Federal do Brasil, sediada na cidade do Recife, no Estado de 

Pernambuco executa o seu orçamento através de suas 109 (centro e nove) Unidades Gestoras, 

o recurso financeiro é oriundo da Fonte do Tesouro Nacional - Ministério da Educação. Parte 

deste, é repassado para unidades gestoras (centros acadêmicos) através do MODALOC - 

Modelo de Alocação de Recurso, a cada trimestre, pela Diretoria de Orçamento e Finanças - 

DOF da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN.   

Considerando o preconizado na lei 8.666/93, a UFPE é obrigada a licitar, e tem tanto 

autoridade como idoneidade para estabelecer, com soberania, o seu sistema de compras e 

contratações. Em situações específicas também tem liberdade para romper o rigor da 

obrigatoriedade licitatória, desde que esteja amparada por intermédio da Dispensa de 

Licitação, limitando-se a bens e serviços necessários para atender emergências, 

fundamentadas no Art. 24 da lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o Art. 37, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1993). 

O Art. 37 da Constituição Federal de 1988 relaciona os fundamentos da Administração 

Pública direta ou indireta de qualquer esfera, que deve seguir, como legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de especificar quem deve atender 

a legislação, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios (BRASIL, 1988). 

No período de nove anos, houve acréscimo de recursos orçamentário da UFPE para 

suprir as necessidades de compras de bens e contratações de serviços, (conforme dados da 
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Tabela 1.1), de onde é possível destacar um aumento real de 144% em custeio e 457% em 

capital. 

Tabela 1.1 Orçamento da Universidade Federal de Pernambuco - 2006 / 2015 

GRUPO DE 

DESPESAS 
                                           ANO 2006 ANO 2015 

  Preço corrente Preço de 2015(1)   

CUSTEIO R$ 50.747.085,00 R$   90.193.195,85 R$ 220.449.073,00 

CAPITAL    R$    7.414.165,00 R$   13.177.254,14    R$   73.386.357,00 

TOTAL R$ 58.163.256,00 R$ 103.370.449,99 R$ 293.835.430,00 

 FONTE: DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANCAS - PROPLAN-UFPE 

(1) Utilizando a inflação calculada pelo IGP-DI. 

 

A Universidade vem executando o seu orçamento através das Unidades Gestoras, cada 

uma tem autonomia nos seus recursos financeiros, para realizar suas compras e contratos e, 

boa parte desses recursos, tem sido gasto com Dispensa de Licitação.  

De acordo com a lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), a administração pública só deve 

utilizar a Dispensa de Licitação, em caso de guerra ou grave perturbação da ordem, em casos 

de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e bens públicos. Para 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, assim como, para 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo da emergência ou repetidas sem 

prejuízo para a Administração. 

O uso da dispensa de licitação recuou em relação aos anos anteriores, porém em 

função da ‘carona’. Apesar do uso da carona, os recursos orçamentários continuam sendo 

executados na modalidade de dispensa de licitação de forma rotineira, procedimento esse não 

recomendável, por parte dos órgãos de controle, para não se caracterizar fracionamento de 

despesa, a adesão de Atas de Registro de Preços de outras Instituições Públicas, utilizada por 

ser prática e ágil e menos burocrática.  

1.1. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Por se caracterizar como uma instituição pública e de grande porte, a UFPE recebe 

auditorias anuais, e um dos destaques dessas visitas, foi a identificação no período de 2009 a 

2013, de inúmeras aquisições e contratações realizadas de forma descentralizadas pelas 

diversas unidades gestoras que compõem a UFPE, repetidamente apontou para fracionamento 

de despesa (Conforme Tabela 1.2). 
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Tabela 1.2 Demonstrativo de despesas da UFPE na modalidade de dispensa de licitação nos 

incisos I e II da lei nº 8.666/93 – 2009 / 2013 

       
INCISO 

EMPENHOS EMITIDOS 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 

 Para Obras e 

Serviços de 

Engenharia  

283.989,44 214.780,49 69.420,84 54.180,00 153.018,20 

2 

Para Outros 

Serviços e 

Compras 

20.853.143,39 17.985.148,13 9.137.469,81 5.458.800,99 
5.488.939,5

5 

Total: 
21.137.132,83 18.199.928,62 9.206.890,65 5.512.980,99 

5.641.957,7

5 

FONTE: DIRETORIA DE CONTROLADORIA - 2013 - PROPLAN-UFPE 

 

Foi constatado neste período que as despesas estavam acima do valor permitido na Lei 

nº. 8.666/93, ao que se refere ao Art. 24, incisos I para obras e serviços de engenharia de valor 

até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" convite até R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais),do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma 

mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local 

que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;e II para outros serviços e compras 

de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", convite - até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta 

Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez;- Dispensa de Licitação, razão que desencadeou 

esta dissertação.  

Durante o decorrer dos anos de 2014 e 2015, tem acontecido falta de materiais, 

produtos e serviços necessários para o desenvolvimento das atividades, e em qual, o motivo é 

a falta de licitação. Para não devolver os recursos orçamentários e financeiros ao órgão 

financiador e, não correr risco de corte no orçamento da UFPE se recorre para licitação de 

outras Instituições, através das ‘caronas’ já referidas podemos destacar o que refere (JUSTEN 

FILHO, 2010, p. 207):    

Em síntese”, ‘carona’ consiste na contratação fundada num sistema de registro de 

preços em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dele não participante 

originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos contratados não serão 

computados para o exaurimento do limite máximo. De acordo com a pratica, a única 

restrição admitida reside no limite de 100% do quantitativo máximo objeto do 

registro por entidade. 
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Desta forma, quando não existe o planejamento de compras e contratações de serviços, 

os recursos financeiros recebidos pelas instituições públicas, correm o risco de não atingir 

suas metas de gastos e, consequentemente, não atendem os pré-requisitos da Lei nº. 8.666/93. 

Assim, a ausência de planejamento implica na ausência de: diagnósticos de cenários, 

estabelecimento de metas e objetivos, identificação das possíveis alternativas para atingi-los, 

assim como recursos, tangível ou não, necessária á sua execução (NASCIMENTO; 

REGINATO, 2009). 

Na avaliação e no entendimento das análises feitas pela equipe da auditoria da 

Controladoria Geral da União - CGU, com relação à regularidade dos processos licitatórios, as 

109 (cento e nove) Unidades Gestoras Internas da UFPE, se resumem em uma única Unidade. 

Quando transferidos os recursos orçamentários e financeiros pelo Ministério de Educação - 

M.E. e de outras instituições, a emissão de crédito é pelo Sistema Integrado da Administração 

Financeira - SIAFI do Governo Federal, para a Universidade, embora seja composta de várias 

Unidades Gestoras. Razão pela qual, os auditores consideram somente como credora a 

Universidade.  

Vale salientar, que quando os auditores do Governo Federal vão fazer o 

acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira dos recursos, utiliza como 

ferramenta o mesmo sistema, o Sistema Integrado da Administração Financeira - SIAFI do 

Governo Federal, como segurança das informações registradas pelo emitente do crédito. 

A Universidade Federal de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Gestão 

Administrativa - PROGEST, instituída pelo Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 

2007, responde pela gestão de licitações e contratos, de patrimônio e de serviços com a 

finalidade de agilizar e maximizar as compras e aquisições, com o objetivo que haja eficiência 

e transparência na utilização dos recursos investidos na UFPE (Portal UFPE, 2009). 

Com a prática de não mais ultrapassar o limite permitido, as Unidades Gestoras 

começaram a enfrentar dificuldades com falta de materiais e produtos para atender suas 

necessidades. Com essa situação, a comunidade acadêmica é prejudicada, isso vem 

acontecendo há vários anos, sem solução. Prejuízo esse, que não é por falta de recursos 

financeiros disponíveis, não é por falta de estrutura física e nem por falta de recursos humanos 

nas áreas de compras e licitações, e sim por falta de planejamento de compras das Unidades 

Gestoras e falta de organização na forma de adquirir os bens e serviços para a Instituição. 
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Por outro lado, o problema declara o desordenamento. Tudo que está fora da ordem 

encontra-se preso na desorganização e isso trás incômodo. Por isso se manifesta o problema 

(MIGUEL, 2012). 

Portanto, se justifica estudar (refletir/pensar) a situação “desordenada” e que 

“incomoda” da prática da ‘carona’ na gestão dos recursos na UFPE. 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Propor melhorias em relação ao processo de compras e contratação de serviços da 

UFPE visando reduzir as dispensas de licitação. 

Objetivos Específicos 

 Apresentar uma metodologia de como reduzir gasto com Dispensa de Licitação 

nos incisos I e II da Lei nº. 8.666/93. 

 Identificar os gargalos que atrasam os procedimentos do processo licitatório 

solicitado pelas Coordenações de Infraestrutura Finanças e Compras - CIFIC e aos 

setores envolvidos com aquisição de bens e contratação de serviços. 

  Aprimorar os procedimentos das atividades do processo licitatório, minimizando a 

diversidade de produtos de bens e de contratações de serviços, para padronização.  

 Sugerir uma interação mais ativa entre a PROGEST com as CIFICs e com os 

setores envolvidos com aquisição de bens e contratação de serviços. 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

 A dissertação está estruturada em seis capítulos, quais sejam o Capítulo 1 inicia com a 

introdução sobre a base legal que sustenta a prática dos processos licitatórios e o uso de 

‘carona’ bem como a situação da UFPE sobre esta prática resultante da falta de planejamento 

de compras bem como a pulverização das compras pelas diversas UG’s, identificando-se 

inúmeras aquisições e contratações do mesmo objeto, realizadas de forma descentralizadas, 

apontando para fracionamento de despesa. Encontra-se ainda na introdução a justificativa e os 

objetivos do trabalho. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica do estudo, que é a Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, além de apresentar noções gerais sobre compras e 

contratações de serviços, conceitos de licitação, tipos de licitação, modalidades de licitação. O 
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Capítulo 3 descreve a metodologia com base no estudo de caso, entrevista estruturada e 

pesquisa documental. No Capítulo 4 encontra-se o estudo de caso com o resultado da análise 

das entrevistas, bem como o relato decorrente da visita do Comando Militar. O Capítulo 5 

contém a proposta de melhoria através de um modelo de procedimentos para planejamento de 

compras e contratações de serviços, aprimorando alguns procedimentos já existentes. E, 

finalmente no Capítulo 6 encontram-se as principais conclusões e as sugestões para futuros 

trabalhos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A fundamentação teórica deste trabalho se refere ao processo de compras públicas, os 

seus princípios e fundamentos. O assunto é bem extenso, mas o objetivo foi ressaltar as 

noções gerais sobre a legislação de licitações. 

A lei nº. 8.666/93 tem os seus princípios para serem aplicados às compras públicas e as 

modalidades de licitação. 

O objeto desse estudo é o Art. 24, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93, que se refere à 

Dispensa de Licitação para a compra e contratação direta pela Administração Pública, ponto 

central do trabalho.  

 Inciso I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", convite até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma 

mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 

mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente (BRASIL, 

1998). 

 Inciso II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), do 

inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 

que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez (BRASIL, 1998). 

2.1. NOÇÕES GERAIS SOBRE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

Para a Administração Pública alcançar propostas vantajosas, a função do gestor de 

compras é indispensável, para montar a descrição do produto ou serviço, a estimativa de 

orçamentos, reservar recursos orçamentários e ferramentas para serem usadas na escolha da 

proposta adequada, tudo colabora para que haja seguimento sistemático de ações, com base na 

legislação (FARIA, 2013). 

Para que o setor de compras possa trabalhar de forma eficiente é necessário conhecer a 

demanda, não só as quantidades especificadas como também o custo. A área de compras de 

uma Instituição é obrigada a interagir com as outras áreas da organização, para receber e 

processar as informações e, assim, atender as necessidades de todos. Compras tem o papel 
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importante de abastecer os recursos para o desempenho dos demais setores e com isso 

colabora para obtenção de resultados exitosos (HOFFMANN, 2013). 

Na visão globalizada, as organizações precisam de inputs nas áreas de bens e serviços 

provindas de fornecedores externos. O progresso da função de compras e de suprimentos no 

gerenciamento desses inputs pode auxiliar para o sucesso da organização. A compra pode 

contribuir de uma forma importante na estratégia das organizações e têm crescido bastante 

desde o século XX, o interesse pela sua atividade e uma das muitas razões é o avanço 

tecnológico. Em se tratando de Órgãos Públicos, já se tem reconhecimento de que é 

necessário haver profissionais capacitados, para que a Instituição atenda as normas exigidas 

pelo governo. A eficiência em todos os sentidos e, em especial na atividade de compras, tem 

se tornado um dos alvos dentro do setor público e os fornecedores têm sido obrigados a 

acompanhar o padrão; as aquisições e contratações de serviços são levadas para mercados de 

maior responsabilidade na área de compras e de contratos. 

A ordenação jurídica pertencente ao país instituiu a licitação como preceito para que a 

Administração Pública obedeça às regras de como comprar e contratar, porém, criou exceções 

para casos específicos. O governo é o maior comprador da nação e, naturalmente, é 

fiscalizado quanto a cumprir ou não o regulamento das normas da Lei nº 8.666/93, que regem 

os processos de compras e contrações de serviços. Contudo, a demanda “urgente” e, sem 

planejamento, tem levado as Instituições a fugir dessas regras (SILVA, 2011). 

A Lei nº. 8.666, criada em 1993, estabelece normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, para evitar favorecimentos e superfaturamento nas obras, serviços, 

compras e locações, o objetivo da criação foi regulamentar o Art.37, inciso XXI, da 

Constituição Federal. Os autores da referida Lei foram deputados e senadores eleitos da época 

de 1988, representantes escolhidos pelo povo democraticamente em 1986 e empossados em 

1987. 

O autor do projeto que deu origem a Lei nº. 8.666/93 foi o ex-deputado federal, Luiz 

Roberto Ponte, natural de Fortaleza - CE, eleito em 1987, pelo Estado do Rio Grande do Sul e 

como constituinte em 1991. A Lei determina como deve executar os recursos públicos nas 

aquisições de bens e contratações de serviços, assim como, ordena atender as diretrizes 

constitucionais. 

No descumprimento da Lei nº. 8.666/93, a causa maior é no entendimento e na 

interpretação, e consequentemente na forma da aplicação que vem causando sérios problemas 

jurídicos para os gestores das Instituições Públicas. 
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   Conforme referem Fiuza e Medeiros (2013), nos órgãos públicos é comum encontrar 

funcionários administrativos de nível médio desempenhando atividades e responsabilidades 

na área de compras, sem qualificação. Normalmente, esses funcionários são aproveitados para 

atuar tão somente em sistemas informatizados disponíveis, tais como, o comprasnet. A falta 

de perspectiva para novos cargos e desafios profissionais faz com que não haja incentivos 

para que se qualifiquem para a tarefa. Assim os procedimentos são adotados e praticados 

conforme a lei. 

O Comprasnet é um site do governo federal vinculado ao Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais - SIASG, criado em 29 de maior de 2001, pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão o acesso é on-line e o endereço é o seguinte 

www.comprasnet.com.br. Esse site, possibilita consultar licitações executadas pela 

Administração Federal, oferece serviços de consulta ao cadastro de fornecedores no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. Oferece condições para consultar 

regularidade fiscal dos fornecedores. Além do mais, o site concede download completo de 

editais de licitações, nele pode-se consultar as conclusões de licitações.  O acesso é por 

intermédio de assinatura eletrônica, conforme refere (PINTO, 2002). 

Para Santos (2015), os gestores públicos devem conscientizar-se em produzir bons 

resultados desde a eficiência na execução financeira até a conclusão final de todo o processo, 

seja na compra de bens ou de serviços, incluindo a qualificação dos profissionais envolvidos, 

para que tenham conscientização dos prejuízos e consequências futuras para a Instituição. 

Já Barbosa (2014), enfatiza a capacitação dos profissionais para que haja eficiência no 

início, durante e final do processo, para que seja alcançada a satisfação em ambas às partes, 

desde ao atendimento das demandas internas e externas. 

Segundo Baily et al (2000) e Nunes (2008), a centralização de compras tem algumas 

vantagens dentre elas: de economizar e consolidar pedidos, melhorar negociação no ato de 

comprar e possibilitar ter contato com fornecedores. Por outro lado, evita variação de preços, 

melhor gerenciamento de estoques, menos funcionários envolvidos com as compras, 

invariabilidade de procedimentos, formulários, padrões e especificações. 

Para Fiuza e Medeiros (2013), há distorção no entendimento da benfeitoria da 

descentralização, e destaca que a compra e contratação de serviços, de forma centralizada têm 

vantagens, tais como, procedimentos homogêneos, facilidade de controle, mais eficiência de 

comunicação, melhor acesso á informações e menos redundância de tarefas. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi81PKtxL_OAhUEhpAKHR_sCywQFggxMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.comprasnet.gov.br%2Fseguro%2FloginPortal.asp&usg=AFQjCNHhBUJRGc91APDRYVC4nfc4H04jPQ&bvm=bv.129422649,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi81PKtxL_OAhUEhpAKHR_sCywQFggxMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.comprasnet.gov.br%2Fseguro%2FloginPortal.asp&usg=AFQjCNHhBUJRGc91APDRYVC4nfc4H04jPQ&bvm=bv.129422649,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3qOwx7_OAhUCiZAKHekeAk8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww3.comprasnet.gov.br%2F&usg=AFQjCNFqZwUlj2Qis_kb3tXVp3fgIPUphg&bvm=bv.129422649,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3qOwx7_OAhUCiZAKHekeAk8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww3.comprasnet.gov.br%2F&usg=AFQjCNFqZwUlj2Qis_kb3tXVp3fgIPUphg&bvm=bv.129422649,d.Y2I
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 Quanto aos limites (R$), conforme o Art. 24, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93 

pode utilizar até 10% (dez por cento) do valor referencial modalidade convite, ou seja, sem 

necessitar utilizar o processo de licitação, comprando ou contratando diretamente. Seguindo 

rigorosamente para compras de bens e serviços, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e para 

obras e serviços de engenharia, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Na falta do cumprimento do artigo acima, pode-se haver aplicação de sanção perante aos 

gestores públicos, expressando assim, a desobediência do administrador público, afligindo os 

princípios da Lei nº. 8.666/93. Razão pela qual, é necessário se enquadrar no dispositivo legal 

da Lei, para não contrariar o exposto nos incisos do artigo 24. 

Na visão de Fiuza e Medeiros (2013), a quantidade atual de processos de dispensas de 

licitações poderá ser reduzida, com o aperfeiçoamento dos procedimentos, o que propicia 

consideráveis ganhos de transparência e segurança jurídica.  

Meirelles (1997), argumenta em seus estudos que a Compra e Contratação Direta sem 

Licitação na Administração Pública, deverá ser uma exceção, ou seja, restritamente em casos 

de necessidade de força maior. Caso contrário, fica comprovado que há uma disposição para 

confrontar os princípios da Lei de licitações.  

O administrador público deve verificar, se todos os gastos são da mesma natureza, isso, 

durante o mesmo exercício financeiro. E, quando a escolha da compra ou contratação for por 

fornecedor ou preço, Bailão (1993), ainda refere que é necessário deixar claro e documentado 

no processo a razão da escolha, conforme (incisos II e III do art. 26 desta lei). 

Com relação aos preços, a consulta no mercado, fixados por órgão oficial ou Sistema de 

Registro de Preços, deve cumprir o que diz o art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93, para dar base a 

pelo menos três propostas de fornecedores diferentes, anexando-os ao processo, isso com a 

identificação do profissional responsável pela referida consulta. 

Num processo de licitação são apresentadas diversas propostas e a proposta escolhida 

deve fazer parte dos autos administrativos informando que foi a melhor proposta, da cotação 

realizada, porque não é suficiente apenas anexar as cotações de preços adquiridas, mesmo 

com três ou mais empresas. Principalmente, quando não tem análise para justificar os valores 

apresentados. Além disto, evitar favorecimentos a empresas, com cotações rotineiras.  

Há uma defesa também por parte de Bailão (1993), que, o processo deve ser 

formalizado com os documentos abaixo: 

a)     Projeto Básico (Termo de Referência), em face ao disposto no § 2º, inciso I, do art. 

7º, da Lei nº 8.666, de 1993; 
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b) Autorização para contratação pela autoridade competente; 

c) Justificativa técnica da necessidade da contratação dos serviços, esclarecendo, 

inclusive, que não se trata de fracionamento de um mesmo serviço; 

d)  Documento que comprova à disponibilidade orçamentária, em obediência ao que 

preceituam o art. 14, da Lei nº 8.666, de 1993, bem como os Art. 15 e 16, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

e)     Regularidade fiscal da empresa a ser contratada; e 

f)      Termo de contrato ou outro instrumento equivalente (Nota de Empenho), nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

                        Por fim deve ser acrescentado que não há necessidade da comunicação 

exigida pelo art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, quando a dispensa se fundamentar no inciso II 

do art. 24 desta lei. 

Petry (2014) refere que a realização da compra ou contratação pública pode ser 

consultada por auditorias ou por quaisquer outros interessados, razão pela qual, o gestor 

público deve ser sensato quando optar pela compra ou contratação direta. O Tribunal de 

Contas da União previne que é ilícito penal dispensar sem estar pautado nos princípios legais. 

O desrespeito aos requisitos dos procedimentos faz com que haja aplicação das penalidades 

jurídicas e, os servidores públicos estão passíveis de serem incriminados na esfera civil, penal 

e administrativo e até perder o cargo, emprego e função.  

Por outro lado, Petry (2014), ainda refere que a ação ilícita pode ocorrer de duas 

maneiras ao que se refere o artigo 89 da Lei de Licitações: a primeira é pelo ato comissivo 

que resulta de uma ação, ou seja, dispensar licitação fora dos princípios legais e, a segunda, é 

pelo ato omissivo que é o que comete o crime por deixar de fazer algo, isto é, quando a 

Administração Pública não atenta para os requisitos jurídicos.                       

2.2. LICITAÇÃO 

 

Dirigindo-se ao art.37, XXI, da Constituição Federal, o interessado se depara com o 

seguinte enunciado: 

Art. 37. (...) XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

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

estabelecem obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
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nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

A licitação garante selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública, 

assegurando igualdade para todos os concorrentes, estabelecendo obrigação de pagamento e o 

cumprimento das obrigações entre as partes dentro dos Princípios jurídicos. 

O art. 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, destaca quais são os Princípios Jurídicos 

aplicados nas licitações: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Igualdade e 

Eficiência. 

 Princípio da Legalidade: Assegurar direito igual a todos os interessados, em 

consonância com o Art. 5º da Constituição Federal. Portanto, o administrador 

público só pode fazer o que está escrito na lei, caso contrário sofrera sanções. 

 Princípio da Impessoalidade: O administrador público não pode se auto 

promover, enquanto estiver no cargo, nem se aproveitar do cargo para 

divulgar sua imagem, pois esse atua em favor do interesse público. Isto 

significa que é proibido o paternalismo. 

 Princípio da Moralidade:  A ética é a base da gestão do Administrador 

Público e da conduta dos licitantes, é através da ética que surge a boa-fé e os 

bons costumes.  

 Princípio da Igualdade (Isonomia): Veda a discriminação e o 

favorecimento de licitantes, ou seja, considerar tratamento igual para todos. O 

que pode ir de encontro a este princípio, é a fase convocatória de classificação 

dos concorrentes nos requisitos de qualificação jurídica exigidos no 

instrumento. 

 Princípio da Publicidade: O gerenciamento da publicidade deve ser feito de 

forma legal, não oculta. É importante para a fiscalização e contribui tanto 

para o gestor quanto para o público. A publicidade não pode ser usada para a 

propaganda pessoal, e, sim, para a transparência da administração perante a 

sociedade. 

 Princípio da Eficiência: Se estabelece ao gestor público de realizar seu 

mandato com celeridade, integridade e rendimento funcional. É o princípio 

mais recente da função administrativa, que já não se encontra em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo efeitos positivos para o 
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serviço público e satisfatório atendendo as primordialidades da comunidade e 

de seus integrantes. 

2.2.1.  Tipos de Licitação 

 A Lei de licitações estabelece para fins de julgamento das propostas os seguintes tipos 

de licitação: melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. (Art. 45 - § 1º a 3º e art. 

46 - § 1º a 3º). 

 Melhor Técnica: A Administração utiliza este tipo para produtos de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, 

cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e de engenharia consultiva 

em geral, que demandam maior eficiência, aperfeiçoamento, rapidez, 

tecnologia e adequação aos objetivos de determinado empreendimento. (Lei 

nº. 8.666/93 Art. 46, caput). Nas licitações do tipo “melhor técnica”, a 

Administração estabelece, no ato convocatório, o valor máximo que se 

propõe a pagar pelo bem ou serviço, assim como a exigência de critérios 

técnicos mínimos, e negocia com os licitantes tecnicamente classificados, 

tendo por limite o menor preço dentre os ofertados por estes. 

 Técnica e Preço: A Administração também pode utilizar este tipo para 

produtos de natureza predominantemente intelectual, como referido no tipo 

“melhor Técnica”. Nas licitações da “técnica e preço”, é adotada, 

adicionalmente, a técnica de menor preço. (Lei nº. 8.666/93, art. 46, § 2º). 

Serão selecionadas as propostas que apresentarem técnica aceitável, mediante 

a atribuição de notas, e de igual forma em relação às propostas de preços, 

analisando estes dois fatores, conforme pesos estabelecidos no edital, e 

declarando-se vencedora a licitação que atingir maior média ponderada. 

 Menor Preço: Esta é a modalidade mais comumente utilizada, adotando o 

critério de seleção da proposta economicamente mais vantajosa na obtenção 

da obra, serviço ou compras, uma vez que o seu objeto é de rotina. (Ibid., art. 

45, inciso I). Nesse tipo de licitação, o menor preço é fator de julgamento, por 

menor que seja a diferença. 
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 Maior lance ou oferta: Este tipo de licitação é utilizado nos casos de 

alienação de bens ou concessão de direito real de uso e busca-se o maior 

preço. (Lei nº. 8.666/93 art. 45, (Lei nº. 8.999/93, art. 46, inciso IV). 

2.2.2. Modalidades de Licitação 

A forma individual de regulamentar o processo licitatório é por modalidade e o 

fundamento é definido nos parâmetros da lei. O princípio preponderante para definição da 

modalidade de licitação é o valor previsto para a aquisição ou contratação, salvo o pregão, que 

não tem limite de valor. Cada modalidade tem sua condição, prazo e procedimento para 

formalizar o processo (SILVEIRA, 2012). 

São cinco modalidades de licitação previstas no Brasil pelo art. 22, da Lei n.º 8.666/93, 

mas a Medida Provisória nº 2.026, de 04/05/2000 criou o “pregão” uma nova modalidade de 

licitação. Segue abaixo os conceitos das seis modalidades de licitação existentes atualmente: 

a) Concorrência: Que se realiza com ampla publicidade para assegurar a participação 

de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no edital.  

Com um prazo mínimo de quarenta e cinco ou trinta dias entre a última publicação do 

edital e a data de apresentação das propostas. É a modalidade utilizada paras as aquisições de 

maior valor: acima de R$ 650.000,00 para compra de bens e serviços comuns e acima de R$ 

1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia. 

b) Tomada de preços: Que é realizada entre interessados previamente cadastrados ou 

que preencham os requisitos para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Também exige ampla 

publicidade, porém o prazo entre a última publicação e a apresentação das propostas é de 15 

dias. É voltada para contração de bens e serviços, cujos montantes variam de R$ 80.000,00 a 

R$ 650.000,00 para compra de bens e serviços comuns e entre R$ 150.000,00 a R$ 

1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia. 

c) Convite: É uma modalidade que exige, no mínimo, três interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade 

administrativa, e da qual podem participar também aqueles que, não sendo convidados, 

estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com 

antecedência de vinte e quatro horas da apresentação das propostas, conforme artigo 22, § 3º. 

Esta é a única modalidade de licitação em que a lei não exige publicação de edital, já que a 

convocação se faz por escrito, com antecedência de cinco dias úteis, por meio da chamada 
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carta-convite, mas seu resultado deve ser publicado. Os valores aplicados à modalidade 

convite devem estar no intervalo entre de R$ 8.000,00 e R$ 80.000,00 para compra de bens e 

serviços comuns e entre R$ 15.000,00 e R$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia.  

d) Concurso: É uma modalidade para quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, com instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores.  

e) Leilão: Ocorre também entre quaisquer interessados para venda de bens móveis   

inservíveis da Administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para 

a alienação de bens imóveis adquiridos em procedimentos judiciais ou de doação, a quem 

oferecer o lance maior, desde que igual ou superior ao da avaliação. 

f) Pregão: É utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. É feita por meio de 

propostas e lances em sessão pública, assemelhando-se a um leilão reverso, ou seja, a quem 

oferecer a oferta de menor valor. A Lei 10.520 instituiu a modalidade de licitação pregão que 

pode realizar-se na forma presencial ou na forma eletrônica. Na forma presencial a 

apresentação das propostas de preços se dá em uma sessão pública com a presença física de 

todos os fornecedores interessados. Na forma eletrônica as propostas de preços são 

apresentadas em sessão pública com a presença virtual da comissão de licitação e de todos os 

fornecedores interessados. A comunicação ocorre de forma eletrônica entre todos os 

participantes. Não há valores estipulados para a adoção de licitação na modalidade pregão. 

O Decreto n. 3.391/2001 instituiu o pregão carona, o regulamento do Sistema de 

Registro de Preços foi alterado, criou-se a alternativa para que outros órgãos e entidades 

possam ter a acesso a proposta mais vantajosa em uma licitação. Essa ação ficou conhecida 

como carona, que quer dizer, aproveitar o percurso do processo que já está sendo ou já foi 

desenvolvido para atingir o próprio processo de licitação (HOFFMANN, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia dessa dissertação tem base no estudo de caso, utilizando-se do 

protocolo de estudo de caso como forma de estruturar a coleta de dados durante o estudo.  

O trabalho objetivou dois aspectos principais: o poder de compra governamental e a 

situação real de utilização da lei nº. 8.666/93, realizadas pelas Unidades Gestoras da 

Instituição. O trabalho de campo foi realizado no período de março a maio de 2016, e foi 

considerado o exercício financeiro de 2015. 

3.1. ESTUDO DE CASO 

 

Segundo Yin (2001), o “Estudo de Caso” é uma forma de investigar ocorrências atuais, 

com possibilidade de atuar com várias evidencias – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações. 

Paulilo (1999), refere que o “Estudo de Caso” é uma forma de analisar as ciências 

sociais, que contribui na anotação dos dados, de diversas ocorrências, gerando relatórios 

analíticos que contribui na tomada de decisão a respeito da investigação. 

Baseado então na definição de que é um estudo de caso o que foi desenvolvido neste 

trabalho foi a investigação nas ocorrências atuais dos procedimentos de aquisições e 

contratações de serviços, em documentos, através de entrevistas e observações in loco. 

Visando identificar o porquê da maioria das despesas está sendo executada com Dispensa de 

Licitação e com Adesão a Ata de Registro de Preços de outras Instituições.  

O ponto significativo para a escolha desse método foi à indicação de que ele é 

apropriado para responder as perguntas “por que”, por se tratar de vínculos de operações ao 

longo do tempo, por ser um fato contemporâneo e por ser viável proporcionar análises diretas.  

Para Yin (2001), o protocolo é uma ferramenta importante para o estudo de caso. Além 

de ser uma ferramenta, serve como procedimento e princípio a ser seguido. Para o estudo se 

faz necessário ter protocolo, independente da situação. A tática do uso garante confiabilidade 

da pesquisa e orienta o pesquisador conduzir a rotina.  

Miguel (2012), afirma que o protocolo não deve ser restrito apenas a um guia de 

entrevista, mas de gerenciamento, contendo decisões diretas para observação das unidades, de 

como as informações devem ser coletadas e com quem, tipo um check lists, para controlar a 

pesquisa etc. 
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Com o protocolo, se teve um planejamento para as ações e condições para controlar os 

agendamentos da aplicação das entrevistas estruturadas aos servidores técnicos 

administrativos envolvidos no processo de compras de bens e contratação de serviços 

(Conforme Apêndice 7).   

3.1.1. Entrevista estruturada 

De acordo com Barros e Lehfeld (2007), a entrevista estruturada é um instrumento de 

coleta de dados utilizados pela maioria dos pesquisadores. É montado por uma sequência 

organizada de perguntas, onde respostas são dadas, de forma escrita com ou sem a presença 

do entrevistador. Não se estabelece quantitativo de perguntas, no entanto, há orientações de 

que não seja cansativo, para não desencorajar a pessoa entrevistada.  

O pesquisador ao elaborar a estrutura da entrevista, pode utilizar questões fechadas ou 

abertas ou conciliação de ambas. As questões “fechadas” são as questões com opção de 

respostas fixas. As questões “abertas” são as que conduzem liberdade de expressar suas 

próprias palavras, em relação a sua vivência. O pesquisador tem duas opções de apresentar a 

entrevista estruturada a primeira através de contato direto, e a segunda através do contato 

indireto (correio eletrônico e redes sociais).  

No contato direto o pesquisador tem a oportunidade de esclarecer o motivo, a razão e 

os propósitos da pesquisa, até de tirar dúvidas sobre o conteúdo. É comum esse instrumento 

de pesquisa, apontar certas vantagens, tais como, tempo e abranger maior número de pessoas, 

como também certos limites, tais como, a devolução por dúvidas, falta de entendimento das 

perguntas e não poder aplicá-lo as pessoas analfabetas. 

No caso do presente trabalho, o formulário da entrevista foi uma sequência de 

perguntas abertas. Foram aplicados três tipos de entrevistas estruturadas. Os tipos das 

entrevistas estruturadas foram de acordo com o objetivo das informações, um direcionado 

para Diretorias de Centros, contendo 18 (dezoito) perguntas, outro direcionado para 

Departamentos, contendo também 18 (dezoito) perguntas e o último direcionado para 

PROGEST com duas Diretorias - Licitação, contendo 9 (nove) perguntas e Logística, 

contendo 10 (dez) perguntas. (Apêndice I, II e III).    

O primeiro procedimento das entrevistas foi o agendamento, respeitando a 

disponibilidade da pessoa a ser entrevistada, com dias e horários pré-determinados por meio 

de contato telefônico. O pesquisador realizou as entrevistas de forma presencial e individual, 

com o intuito de garantir segurança dos dados obtidos, possibilitar discussões e esclarecer 
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dúvidas naquilo que fosse necessário. O tempo médio por entrevista foi de aproximadamente 

de 1 hora, tendo variações de 30min a 1h 30min. 

Houve uma certa dificuldade com o acesso aos servidores selecionados para as 

entrevistas e, este é um fato um tanto comum, conforme ressalta Miguel (2012). 

Vários dos entrevistados revelaram que somente participaram da investigação, em 

consideração ao pesquisador. No decorrer das entrevistas, a população demonstrou interesse 

no tema, pois perceberam que o intuito era propor melhores condições de execução, para os 

atuais procedimentos de aquisições e contratações de serviços. Isso proporcionou condições 

para que a pesquisa fosse realizada de forma flexível, no sentido de integração entre o 

entrevistador e os entrevistados, ao ponto de solicitarem retorno do resultado final do trabalho 

científico. Em torno de 30% (trinta por cento) dos entrevistados, alegaram já ter respondido 

outras pesquisas e nunca viram a geração de bons frutos a serem implantados.  

O total da entrevista aplicada foi de 54 (cinquenta e quatro), distribuídos da seguinte 

maneira. 1 (um) para cada Centro e Departamento, totalizando 45 (quarenta e cinco) e 9 

(nove) a PROGEST, sendo 4 (quatro) para a Diretoria de Logística e 5 (cinco) para a Diretoria 

de Licitações e Contratos. 

Todas as entrevistas estruturadas têm perguntas abertas, os das Diretorias de Centros e 

Departamentos tem um total de 19 (dezenove) perguntas, os da PROGEST - Diretoria de 

Logísticas tem um total de 11 (onze), os da Diretoria de Licitações e Contratos tem um total 

de 9 (nove), que foi destinado para o Diretor e 10 (dez) para os Pregoeiros. 

  Foi utilizada a técnica de consulta em processos de compras indeferidos, referente aos 

exercícios de 2013 e 2014. Foi constatado que as Solicitações de abertura de Licitação, no que 

se refere às especificações não eram satisfatórias para a formalização do processo licitatório. 

O detalhamento das especificações dos produtos não era suficiente para atender os 

fornecedores e nem a unidade solicitante.  

3.1.2. Documentos investigados 

Segundo Yin (2001), os princípios da coleta de dados são significativos para fazer 

estudos de casos, as fontes são indispensáveis para comprovação das evidências e devem ser 

consideradas por serem complementares. Uma das fontes de evidencia é a documentação.   

Um bom estudo de caso empregará o máximo de fontes possíveis. Os documentos a serem 

investigados em geral são os seguintes, cartas, memorandos e documentos administrativos, 

assim como, outros modelos de comunicação. Os pontos fortes são é a documentação segura, 
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correta, especifica e ampla. E, os pontos fracos é a seletividade, a informação subjetiva e o 

acesso.    

Segundo Miguel (2012), a pesquisa em documentos apresenta dificuldades, porem 

uma fonte de informação que apresenta confiança e amplia a validade interna da pesquisa. 

Alguns pesquisadores têm obstáculos para lidar com a fonte documental, por não dispor de 

acesso direto ao documento. O autor referido afirma ainda que, as pessoas pesquisadas veem 

o pesquisador como integrante da organização e não como pesquisador, podendo esses ocultar 

informações significativas, por julgarem serem prejudicados e, no caso do presente trabalho 

este fato vão acontecer. 

Na pesquisa de campo realizada neste estudo, também houve consulta documental, 

para obter mais de uma fonte de evidências, mais confiabilidade e elevar a validade interna da 

pesquisa. A consulta documental realizada foi em processos administrativos indeferidos, 

referente à solicitação de compras de diversos produtos. Havia despachos da Pró-Reitoria de 

Gestão Administrativa responsável pela gestão de licitações e contratos, afirmando não ter nas 

solicitações de compras, especificações suficientes do objeto, e nem de forma detalhada para 

atender as necessidades do solicitante, principalmente, nos pedidos do período de final de ano, 

que o prazo de atender é curto, devido o encerramento da execução orçamentária do exercício.  

Para Miguel (2012), há diversas formas de elaborar o registro de dados. Todas as 

informações obtidas devem ser consideradas e registradas no momento da entrevista. Existem 

várias formas de analisar, obrigatoriamente, em todo o tempo, o pesquisador tem que está 

atento as ações diárias, com relação às observações, percepções, vivências e experiências. 

Assim, como também, considerar as impressões pessoais. 

Com base no referencial acima, durante a aplicação da entrevista foi observado 

comentários da população entrevistada, a respeito de algumas situações do cotidiano, tais 

como, materiais de expediente e de equipamentos de trabalho, de que a licitação destinada 

para atender as demandas dos Departamentos, não são realizadas no prazo suficiente para 

atender as necessidades, de que normalmente, as licitações se estendem por meses e até anos, 

enquanto isso há falta de condição para se trabalhar. Há escassez e de que é comum receber 

materiais de baixa qualidade. Existiram situações de que foi solicitado equipamentos para 

atender as necessidades do setor e só foi recebido após dois anos. Na equipe de trabalho é 

comum receber servidores recém-empossado sem o menor preparo para trabalhar na função a 

ser exercida, e não recebem nenhum tipo de treinamento e nem orientações no que vão atuar, 
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ale que a comunicação da Equipe de Coordenação de Infraestrutura, Finanças e Compras com 

os Departamentos dos Centros é precária. 

Também foi verificado que não existe Contrato de Manutenção para os equipamentos de 

ar-condicionado, computadores e impressoras e que a Prefeitura da Cidade Universitária não 

tem materiais de manutenção predial, para repor, tais como, materiais elétricos e hidráulicos. 

Houve comentários de que os recursos orçamentários de Convênios é que tem dado suporte 

para atender a falta de materiais imprescindíveis, tais como, para as salas de aula. De que no 

site da Pró-Reitoria de Gestão e Administração, tem disponível uma lista de materiais 

contendo itens, quantidades e descrição para atender as necessidades dos solicitantes, porém, 

quando é requisitado, não mais existe disponibilidade para atender as demandas. A falta de 

penalidade para as empresas fornecedoras da Instituição, quando descumprem o que reza no 

contrato de fornecimento é algo constante. 

O levantamento de dados foi de forma qualitativa e o método utilizado para identificar 

a razão dos gastos em adesão a Ata de Registro de Preços conhecida como “carona”, Pregão e 

com Dispensa de Licitação, teve base nos dados que foram levantados nas unidades gestoras 

da UFPE, levantamento da legislação que instrui como deve ser gasto os recursos financeiros 

e orçamentários, pesquisa bibliográfica e sites de órgãos de controle do governo. Tais 

informações foram imprescindíveis para a estratégia da construção da pesquisa.  Foram 

aplicados 3 (três) tipos de questionários com o propósito de compreender o funcionamento 

dos procedimentos que são realizados nas unidades. A análise tem cruzamento entre a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. O levantamento de dados foi transferido e 

processado na ferramenta do software SPSS-20.0 - Statistical Package for the Social Sciences, 

onde recebeu um tratamento de estatística descritiva, para facilitar o entendimento do 

resultado de toda a pesquisa. A escolha do uso deste software foi devido a sua funcionalidade.  
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4. ESTUDO DE CASO 

A instituição objeto de estudo foi a UFPE, como o foco no procedimento de compras e, 

a seguir estão descritos os resultados das entrevistas realizadas bem como o descritivo de 

diagnósticos feito através dos resultados das entrevistas análise documental e observação de 

ambiente de trabalho. Por fim é apresentada o registro da visita feita ao Comando Militar do 

Nordeste. 

4.1.  RESULTADO DA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas foram realizadas com 54 servidores de diversas unidades gestoras 

pesquisadas, distribuídos em 7 (sete) Centros Acadêmicos e a PROGEST, conforme 

apresentado na tabela 4.1, de onde é possível destacar que 22,2% dos entrevistados são do 

Centro de Tecnologia e Geociência - CTG, 16,7% do Centro de Filosofia Ciências Humanas-

CFCH e 16,7% da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST. 

 

Tabela 4.1 - Distribuição de Frequência dos Servidores Entrevistados por Centro/Pró-Reitoria 

Unidade Gestora Percentual (%) 

CTG 22,2 

CFCH 16,7 

CAC 14,8 

CCSA 11,1 

CCEN 9,3 

CE 9,3 

CIn 1,9 

PROGEST 16.7 

Total 100,0 
                               

4.1.1. Caracterização dos entrevistados 

Os entrevistados foram caracterizados segundo três aspectos: tempo que exerce a 

atividade ligada às compras, a ocorrência de treinamento para a função e, a satisfação com a 

função que exerce. Em todas as análises, quando pertinente, serão separados os resultados 

para os que trabalham na PROGEST, dos que trabalham nas unidades acadêmicas (centros e 

departamentos). 

Com relação ao tempo que exercem a função ligada às compras da UFPE, os dados 

apresentados na Tabela 4.2 revelam que existem servidores com pouco tempo de serviço na 



32 

 

 

função. Nos Centros e Departamentos, o tempo médio é de 7,2 anos, valor este bastante 

afetado pelo tempo de 34 anos de serviço de um servidor do Centro de Artes e Comunicação - 

CAC. Por outro lado, na PROGEST o tempo médio na função na Diretoria de Planejamento - 

DPLAN é de 2,6 anos enquanto e para os pregoeiros essa média é de 5,3 anos.   

Questionados sobre a ocorrência de treinamento nas funções de aquisição/contratação 

de serviço, os dados apresentados na Tabela 4.2 indicam que do total pesquisado 61,4% não 

receberam treinamentos, entretanto cabe destacar que da diretoria de Logística da PROGEST, 

nenhum dos entrevistados foi treinado para o exercício da função.  

Tabela 4.2 Ocorrência de treinamento para exercer a função ligada às compras da UFPE (%) 

Lotação Ocorrência de treinamento? 

Não Sim 

Centros/Deptos. 

Acadêmicos 61,4 38,6 

PROGEST_DPLAN 100,0 0 

PROGEST_Pregoeiros 50 50 

Analisando a ocorrência de treinamento em cada um dos Centros acadêmicos, observa-

se na Figura 4.1 que todos os entrevistados do Centro de Informática - CIn, aproximadamente 

90% do CFCH e 80% do Centro de Ciências Exatas e da Natureza - CCEN receberam 

treinamento para a função. 

 

 

Figura 4.1 Ocorrências de treinamento para a função, por Centro 
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Avaliando a satisfação dos servidores com as atividades exercidas, os dados 

apresentados na Figura 4.2 mostram que 55,6% dos entrevistados estão satisfeitos. 

                     

 

Figura 4.2 Satisfação na função que exerce dos Servidores das Diretorias de Centros e dos 

Departamentos 

 

Analisando a satisfação com as funções exercidas por centro acadêmico pode-se 

observar na Figura 4.3 que o CFCH com aproximadamente 70% e o CTG com 

aproximadamente 50% têm o maior percentual de não satisfação na função em relação aos 

demais centros. Os centros com os melhores níveis de satisfação são: o CCEN e o Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas - CCSA com aproximadamente 80% de satisfeitos. 
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Figura 4.3 Satisfações na Função por Centro 

Especificamente para os servidores da Diretoria de Logística 80% dos entrevistados e da 

Diretoria de Licitação e Contratos 100% dos entrevistados estão satisfeitos com as funções 

exercidas. 

Para alguns entrevistados insatisfeitos a razão apontada é que são muito cobrados pelo 

chefe do departamento e não recebem gratificação.  Para outro entrevistado a questão é que 

ele foi lotado no Departamento a contragosto. 

4.1.2. Resultados considerando apenas os servidores dos Centros e Departamentos 

Acadêmicos 

Analisando especificamente os recursos orçamentários e financeiros em 2015, os dados 

apresentados na Tabela 4.3, revelam, quanto ao meio de como foram executadas as despesas 

que, 44,4% foram utilizados em Adesão de Atas de Registro de Preços - ‘carona’. E, se 

acrescentar as respostas que agregaram dois tipos distintos sendo um deles a ‘carona’ o 

percentual que refere este meio de uso passa para 69,9%.   

Pregão e Ata de Registro de Preços de outra Instituição ‘Carona’. É feita por meio de 

propostas e lances em sessão pública, assemelhando-se a um leilão reverso, ou seja, a quem 

oferecer a oferta de menor valor. O Decreto nº 3.391/2001 instituiu o pregão carona, o 

regulamento do Sistema de Registro de Preço foi alterado, criou-se a alternativa para que os 

outros órgãos e entidades possam ter acesso a proposta mais vantajosa em uma licitação. Essa 

ação ficou conhecida como ‘carona’ (HOFFMANN,2013). 
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Tabela 4.3 De que forma os recursos orçamentários são executados entre todas as Diretorias 

de Centros e Departamentos 

Descrição Percentual 

CARONA 44,4 

PREGÃO 17,8 

CARONA E DISPENSA 13,3 

DISPENSA 11,1 

CARONA E PREGÃO 2,2 

NÃO SABEM 2,2 

NÃO RESPONDEU 8,9 

Total 100,0 

 

 

Ainda sobre o meio de como são executados os recursos, observa-se na Figura 4.4 o 

comportamento das Diretorias de Centro em conjunto com os Departamentos destacando-se 

que 79% aproximadamente no CAC utilizam a modalidade de pregão, aproximadamente 10% 

do CTG utilizam dispensa licitação e carona, e 100% do CIn utilizam dispensa de licitação e 

carona.  

 

 

Figura 4.4 De que forma os recursos orçamentários são executados por Centro 
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Portanto identifica-se que a Adesão a Atas de Registro de Preços – ‘carona’, é a forma 

mais utilizada e tem a predominância dos gastos de recursos em todos os Centros da UFPE. O 

pregão é a segunda colocada e a Dispensa de Licitação fica como a terceira.  

Questionados sobre a razão da compra por dispensa de licitação, a Figura 4.5 ilustra que 

26,7% tem sido a falta de Ata de Registro de Preços, 20% porque não tem pregão, 11% têm 

sido por urgência, dentre outras razões. 

               

 

Figura 4.5 Razões de se usar a compra por dispensa de licitação. 

 

Por outro lado, questionados sobre o que poderia mudar para evitar gastos com dispensa 

de licitação, os dados apresentados na Tabela 4.4 revelam que: 28,9% responderam 

planejamento, seguido por 6,6% que indicaram a necessidade de mais 

comunicação/integração entre os setores. 
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Tabela 4.4 O que você mudaria no setor de compras para evitar gasto com dispensa 

de licitação 

Medida %   

Percentual PLANEJAMENTO 28,9 

A COMUNICAÇÃO 

/Integração/Relacionamento 

6,6 

MAIS LICITAÇÕES 6,6 

AGILIZAR A LICITAÇÃO 4,4 

MENOS BURUCRATIZAÇÃO 4,4 

NÃO SABE 4,4 

PLANEJAMENTO E MAIS LICITAÇÕES 2,2 

REDUZIR A BUROCRACIA 2,2 

SER MAIS ATUANTE 2,2 

OFERECER MAIS PREGÃO 2,2 

A CIFIC ASSUMIR AS LICITAÇÕES 2,2 

CENTRALIZAÇÃO 2,2 

CENTRALIZAÇÃO DAS CARONAS 2,2 

CENTRALIZAR NO CENTRO 2,2 

COMPRAR TUDO POR CARONA 2,2 

COMPRAS COMPARTILHADAS 2,2 

MAIS FUNCIONÁRIOS 2,2 

MAIS REUNIÕES E PLANEJAMENTO 2,2 

NÃO OFERTA PREGÃO 2,2 

TREINAMENTO E PLANEJAMENTO 2,2 

UM SETOR BEM ESTRUTURADO 2,2 

NÃO RESPONDEU 11,1 

Total 100,0 

 

Alguns entrevistados destacaram que a falta no almoxarifado de material de expediente, 

elétrico, hidráulico, além de um contrato de serviços de manutenção de ar condicionado, é o 

que leva a fazer uso da ‘carona’ e quando não é possível adotar a dispensa de licitação.  

 Com relação a utilização e motivação da carona, observa-se na Tabela 4.5 que 46,7% 

dos servidores utilizam essa modalidade porque a UFPE não possui Ata de Registro de 

Preços, 24,4% que utilizam a ‘carona’, no entanto, não justificaram a motivação. 8,9% 

responderam que utilizam pela praticidade, 4,4% utilizam pela agilidade, 4,4% não utilizam e 

6,7% não responderam. 
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Tabela 4.5 Você utiliza a carona? Porque? 

Motivo Percentual 

SIM, NÃO TEM ATA 46,7 

SIM 24,4 

SIM, PELA PRATICIDADE 8,9 

NÃO 4,4 

SIM, MAIS AGIL 4,4 

SIM, MAS PREFIRO A DISPENSA 2,2 

ALGUMAS VEZES 2,2 

NÃO RESPONDEU 6,7 

Total 100,0 

                                 

Os entrevistados responderam que a causa é a falta de Pregão da própria Universidade, a 

resposta foi à mesma da figura 4.5. Comentário das entrevistas feito por alguns entrevistados 

foi que dificilmente quando se solicita algum material na PROGEST não tem no almoxarifado 

e a UFPE não tem pregão, então a única maneira de atender ao professor é recorrer a carona e 

as vezes até para pegar carona é difícil. 

4.1.3. Gratificação dos Pregoeiros  

Na PROGEST - Pregoeiros. A Figura 4.6 sobre média de gratificação de pregoeiros, 

mostra que 75% responderam que recebem gratificação abaixo da média e 25% responderam 

que desconhece a média do valor pagos por outras instituições. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 

3.6 Figura 

Figura 4.6. O valor da gratificação que você recebe está na média dos valores pagos em outras 

Instituições? 
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Em relação a prática de fazer Planejamento de Compras 64,44% dos entrevistados 

referem que fazem Planejamento de Compras e 31,11 referem que não o fazem. Analisando 

essas informações por Centro observa-se na Figura 4.7, que 45% do CAC fazem planejamento 

e 9% não fazem, no CCEN 40% fazem e 60% não fazem, no Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas-CCSA 80% fazem e 20% não fazem, no Centro de Educação-CE 80% fazem e 

20% não fazem, no CFCH 20% fazem e 79% aproximadamente não fazem, Cin 100% fazem 

e o CTG 62% aproximadamente fazem e aproximadamente 28% não fazem e 10% 

aproximadamente não responderam. 

 

 

Figura 4.7 Você faz Planejamento de Compras e Contratações de Serviços. 

 

Com relação à possibilidade de emissão de Relatório de Compras no período 

2013/2014, 48,89% dos entrevistados referem e 46,67% que não podem, conforme ilustram os 

dados da figura 4.8. Por outro lado, analisando para cada centro acadêmico observa-se na 

Figura 4.9 que aproximadamente 14% podem emitir o relatório que é do CFCH, 

aproximadamente 14% não podem emitir o relatório que são do CAC e CTG.  
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Figura 4.8  Possibilidade de emissão de relatório de Compras no período de 2013 e 2014 entre 

todas as unidades gestoras. 

 

Figura 4.9  Possibilidade de emissão de relatório de compras e serviços de 2013 e 2014 
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Questionados sobre a Centralização das Compras nas Diretorias dos Centros, de uma 

forma geral, para todos os servidores pesquisados, os dados da Tabela 4.6 revela que 71,1%, 

concordam que deve existir. 6,7% concordam desde que aumente o número de servidores na 

equipe de trabalho, 2,2% concordam em parte e apenas 13,3% não concordam. 

  

Tabela 4.6 Você Concorda em centralizar as compras e contratações de serviços nas diretorias 

de Centros 

Resposta 

Percentu

al 

SIM 71,1 

NÃO 13,3 

SIM, COM MAIS SERVIDORES 6,7 

SIM COM TRANSPARENCIA 2,2 

SIM, MAS NÃO FUNCIONARIA 2,2 

EM PARTES 2,2 

NÃO RESPONDEU 2,2 

Total 100,0 

  

Analisando esse aspecto para cada um dos Centros Acadêmicos, os dados apresentados 

na Figura 4.10 revelam que em dois centros (CE e CIn) todos concordam com a centralização 

e inclusive já vem praticando esta forma centralizada. Destaque-se o maior percentual de não 

concordância no CCEN (40%), aproximadamente 20% no CCSA e18% do CTG. 
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Figura 4.10 Você Concorda com a Centralização das Compras nas Diretorias dos Centros? 

 

Por outro lado, questionados sobre a Interação entre as Diretorias de Centros e 

Departamentos e a PROGEST, os dados apresentados na Figura 4.11 revelam que 33,3% 

afirmam ter interação entre as unidades gestoras e a PROGEST é de forma satisfatória; 22,2% 

afirmam ter pouca interação, 15,6% não tem contato com a PROGEST. 
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Figura 4.11 Qual a Interação entre as Diretorias de Centros, Departamentos com a 

PROGEST? 

 

4.1.4. - Resultados considerando apenas os servidores da PROGEST 

Com relação a elaboração de Planejamento de Compras e Serviços nos anos 2013 e 

2014, os servidores da PROGEST-DPLAN, 60% dos servidores entrevistados da PROGEST 

responderam que sim e 20% que não, conforme ilustram os dados da tabela 4.7 

 

Tabela 4.7 Em 2013 e 2014, como era feito Planejamento de Compras e Serviços para atender 

as demandas das Unidades 

Resposta Percentual 

SIM 60,0 

SIM em 2014 20,0 

NÃO SEI 20,0 

Total 100,0 

 

Em resumo na figura 4.9 e na tabela 4.8 o planejamento de compras é praticado na 

maioria das Diretorias de Centro e Departamentos e também pela PROGEST, conforme a 

maioria das respostas, foi confirmado a existência de planejamento, de forma parcial.  

 Com relação as especificações das demandas recebidas pelas diversas unidades 

gestoras da UFPE, 60% dos servidores da PROGEST-DPLAN responderam que não são 

satisfatórias, 20% responderam que são satisfatórias, conforme ilustra a figura 4.12 
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Figura 4.12 Quantas unidades enviam suas demandas dentro das Especificações de forma 

satisfatória 

 

Um dos entrevistados sugeriu a distribuição de um manual com as especificações de 

materiais e equipamentos ou ensinar como consultar no SIAFI/SIASG. 

Ainda os servidores da PROGEST – DPLAN, responderam de que forma em 2013 e 

2014 era feito o Planejamento de Compras e Contratações de Serviços para abertura de 

licitação, e os dados apresentados a Tabela 4.8 revelam que 40% é feito através de coleta de 

demandas e 40% por planilhas e formulários. 

 

Tabela 4.8 De que forma em 2013 e 2014 era o Planejamento de Compras e Contratações de 

Serviços para abertura de licitação 

Resposta Percentual 

COLETAS DE DEMANDAS 40,0 

NÃO TEM CONHECIMENTO 20,0 

POR PLANILHAS E FORMULÁRIOS 40,0 

Total 100,0 

 

Com relação as sugestões para melhorar os procedimentos atuais da PROGEST, com as 

unidades, observam-se na Tabela 4.9 que17,7% sugerem melhorar a comunicação/interação, 

8,9% sugerem melhorar os procedimentos licitatórios e planejamento e 8,9% agilidade nas 

licitações. 
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Tabela 4.9 O que você sugere para melhorar os procedimentos atuais da PROGEST 

com as unidades 

Sugestão % 

MAIS COMUNICAÇÃO/INTERAÇÃO 17,7 

AGILIDADE NAS LICITAÇÕES 8,9 

MELHORAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E 

PLANEJAMENTO 

 

 

8,9 

ATENDER AS DEMANDAS 4,4 

CRIAR UM SISTEMA DE COMPRAS 4,4 

CRIAR UM SISTEMA PARA ACOMPANHAR AS LICITAÇÕES E MAIS 

COMUNUCAÇÃO 
4,4 

ELABORAR MAIS LICITAÇÕES 4,4 

ESTOU SATISFEITO 4,4 

MAIS TREINAMENTO 4,4 

NÃO TENHO ou tenho pouco CONTATO 4,4 

REUNIÕES PERÍODICAS COM AS CIFIC 4,4 

SEM SUGESTÃO 4,4 

AVALIAR AS LISTA DE MATERIAIS DISPONIVEIS 2,2 

DESCENTRALIZAR PARA AS DIRETORIAS 2,2 

MELHORAR OS PROCEDIMENTOS E TREINAR A CIFIC 2,2 

NORMATIVAS E TRANSPARENCIA 2,2 

PADRONIZAÇÃO NAS COMPRAS 2,2 

NÃO RESPONDEU 11,1 

Total 100 

 

Com relação à PROGEST -DPLAN para com as diretorias de Centros e Departamentos. 

Observa-se na Tabela 4.10 40% sugerem a ter informatização de processo, 40% sugeriram 

também mais interação e 20% não responderam. 

 

Tabela 4.10 O que você sugere para melhorar os procedimentos atuais das unidades com 

a PROGEST 

Sugestão Percentual 

INFORMATIZAR O 

PROCESSO 
40,0 

MAIS INTERAÇÃO DAS 

UNIDADES COM A PROGEST 40,0 

NÃO RESPONDEU 20,0 

Total 100,0 
           

Com relação as sugestões dos pregoeiros sobre os procedimentos do dia a dia da 

PROGEST-Pregoeiros, observa-se na Tabela 4.11 que foram apresentadas quatro sugestões, 

com igual frequência. 
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Tabela 4.11 Sugestões dos pregoeiros para melhorar os procedimentos atuais. 

Sugestões Percentual 

ASSESSORIA JURIDICA E MELHOR 

GRATIFICAÇÃO 25 

MANUAL DE PROCEDIMENTO, 

MELHORIA CONTINUA DE TODOS 

ENVOLVIDOS DO SETOR DE LICITAÇÃO 25 

MANUAL DE PROCEDIMENTO, 

TREINAR QUEM RESPONDE O PARECER 25 

TERMO DE REFERENCIA BEM 

ELABORADO E MELHORES 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 25 

Total 100 
 

 Com base nas tabelas 4.10 e 4.11 a maioria respondeu que a PROGEST precisa 

melhorar os procedimentos atuais e a comunicação, agilizar as licitações, os processos 

licitatórios e o planejamento de compras. A comunicação é o ponto chave, nas tabelas acima. 

Foi comentado entre os pregoeiros a falta de apoio do setor jurídico, no momento em que esta 

ocorrendo o Pregão. Comentário de um entrevistado da PROGEST é que precisa uniformizar. 

O Termo de Referência de matérias incomum.  

 

Quanto à pergunta se a PROGEST tem atendido as demandas das unidades, observa-se 

na Tabela 4.12, que 37,8% consideram que tem atendido a demanda, 15,6% tem atendido 

“mais ou menos”, 6,7% tem atendido parcialmente, e 17,8% não tem atendido. 

 

Tabela 4.12 A PROGEST tem atendido as demandas das Unidades Gestoras 

Resposta Percentual 

SIM 37,8 

NÃO 17,8 

MAIS OU MENOS 15,6 

PARCIALMENTE 6,7 

SATISFATÓRIO 4,4 

NÃO TENHO CONTATO 4,4 

POUCO 4,4 

MUITO POUCO 2,2 

NÃO RESPONDEU 6,7 

Total 100,0 

 

A tabela 4.12 constata que a PROGEST atende as demandas das unidades, mais não de 

forma satisfatória. 4,4% diz está satisfeito. Conclui-se que a PROGEST precisa investir no 
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atendimento, para melhorar o nível de satisfação. Comentários de vários entrevistados é que 

muitos dos materiais que são solicitados a PROGEST não têm e alegam que está em processo 

de licitação e nunca chega. Comentários que muitos dos materiais que entregues são de 

péssima   qualidade e quando agente vai comprar a Reitoria devolve o processo dizendo que 

este material tem no almoxarifado. Comentário de alguns entrevistados foi que os materiais 

demoram muito para serem entregues, teve um mobiliário que veio chegar com mais de um 

ano, eu nem lembrava mais que tinha pedido. 

4.2. DESCRITIVO DE DIAGNÓSTICO  

A análise exposta no descritivo do diagnóstico tem fundamentação na entrevista e na 

observação do ambiente de trabalho, de modo que ajuda a compreender como os gastos de 

despesas com compras e contratações vêm sendo praticados ao longo dos últimos anos. Com 

o retrato do período analisado, podem-se avaliar os dados e identificar os pontos fracos e 

fortes dos processos operacionais da área de compras. O gasto orçamentário e financeiro com 

essas despesas tem sido realizado de três formas, a primeira com Adesão a Atas de Registro 

de Preços de outras Instituições, conhecida como ‘carona’, A Universidade está submetida à 

Lei nº 8.666/93, que normatiza os processos de aquisições e contratações e, conforme a 

referida Lei o produto licitado pode levar até três meses para estar disponível para utilização. 

Em geral esse prazo não é obedecido sendo este um dos motivos que leva as Unidades 

Gestoras adotar a carona. Devido à necessidade urgente de determinados materiais, o que 

ocorre, com frequência, a aquisição é feita através de Carona, aproveitando a proposta mais 

vantajosa de outros órgãos e entidades, visto que um processo licitatório é demorado e, assim, 

agravaria ainda mais a situação. Porém, esse procedimento nem sempre se mostrou eficaz, 

uma vez que os itens da Carona foram escolhidos devido a necessidades específicas de outras 

organizações, e assim, isso pode gerar a falta de itens importantes, necessários às unidades 

gestoras da UFPE. 

A segunda com Pregão e a terceira com Dispensa de Licitação. Nessa última forma há 

um agravante, observado no fato que os recursos estão sendo gastos de forma não apropriada 

e nem de acordo com os princípios que regem as compras e contratações baseadas no artigo 

24, inciso I e II, da lei n. 8.666/93. No resultado da pesquisa, a falta de planejamento de 

compras e contratações de serviços, por parte das unidades gestoras, foi apontado como um 

dos pontos fracos. A maioria das aquisições tem sido nas necessidades do momento, e isso, 

tem sido a causa para o gasto desordenado, nessa modalidade 
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Entre todas as formas e modalidades que a lei de compras públicas oferece para que as 

instituições públicas se utilizem, tais como, concorrência, tomada de preços, convite, pregão, 

dispensa de licitação e inexigibilidade. A Universidade Federal de Pernambuco, ultimamente, 

tem optado pelas formas e modalidades com menos burocracia, por serem essas mais ágeis, 

em tempo, prazo de entrega e por ter facilidade de acesso a outros meios disponíveis para 

aquele momento. Essa realidade pode ser observada nesse estudo. Também podemos verificar 

que, na execução orçamentária, a relevância de gasto no período de 2009 a 2013 (conforme 

Tabela 1.2, pag.12), foi na modalidade de dispensa de licitação, período que chamou a 

atenção dos órgãos de controle do governo e a partir daí começou decair ano após ano. O 

valor ainda hoje continua sendo excedido, conforme pode ser demonstrado no exercício de 

2015, conforme (Tabela 4.13).  

Tabela 4.13 - Gasto com Dispensa de Licitação 

  
  

Inciso 
2015 

Empenhos Emitidos  

01  Para Obras e Serviços de Engenharia  17.199,00 

02 Para Outros Serviços e Compras 1.735.926,98 

Total 1.753.125,98 

FONTE: DIRETORIA DE 

ORÇAMENTO E FINANCAS 

- PROPLAN-UFPE (2016)     

   

Outro dado da pesquisa foi sobre Recursos Humanos - o primeiro item foi Avaliação de 

desempenho - quadro de pessoal, foi perguntado aos servidores entrevistados, sobre a 

satisfação individual da função que exerce na área de compras. Na apuração das respostas, o 

percentual de satisfação com as atividades que desempenham, foi maior; apesar da existência 

do grupo de insatisfeito, que corresponde a mais de um terço do total da amostra pesquisada. 

O segundo item constitui no Treinamento, as informações coletadas apresentam que a 

maioria não foi treinada para exercer a função na área de compras e contratações. As 

orientações específicas não foram recebidas adequadamente, porém, as informações gerais 

foram repassadas por colegas do próprio setor, que certamente, também não recebeu 

treinamento adequado, as atividades na maioria, são executadas sem conhecimento detalhado 

do processo e da legislação. O terceiro item constitui na Remuneração - gratificação da função 

de pregoeiros. A maioria afirma receber o valor da gratificação abaixo da média em 

comparação a outras Instituições. O quarto e último item foi Interação. Se existe interação 
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entre os indivíduos das equipes dos Departamentos e Diretorias de Centros com a PROGEST. 

A maioria respondeu que sim e de forma satisfatória. 

Outra variável foi Avaliação da Estrutura - Gestão Administrativa responsável pelas 

demandas de aquisições e contratações, na qual foi avaliado se as demandas solicitadas pelas 

as unidades gestoras são atendidas de forma satisfatória. A maioria, responderam sim. Mas, 

houve uma boa parte que afirmaram que são atendidas somente em parte.  

Em relação à especificação de Material e Serviço - as especificações contidas nas 

demandas são completas e de forma satisfatórias. A maioria respondeu que as especificações 

não são completas e nem satisfatórias na precisão, para que se cumpram os propósitos. 

Quanto ao instrumento de Controle Gerencial - Relatórios, as unidades gestoras 

possuem ferramentas de controle gerencial. Observou-se carência de controle, não existem 

relatórios e nem indicadores e muito menos como gerar. Principalmente de exercícios 

anteriores.  

Diante do contexto, foi perguntado sobre centralização de compras. Concorda-se ou não 

centralizar as compras e contratações dos Departamentos nas Diretorias de Centro para ter 

maior controle administrativo. A resposta foi sim, é interessante ter um macroprocesso. 

Melhorias Operacionais. Foi perguntada qual a sugestão para melhorar os 

procedimentos atuais. Foram várias as respostas, a primeira foi informatizar o processo de 

aquisição e contratação, a segunda melhorar a comunicação e a terceira foi agilizar as 

licitações.  

Durante o período das entrevistas, aproximadamente 95% dos entrevistados afirmaram 

usufruir das Atas de Registro de Preços do Comando Militar do Nordeste, conhecida como 

‘carona’. O motivo de recorrer a essas atas, é a quantidade de itens diferenciados de produtos 

e serviços que existe e que são de interesse da UFPE. Os fornecedores em sua maioria são da 

região de Pernambuco, possibilitando que a entrega seja rápida e os preços são bons.  

Após a obtenção destas informações, decidiu-se conhecer de perto o sistema de compras 

dessa Instituição, para saber como funciona o setor e os procedimentos, observou-se que a 

equipe é formada por seis pessoas, ou seja, considerada pequena em comparação a quantidade 

de pessoas da equipe da UFPE. A interação dessa equipe entre os indivíduos tem base em 

reuniões que são obrigatoriamente, realizadas mensalmente, para que o relacionamento tenha 

espírito colaborativo. Os integrantes partem do princípio que várias cabeças pensam melhor 

que uma e constroem a essência de uma equipe para que os conflitos sejam solucionados com 

senso e coletividade. O almoxarifado trabalha em conjunto com essa equipe, de forma que os 



50 

 

 

procedimentos são formalizados em base de processos padronizados assegurando com 

qualidade o detalhamento das atividades, de forma que a operação a ser realizada seja a 

melhor possível para não ocorrer erros, além de ter controle de todas as demandas, 

especificações e padronização de materiais, produtos e equipamentos para subsidiar a abertura 

de licitação. Vale salientar, que o controle interno desse mecanismo para garantir o fluxo das 

operações não é sofisticado, é tão somente, através de planilhas eletrônicas do Excel. 

4.3. CASO DO COMANDO MILITAR 

Após as entrevistas e a aplicação de questionários na PROGEST, Diretorias de Centros 

e Departamentos da Universidade Federal de Pernambuco, constatou-se que 44,4% das 

unidades gestoras executam seus recursos através da famosa carona, 13,3% através da 

‘Carona’ e Dispensa de Licitação e 2,2% através da ‘Carona’ e Pregão. Essas Adesões de Atas 

de Registro de Preços na maioria foram de origem do Comando Militar do Nordeste. Com 

base nestas ideias, decidiu-se realizar uma visita para conhecer o sistema de compras de 

materiais e serviços que são adquiridos pelo Comando. 

Vale salientar que os entrevistados das unidades gestoras disseram que o motivo da 

escolha e adesão é a existência de grande diversidade   essas atas diversidade de itens, tanto 

para materiais e produtos quanto para contratações de serviços. 

O primeiro contato realizado com o Comando Militar foi telefônico, houve a 

identificação do pesquisador como servidor da Universidade e aluno do Mestrado Profissional 

do Departamento de Engenharia de Produção, com o objeto de saber como agir para ter 

acesso às pessoas e às dependências físicas da Instituição em relação ao setor de compras. 

Após receber as instruções de como proceder administrativamente, formalizou o seu 

interesse e a razão da sua visita por meio de um memorando, enviado por e-mail para o 

Tenente Coronel, responsável do Setor Administrativo. Em resposta ao e-mail, agendou-se o 

dia e horário pré-determinados para a visita o SALC - Setor de Aquisições Licitações e 

Contratos. No dia e horário marcado, o pesquisador foi recebido pelo responsável do SALC, 

um Tenente, que fez a explanação de como funciona o setor e de como os processos são 

realizados para atender às necessidades daquela organização. 

O primeiro impacto que o pesquisador teve foi a quantidade de pessoas que trabalham 

com processo de compras e contratações. A equipe é formada por seis pessoas, duas pessoas 

ficam no almoxarifado, três pessoas ficam no levantamento de demandas, na formalização de 

processos licitatórios, na emissão de Notas de Empenhos e uma pessoa que é o pregoeiro e 
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responsável pela elaboração de Editais e Termos de Referencia, que é o próprio Tenente. O 

modelo de editais e termos de referência que são utilizados pelo Comando Militar, é da 

Advocacia Geral da União - AGU, que está disponível no site da própria AGU. A correção e 

aprovação desses instrumentos são da procuradoria da AGU, que tem uma programação de 

dias e horários já pré-determinados para atendê-los, existe uma pessoa de responsabilidade do 

Comando para levar e trazer esses processos.  

Algumas perguntas foram feitas pelo pesquisador: 1) Os pregões que são realizados têm 

em média quantos itens? Não existe média exata de quantidades de itens, mas nesse momento, 

está sendo concluído um processo com um total de 359 itens. 2) Quanto tempo se leva para o 

processo de licitação ser concluído? O tempo de conclusão para o processo de licitação é de 

no máximo 45 dias. 3) Quanto tempo se leva para a procuradoria aprovar um processo de 

licitação? A aprovação da procuradoria da AGU em de média de 15 dias. 4) Existe compras e 

contratações de serviços realizados por Dispensa de Licitação, nos incisos I e II da lei 

8.666/93? Existem sim, compras e contratações de serviços por Dispensa de licitação, mas é 

muito raro, a exemplo desse ano só foi realizada uma. 5) De que forma é realizado o passo a 

passo do processo de licitação, desde o pedido do solicitante até a entrega do produto?  Existe 

centralização, controle e planejamento que são de responsabilidade do almoxarifado que tem 

o apoio dos demandantes, existe cronograma com datas programadas para serem cumpridas, 

as solicitações e as demandas têm formulários padronizados e são em forma de planilhas 

acompanhadas de três cotações de preços e daí se inicia a formalização do processo licitatório. 

Existem reuniões mensais entre todos os setores envolvidos para acompanhamento, 

esclarecimentos e para tirar dúvidas no que for necessário.  
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5. PROPOSTA DE MELHORIA 

O presente estudo propõe um modelo para aquisição de compras e contratações de 

serviços para a Universidade Federal de Pernambuco, tendo como base referencial pesquisa 

bibliográfica, artigos e dados obtidos analisados através do estudo de caso que foi aplicado.  

Foi constatado na execução do orçamento do ano de 2015 que os procedimentos da área 

de compras e contratações de serviços, existem pontos que precisam ser otimizados, para 

sanar os obstáculos existentes no processo de licitação. Esses obstáculos são decorrentes de 

anos anteriores e precisam ser revistos para que haja soluções, daí a pretensão de oferecer e 

apresentar a seguinte proposta de melhorias que atenda as necessidades atuais, até porque a 

metodologia hoje utilizada faz perder credibilidade, junto aos Órgãos fiscalizadores dos 

recursos orçamentários e financeiros. Podendo até, bloquear a continuação do fluxo de novos 

recursos a serem recebidos pela Instituição. 

Após estudar os pontos críticos, que possuem influência direta no macroprocesso, 

precisam-se eliminar algumas práticas e corrigir outras. O primeiro ponto é a necessidade de 

começar a agir pelo planejamento de compras. No resultado da pesquisa foi constatado que 

apesar de já existir planejamento por parte de algumas unidades gestoras, não funciona de 

forma satisfatória. As demais não possuem nenhum tipo de instrumento para esse alvo. Esse é 

um dado significativo para ser trabalhado. 

Para Catelli (2013), o planejamento torna-se obrigatório, porque é através dele que se 

tem base para controlar as tarefas e as atividades definidas dentro dos prazos estabelecidos de 

forma econômica para atingir os objetivos. Planeja-se para se executar de forma correta e da 

melhor maneira, definindo séries de decisões previamente. 

Chopra e Meidl (2011), dizem que planejar possibilita ao gestor antecipar e controlar a 

demanda e atingir seus objetivos com sucesso. 

No estudo de caso, observou-se que a falta de planejamento tem sido um dos pontos que 

tem levado a Universidade a gastar os recursos orçamentários e financeiros em adesão de Atas 

de Registro de Preços, conhecida como ‘carona’ de outras Instituições. As análises 

demonstram que a modalidade de dispensa de licitação, que era anteriormente a mais 

utilizada, foi ultrapassada pela carona.  

Pela ausência do planejamento dos órgãos e entidades da Administração Pública, o que 

poderia ser usado como exceção tem virado ato comum. Os dados obtidos nas auditorias 

comprovam a adesão ilimitada, o participante assume o papel da regra e o ‘carona’, da regalia. 
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 A problemática das atas de registro de preços tem preocupado a Corte de Contas, 

que se expressa ao contrário da ampla prática através do Acórdão-Tribunal de Contas da 

União – TCU Plenário. Diante do exposto, a Universidade deve se precaver quanto às 

contestações do uso de caronas, razão pela qual, a PROGEST deve definir e instruir as 

unidades gestoras na utilização de Atas de Registro de Preços de outras Instituições, para: 

 Evitar excesso e não deixar se distanciar da finalidade do Sistema de Registro de 

Preços, conforme julgados em acordam, ministros do TCU. 

 Ficar atenta para preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso 

VI, do Regimento Interno/TCU. 

 Adotar providências para reavaliação de normas atuais. 

 Estabelecer limites visando proteger princípios da competição, da igualdade de 

condições entre os licitantes. 

 Nunca deixar de buscar maior vantagem para a Universidade. 

A proposta de melhoria também contempla reduzir gastos orçamentários e financeiros 

na modalidade de dispensa de licitação, contemplados nos incisos I e II, do Art. 24, da lei nº. 

8.666/93, que determina o percentual limite de até 10% (dez por cento) do valor de R$ 

15.000,00 para obras e serviços se engenharia e até R$ 8.000,00 para demais serviços e 

compras, diretamente sem licitação. Os procedimentos atuais estão fora dos parâmetros acima 

e essa tem sido a causa. As Unidades Gestoras vêm adquirindo os materiais, produtos e 

contratações de serviços, além do percentual permitido. Para solucionar esta questão, se faz 

necessário paralisar a flexibilidade do uso dessa modalidade de forma descentralizada. 

Centralizando-a pode-se controlar para que esse valor não ultrapasse e seja utilizada dentro do 

que dispõe a lei 8.666/93.  

O segundo passo, utilizar uma cartilha de compras, com o objetivo de explicar os 

procedimentos correlacionados à maneira de como deve ser seguida por todas as Unidades 

Gestoras, visando guiar e instruir como atender as demandas, para adquirir os bens, materiais 

e serviços. Esta cartilha servirá de apoio e de consulta para dar assistência de como elaborar 

os pedidos e solicitações e consequentemente, os processos de compras, sejam por licitações, 

que leva mais tempo ou até mesmo, por uma compra de rápida aquisição ou contratação. Esse 

trâmite incluirá o Pregão, a Ata de Registro de Preço, a Adesão a Atas – conhecida como 

‘carona’, a Dispensa de licitação e a Inexigibilidade. O propósito dessa cartilha é uniformizar 

todas as solicitações e pedidos provindos dos Departamentos para as Diretorias e destas para a 

PROGEST. 
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Na cartilha deve constar um cronograma de compras, com o objetivo de comunicar as 

fases de compras, contendo informações dos procedimentos de como solicitar as aquisições 

ou contratações de serviços, com determinação de data, limites para recebimento de 

pedidos/solicitações para geração de processos de compra ou contratação. Tudo de acordo 

com a disponibilidade orçamentária da cada unidade gestora. 

O terceiro passo consiste na centralização de compras. Atualmente, cada unidade 

gestora é responsável por suas compras e contratações. De modo que tem sido complicado 

para ter controle de economia de custo, refreamento de diversidade de valores do mesmo 

produto, controle de demanda, uniformidade de procedimentos, eficiência de execução de 

recursos, eliminação de fracionamento e principalmente, para reduzir fluxo de processos 

administrativos. Portanto, se propõe que a UFPE bloqueie a autonomia de execução dos 

Departamentos que atuam individualmente, e as Diretorias de Centro passem a agrupar as 

demandas vinculadas de seus departamentos, concentrando todas e assumindo o controle e o 

papel de gestor predial. Inclusive, bloquear também no Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI e no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. 

Hoje nos sistemas contemplam 109 (cento e nove) Unidades Gestoras (apêndice V e VI), 

ficando somente em 35 (trinta e cinco).  

Nesse formato, a PROGEST fica com a responsabilidade de receber das diretorias de 

centro todas as demandas, para providenciar abertura de processo licitatório contemplando 

todas. Os três passos propostos encontram-se ilustrado na figura 5.1: 

 

Passo 1: 

PLANEJAR!

Cada UG faz o 
seu plano

Passo 2:

PADRONIZAR!

Utilizar uma 
Cartilha de 
compras

(a ser elaborada)

Passo 3:

CENTRALIZAR!

Centralizar 
demandas nas 
CIFICs e 
compras na 
PROGEST

 

 

Figura 5.1 Passos propostos para o procedimento de Compras 

Compras 
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Sugere-se que a PROGEST em parceria com as Coordenadorias de Infraestrutura de 

Compras e Finanças das Diretorias de Centro passem a elaborar o passo a passo do 

procedimento uniformizado. Com essa centralização, podem-se ter as seguintes vantagens, a) 

redução de fluxo de processo tramitado. Como exemplo, pode-se citar o CTG, composto por 

12 departamentos. Departamentos mais a própria Diretoria, totalizando 13(treze) unidades 

gestoras, o trâmite passará a ser somente de 1 (um) processo. b) ganho de custo operacional. 

c) oportunidade de padronização de produtos, equipamentos e em contrapartida redução de 

prestadores de serviços para manutenção. A variedade de marcas impede a definição de um 

valor de referência. d) implantação de calendário de compras e outros. 

Baily (2010) diz que são comuns as Instituições operarem com várias unidades e 

concordarem com a compra centralizada, tendo em vista as vantagens da flexibilidade para 

controlar de forma ágil e precisa. A padronização é a definição e escolha ordenada de padrões. 

Normalmente se precede em reduzir as diversas opções e diversidades  

 Zylberman (2015), diz que na década de 2000 foi institucionalizado as Centrais de 

Compras em alguns Estados, com os objetivos da redução de preços pela economia de escala, 

acompanhar e controlar com mais agilidade e precisão os processos de compras.  

Os países que utilizam da centralização de compras públicas têm possibilidade de 

padronizar os itens de sua necessidade e de seus processos de compras, a sociedade e os 

órgãos de controle têm como monitorar com precisão, segurança jurídica e transparência. Em 

contrapartida, o gestor público obtém racionalização de recursos e ganhos com a economia de 

escala. Essas vantagens não seriam alcançadas sem a centralização das compras. 

 Para que o procedimento funcione de forma eficiente é necessário que a equipe seja 

treinada, que haja uma boa interação e que todos estejam motivados. 

Quanto ao treinamento, o objetivo é treinar com foco nas rotinas diárias da função, para 

melhorar a capacidade que é exigida para o desempenho das atividades e tarefas de forma 

segura e com qualidade. Com o treinamento os indivíduos passam a ter as suas habilidades 

enriquecidas, aprimorando as atitudes que a força-trabalho requer, para ter resultados 

satisfatórios. Assim sendo, há geração de crescimento e de criatividade no que for necessário 

nos processos de compras e contratações. 

Para Las Casas (1997), o treinamento é fundamental para os funcionários recém-

chegados no setor, assim como, para os experientes, todos devem receber orientações para 

desempenhar as atividades e responsabilidades com qualidade.  
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No Brasil, o treinamento acontece de forma descontinua e normalmente para “apagar 

incêndios”, ou seja, para resolver problemas imediatistas. 

Treinamento é o passo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-

los a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos 

organizacionais. O propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos em 

seus cargos, influenciando seus comportamentos (CHIAVENATO,1999). 

 Quanto a Interação, faz-se necessário viver em coletivo para somar esforços e obter 

grandes resultados, a participação de todos é importante para o desenvolvimento do objetivo a 

ser alcançado, desde o inicio até a finalização do processo. Especialmente para solucionar 

problemas e dificuldades, para isso, é fundamental que todos sejam interligados, não é viável 

trabalhar separadamente e nem resolver problemas individualmente para corrigir falhas ou até 

mesmo para aprimorar algo que envolve um todo. A interação é necessária para o sucesso da 

equipe e da Instituição. 

Para Christopher (1997), a integração é indispensável no âmbito interno, em relação à 

equipe de trabalho e clientes da Instituição. É quase impossível coordenar uma empresa ou 

um grupo isolado do convívio interligado. Razão pela qual, a interação é necessária para um 

bom desempenho Institucional. 

Por fim, é fundamental trabalhar com uma equipe motivada, visto que a satisfação dos 

indivíduos e da equipe de trabalho é indispensável, já que existe ausência de perspectiva de 

crescimento profissional dentro da Instituição. As razões são várias, como, o servidor ficar 

submetido ao cargo do concurso que fez e não poder galgar outro cargo do seu interesse, 

falta de conhecimento específico para desenvolver funções que normalmente são assumidas, 

a obrigatoriedade que tem de se envolver com processos que já estão em andamento, sem 

estar corretamente estruturada, dificuldade de relacionamentos com outros servidores ou até 

mesmo com chefia. Essas e outras são situações que produzem falta de motivação. Por isso, 

a necessidade de existir incentivos para fazer com que os indivíduos deem o seu melhor 

naquilo que desenvolvem. Tipo, demonstrar que confia no seu potencial, familiarizar todos 

da equipe com os objetivos a serem alcançados, mostrar onde cada um se encaixa dentro da 

estrutura, oferecer condições de trabalho, procurar aproveitar as ideias oferecidas, oferecer 

ajuda quando necessário, fazer elogios quando merecer se possível procurar ter 

relacionamento fora do ambiente de trabalho. 

Para Vroom (2003), o funcionário precisa sentir que o seu papel é importante dentro 

da Instituição e que seu trabalho tem valor.  



57 

 

 

Para Bergamini (1994), o fator que indica motivação e causa satisfação tem a 

característica de estar ligado ao trabalho, como, reconhecimento. 

Uma ilustração dos requisitos necessários para que o processo de compras funciona 

encontra-se ilustrado na Figura 5.2. 

 

 

 

5.1. PLANEJAMENTO DE COMPRAS PROPOSTO 

 

Sugere-se uma proposta de planejamento de compras proativo, oferecendo a UFPE meios 

de diminuir desperdícios de tempo, recursos orçamentários e financeiros e outros. Não é mais 

conveniente manter uma administração reativa, para isso, foi necessário analisar o atual 

procedimento de compras e contratações de serviços para desenvolver uma proposta de 

melhoria. Portanto, as atividades precisam ser organizadas por processos e para isso, não 

basta ter somente as equipes para trabalhar e realizar o trabalho. Exige-se uma administração 

integrada e não segmentada, assim, a Universidade terá mais chance de ser bem-sucedida.  

A seguir encontram-se detalhadas as atribuições de todos os agentes envolvidos no 

processo de compras. 

                                                  

   

 

Motivação 

 

Interação 

 

Treinamento 

Figura 5.2 Requisitos sugeridos para um bom funcionamento do procedimento de 

compras 
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ATRIBUIÇOES DA PROGEST 

 O planejamento atinge toda universidade, define a visão futura e seus objetivos. Segue 

abaixo, as atribuições da PROGEST: 

 Centralizar as aquisições na Diretoria de Centro. (*) 

 Responsável de definir formalização de Modelos/Formulários contendo critérios e 

instruções de como deve ser os procedimentos operacionais. (*)  

 Colocar em prática o uso da Cartilha e Cronograma de Compras e Contratações de 

Serviços. (*) 

 Solicitar o treinamento de servidores para a área de compras e licitações. 

 Responsável pela realização de processos licitatórios. (*)  

ÁTRIBUIÇÕES DAS CIFICs 

Atua em coordenar as atividades cíclica ou interativa:  

 Gestão de planejamento de compras, direcionando os rumos e monitorando as ações de 

formas concretas, organizando sistematicamente as ações necessárias para a boa execução 

das decisões, consolidando as ideias, reavaliando e reformulando o planejamento de 

compras, se assim for necessário.  

 Será responsável de coordenar e elaborar uma matriz contendo as demandas para provável 

realinhamento, para atingir os objetivos. Fazendo com que alcance o desejo coletivo da 

Universidade.  

 Será intermediária entre os Departamentos e a PROGEST, para esclarecer e tirar dúvidas 

do andamento do processo. 

 Será a central responsável de receber e reenviar as demandas de aquisições e 

contratações para a PROGEST. 

 Fazer acompanhamento do andamento até a conclusão do término dos processos        

licitatórios que estão sendo executados pela PROGEST. 

 Será responsável por definir treinamentos de pessoal nas equipes de compras dos seus 

Departamentos.  

 Cobrar dos Departamentos o cumprimento do Cronograma de Compras para atender 

PROGEST. (*) 

 Dispensa de Licitação - o caso de aquisições emergenciais de itens comuns, a 

situação deverá estar devidamente justificada no pedido para configurar a dispensa 

de licitação ou a necessidade da realização isolada da licitação, sendo a justificativa  

de inteira responsabilidade do Chefe do Departamento. As propostas encaminhadas 

pelo Setor Requisitante para conclusão da dispensa de licitação (compras e/ou serviços 

até R$ 8.000,00) serão consideradas como propostas comerciais, tendo em vista que o 

Governo Federal determinou que a partir de 1º de julho de 2005, todas as compras de 

bens e serviços comuns da Administração Pública sejam realizadas na forma eletrônica. 
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O objetivo do governo federal com a medida é aumentar a transparência das compras 

governamentais, agilizar o processo e, principalmente, reduzir os custos dos bens e 

serviços comuns adquiridos pelos órgãos públicos federais. Além disso, a utilização na 

internet nas compras aumenta a competição ao ampliar o número de fornecedores e 

fomenta a participação de micro e pequenas empresas nas licitações governamentais. 

Considerando os fatos, a Escola cumprirá o que determina o Decreto n.º 5.450 de 

31/05/2005, Portaria 306 de 13/12/01, Lei Complementar nº123/06 e Decreto 

6204/07.(*)  

 ATRIBUIÇÕES DOS DEPARTAMENTOS 

 É onde estão todos os colaboradores. 

 Os Departamentos precisam ter o seu planejamento técnico e financeiro 

preliminarmente, e deve ser coordenado de forma que os projetos estejam custeados e 

tenham base nas estimativas apuradas.  

 Fazer levantamento regularmente de necessidades, devidamente com suas quantidades e 

especificações detalhadas.  

 O planejamento de bens comuns, serviços e contratos de manutenção devem ter o 

detalhamento suficiente e necessário para que a produção da definição seja realista, os 

cronogramas devem ser de execução realizável com estimativas aprimoradas de custos e 

acompanhadas de no mínimo, três propostas de preços. 

 O planejamento de bens complexos, tipo, materiais de laboratório, e contratos não 

comuns devem ter o suficiente detalhamento, para que se produza uma definição 

realista, os cronogramas devem ser de execução realizável com estimativas 

aprimoradas de custos e acompanhadas de no mínimo, três propostas de preços. 

 Fazer regularmente atualização de preços predominantes de bens e serviços. 

 O planejamento de compras deve ter procedimentos e metodologias apropriadas para 

ter antecipação de escassez futura, gestão de estoques, classificação, codificação, 

administração financeira/contábil, administração de peças a mais, próprias para suprir 

as faltas e método de entregas.  

 

 (*) Esses procedimentos/atribuições já existem, porém nem sempre funcionam
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6. CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

As principais conclusões do trabalho realizado bem como algumas recomendações para 

trabalhos futuros encontram-se apresentadas a seguir. 

6.1. CONCLUSÃO 

Com o objetivo de melhorar o processo de compras e contratações de serviços e reduzir 

as despesas com Dispensa de Licitação da Universidade Federal de Pernambuco, concluímos 

propondo uma alteração no procedimento de compras atualmente em funcionamento na 

instituição, visando reduzir as dispensas de licitação. 

Com o presente estudo constata-se que o gasto orçamentário e financeiro com despesas 

de bens e contratos de serviços é realizado de três formas: Primeiro a Adesão a Atas de 

Registro de Preços, conhecida como ‘carona’, sob a alegação de ser uma forma flexível, sem 

restrições e por ser amparada pelo Decreto n 7.892 de 23 de janeiro de 2013. Segundo o 

Pregão e em Terceiro a Dispensa de Licitação. 

O objeto de estudo que deu origem a essa pesquisa foi a Dispensa de Licitação, Art. 24, 

incisos I e II da Lei nº. 8.666/93, que ao longo dos anos tem ultrapassado o limite de valor 

permitido por lei. Investigou-se neste estudo as razões para gastos fora dos parâmetros do que 

determina os princípios desta modalidade, especificamente: porque não existem Atas de 

Registro de Preços da UFPE? Por que não existe planejamento de compras por parte das 

unidades gestoras sendo este um dos gargalos que atrasam os procedimentos licitatórios. Foi 

observado que, embora o limite continue ainda acima do permitido por lei, nos últimos anos o 

valor vem declinando consideravelmente, mas ainda continua além. Em resumo, entende-se 

que os objetivos gerais e os específicos foram obtidos. Sendo assim, foi sugerido incluir na 

atual metodologia de compras, para que se resolva o problema, os seguintes tópicos: fazer 

cumprir a aplicação da legislação de Compras Públicas, Planejamento de Compras, 

Qualificação de Servidores, Motivação e Treinamentos, Interação de equipe e Centralização 

de Compras, aprimorando desta forma os procedimentos das atividades do processo 

licitatório.  

Os diversos fatores acima influenciaram na forma de como comprar dentro dos 

parâmetros que devem ser. O planejamento que é um instrumento estratégico e essencial 

poderá fazer atingir os objetivos desejados com sucesso. A gestão de compras gerenciará os 

recursos, e garantirá a não interrupção dos processos, seja qual for à modalidade ou o meio de 
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adquirir bens e serviços e de controlar as despesas. O decorrer das compras deve ser de forma 

programada e com controle das variáveis que envolvem compras. Tal fato destaca-se nas 

respostas dadas nas entrevistas estruturadas. Sem planejamento as metas e os objetivos ficam 

vulneráveis e sem condições de solucionar corretivamente os problemas 

Outro fator crítico é a autonomia das 109 (cento e nove) Unidades Gestoras, que têm 

liberdade para executar os recursos de forma descentralizada, sendo este um dos principais 

problemas do processo atual. Isto traz várias desvantagens, como, impossibilidades de 

introduzir políticas e práticas coerentes com a lei de licitações, impossibilidade de monitorar e 

limitar as despesas nas modalidades e formas de gasto com eficiência, menor chance de 

minimizar custos, obter preços competitivos, reduzir custos administrativos, consolidar 

pedidos ou solicitações, evitar grande fluxo de processos, uniformizar procedimentos e 

agrupar necessidades de mesma ordem, em um único processo. E, para resolver esta questão a 

proposta é a centralização das demandas dos departamentos acadêmicos nas diretorias dos 

centros. 

6.2. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS       

 

Sugere-se para futuros trabalhos:  

 Avaliar se a prática de uso de dispensa de licitação é comum nos órgãos da 

administração pública no Brasil. 

 Estudar como outras Instituições Públicas de Ensino Superior procedem para 

minimizar o uso da dispensa de licitação. 

 Estudar o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, mais 

a fundo com o objetivo de propor recursos computacionais para identificar o 

montante de despesas que foram feitas através de carona, quando não se tem o 

número do Pregão e da Unidade Administrativa de Serviços Gerais – UASG 

concedente, vista que atualmente esta informação não existe no SIASG. 
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APÊNDICE A 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DIRETORIAS E DEPARTAMENTOS. 

 

 Pesquisa para analisar os procedimentos de Planejamento de Compras 

Governamentais: Estudo de Caso numa Instituição Federal de Ensino Superior 

Brasileira. 

 Essa pesquisa refere-se a uma pesquisa de Mestrado Profissional que esta sendo 

desenvolvido pelo mestrando e servidor da UFPE Waldemir Cordeiro e Silva, sob a 

orientação da Professora Dra. Luciana Hazin de Alencar. Será garantido total sigilo das 

informações contidas em todos os questionários, bem como o seu nome. Sua resposta é 

fundamental para o término da minha dissertação, deste modo, sua contribuição é 

imprescindível para a conclusão deste estudo. 

 Agradecemos, desde já, sua disponibilidade. 

 

1) Quando você assumiu esta função? 

 

2) Você recebeu treinamento para a função?  

 

3) Você está satisfeito com a função que exerce? 

 

4) Qual a sua formação acadêmica? 

 

5) De que forma os recursos orçamentários são executados? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

6) Quantos por cento dos recursos orçamentários são gastos por Dispensa de Licitação e 

por Licitação? 

 

7) Por que você compra por Dispensa de Licitação? 

 

8) O que você mudaria no setor de compras para evitar os gastos com Dispensa de 

Licitação? 

 

9) Você faz Planejamento de Compras e Contratações de Serviços? 

 

10) Você tem como emitir um relatório de tudo que comprou em 2013 e 2014? 

 

11) Você pega carona? Por quê? 

 

12) Quantos processos de licitação foram solicitados por esta unidade em 2013 e 2014? 

 

13) Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido nenhum. Justifique? 

 

14) Você concorda em criar uma Central de Compras nas Diretorias dos Centros? 

 

15) Você concorda em centralizar as demandas e os pedidos de Compras e Contratações de 

Serviços nas Diretorias dos Centros? 

 

16) Qual a sua interação com a PROGEST? 

 

 

17) A PROGEST tem atendido as demandas desta Unidade? 

 

18) O que você sugere para melhorar os procedimentos atuais da PROGEST com as 

Unidades? 
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APÊNDICE B 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PROGEST – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO. 

 

 Pesquisa para analisar os procedimentos de Planejamento de Compras 

Governamentais: Estudo de Caso numa Instituição Federal de Ensino Superior 

Brasileira. 

 Essa pesquisa refere-se a uma pesquisa de Mestrado Profissional que esta sendo 

desenvolvido pelo mestrando e servidor da UFPE Waldemir Cordeiro e Silva, sob a 

orientação da Professora Dra. Luciana Hazin de Alencar. Será garantido total sigilo das 

informações contidas em todos os questionários, bem como o seu nome. Sua resposta é 

fundamental para o término da minha dissertação, deste modo, sua contribuição é 

imprescindível para a conclusão deste estudo. 

  Agradecemos, desde já, sua disponibilidade. 

 

1) Quando você assumiu esta função? 

 

2) Você recebeu treinamento para exercer a função?  

 

3) Você está satisfeito com a função que exerce? 

 

4) Qual a sua formação acadêmica? 

 

5) Os pedidos de compras e contratações de serviços em 2013 e 2014 das unidades 

chegavam com as especificações de forma satisfatória? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

6) Quantas unidades em 2013 e 2014 enviaram suas demandas de forma satisfatória? 

 

7) Em 2013 e 2014 era feito Planejamento de Compras e Contratações de Serviços para 

atender as demandas das unidades? 

 

8) De que forma em 2013 e 2014 era feito o Planejamento de Compras e Contratações de 

Serviços para abrir licitação e atender as demandas das unidades? 

 

9) Quantas unidades enviam suas demandas dentro das especificações satisfatória? 

 

10) Como é feito o Planejamento de Compras e Contratações de Serviços? 

 

11) O que você sugere para melhorar os procedimentos das Unidades com a PROGEST? 
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APÊNDICE C 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PROGEST – DIRETORIA DE LICITAÇÃO. 

 

 Pesquisa para analisar os procedimentos de Planejamento de Compras 

Governamentais: Estudo de Caso numa Instituição Federal de Ensino Superior 

Brasileira. 

 Essa pesquisa refere-se a uma pesquisa de Mestrado Profissional que esta sendo 

desenvolvido pelo mestrando e servidor da UFPE Waldemir Cordeiro e Silva, sob a 

orientação da Professora Dra. Luciana Hazin de Alencar. Será garantido total sigilo das 

informações contidas em todos os questionários, bem como o seu nome. Sua resposta é 

fundamental para o término da minha dissertação, deste modo, sua contribuição é 

imprescindível para a conclusão deste estudo. 

  Agradecemos, desde já, sua disponibilidade. 

 

1) Quando você assumiu esta função? 

 

2) Você recebeu treinamento para a função?  

 

3) Você está satisfeito com a função que exerce? 

 

4) Qual a sua formação acadêmica? 

 

5) Como é a comunicação entre a PROGEST e os responsáveis do setor de compras das 

Unidades? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

 

6) O que você sugere para melhorar a comunicação entre as Unidades? 

 

7) Quantas Licitações foram executadas pela Instituição em 2013, 2014 e 2015? 

 

8) Qual a sua dificuldade na conclusão de um processo licitatório? 

 

9) O que você sugere para melhorar os procedimentos atuais? 
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APÊNDICE D 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PROGEST – DIRETORIA DE LICITAÇÃO PREGOEIROS. 

 

 Pesquisa para analisar os procedimentos de Planejamento de Compras 

Governamentais: Estudo de Caso numa Instituição Federal de Ensino Superior 

Brasileira. 

 Essa pesquisa refere-se a uma pesquisa de Mestrado Profissional que esta sendo 

desenvolvido pelo mestrando e servidor da UFPE Waldemir Cordeiro e Silva, sob a 

orientação da Professora Dra. Luciana Hazin de Alencar. Será garantido total sigilo das 

informações contidas em todos os questionários, bem como o seu nome. Sua resposta é 

fundamental para o término da minha dissertação, deste modo, sua contribuição é 

imprescindível para a conclusão deste estudo. 

  Agradecemos, desde já, sua disponibilidade. 

 

1) Quando você assumiu esta função? 

 

2) Você recebeu treinamento para a função?  

 

3) Você está satisfeito com a função que exerce? 

 

4) Qual a sua dificuldade para concluir um Pregão? 

 

5) Quantos pregões você faz por mês? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Tecnologia e Geociências 

Departamento de Engenharia de Produção 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção -  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção 

 

 

6) O que você sugere para aumentar esta quantidade de Pregões? 

 

7) O que você sugere para melhorar os procedimentos atuais? 

 

8) Você recebe gratificação? Se sim o valor está na média das outras Instituições Federais 

de Ensino Superior? 

 

9) Existem quantos Pregoeiros no setor? 

 

10) A quantidade de Pregoeiros é suficiente para as demandas? 
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APÊNDICE E 

 

 
Quadro 1 -  Demonstrativo com as 109 Unidades Gestoras 

 

 
da Universidade Federal de Pernambuco - 2015 

 UG DESCRIÇÃO TÍTULO UG 

153080 UFPE  UFPE  

153105 GABINETE DO REITOR  GR  

150230 PRÓ-REITORIA P/ ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES   PROAES  

153090 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC  PROEXC  

153096 PRÓ-REITORIA P/ASSUNTOS ACADÊMICOS - PROACAD  PROACAD  

153098 
PRÓ-REITORIA P/ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-

GRADUACÃO - PROPESQ 
 PROPESQ  

153409 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST  PROGEST  

153412 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

FINANÇAS - PROPLAN 
 PROPLAN  

153413 PRO-REIT.DE GEST.DE PESSOAS QUAL.DE VIDA - PROGEPE  PROGEPE  

154728 
PRÓ-REITORIA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCIT 
 PROCIT  

150119 DIRET. CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE - CAA  CAA  

150134 DIRET. CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA - CAV  CAV  

153081 DIRET. CENTRO DE ARTES E COMUNICACÃO - CAC  CAC  

153082 
DIRET. CENTRO DE CIENCÊNCIAS EXATAS E DA 

NATUREZA - CCEN 
 CCEN  

153083 DIRET. CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - CB  CB  

153084 
DIRET. CENTRO DE FILOSOFIA E CÊNCIAS HUMANAS – 

CFCH 
 CFCH  

153085 DIRET. CENTRO DE EDUCACÃO - CE  CE  

153086 DIRET. CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA  CCSA  

153087 DIRET. CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS  CCS  

153088 DIRET. CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG  CTG  

153089 DIRET. CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ  CCJ  

153355 DIRET. CENTRO DE INFORMÁTICA - CIN  CIN  

153344 DEPTO. TEORIA DA ARTE E EXPRESSÃO ARTÍSTICA  CAC  

153345 DEPTO. ARQUITETURA E URBANISMO  CAC  

153346 DEPTO. COMUNICACÃO SOCIAL  CAC  

153347 DEPTO. LETRAS  CAC  

153348 DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA  CAC  

153349 DEPTO. CIÊNCIAS DA INFORMACÃO  CAC  
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153350 DEPTO. MÚSICA  CAC  

153537 DEPTO. DESIGN  CAC  

153351 DEPTO. FÍSICA  CCEN  

  

   

 

   
UG DESCRIÇÃO 

TÍTULO 

UG 

153352 DEPTO. MATEMÁTICA  CCEN  

153353 DEPTO. ESTATÍSTICA  CCEN  

153354 DEPTO. QUÍMICA FUNDAMENTAL  CCEN  

153356 DEPTO. ANATOMIA HUMANA  CB  

153357 DEPTO. BIOQUÍMICA  CB  

153358 DEPTO. FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA  CB  

153359 DEPTO. GENÉTICA  CB  

153360 DEPTO. MICOLOGIA  CB  

153361 DEPTO. ZOOLOGIA  CB  

153362 DEPTO. ANTIBIÓTICOS  CB  

153363 DEPTO. BIOFÍSICA E RADIOBIOLOGIA  CB  

153364 DEPTO. BOTÂNICA  CB  

153365 DEPTO. HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA  CB  

151916 DEPTO. ANTROPOLOGIA E MUSEOLOGIA  CFCH  

151917 DEPTO. ARQUEOLOGIA  CFCH  

151918 DEPTO. CIÊNCIA POLÍTICA  CFCH  

153366 DEPTO. FILOSOFIA  CFCH  

153367 DEPTO. HISTÓRIA  CFCH  

153368 DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS  CFCH  

153369 DEPTO. PSICOLOGIA  CFCH  

153370 DEPTO. CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS  CFCH  

153371 
DEPTO. FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA 

EDUCACÃO 
 CE  

153372 DEPTO. PSICOLOGIA E DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAIS  CE  

153373 
DEPTO. ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E PLANEJAMENTO 

EDUCACIONAL 
 CE  

153374 DEPTO. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  CE  

151963 DEPTO. HOTELARIA E TURISMO  CCSA  

153377 DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  CCSA  

153378 DEPTO. CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS  CCSA  

153379 DEPTO. DE ECONOMIA  CCSA  

153380 DEPTO. SERVIÇO SOCIAL  CCSA  

153381 DEPTO. MATERNO INFANTIL  CCS  

153382 DEPTO. MEDICINA CLÍNICA  CCS  
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153383 DEPTO. CIRURGIA  CCS  

 
  

UG DESCRIÇÃO 

TÍTULO 

UG 

153384 DEPTO. MEDICINA TROPICAL  CCS  

153385 DEPTO. NEURO-PSIQUIATRIA  CCS  

153386 DEPTO. PATOLOGIA  CCS  

153387 DEPTO. MEDICINA SOCIAL  CCS  

153388 DEPTO. CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  CCS  

153389 DEPTO. CLÍNICA E ODONTOLOGIA PREVENTIVA  CCS  

153390 DEPTO. PRÓTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL  CCS  

153391 DEPTO. NUTRICÃO  CCS  

153392 DEPTO. ENFERMAGEM  CCS  

153393 DEPTO. EDUCACÃO FÍSICA  CCS  

153545 DEPTO. TERAPIA OCUPACIONAL  CCS  

153394 DEPTO. FISIOTERAPIA  CCS  

153411 DEPTO. FONOAUDIOLOGIA  CCS  

153099 DEPTO. ENG.DE PRODUCÃO  CTG  

153395 DEPTO. ENG.CARTOGRÁFICA  CTG  

153396 DEPTO. ENG.CIVIL  CTG  

153397 DEPTO. ENG.ELÉTRICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA  CTG  

153398 DEPTO. ENG.MECÂNICA  CTG  

153399 DEPTO. ENG.DE MINAS  CTG  

153400 DEPTO. ENG.QUÍMICA  CTG  

153401 DEPTO. GEOLOGIA  CTG  

153402 DEPTO. ENG.NUCLEAR  CTG  

153403 DEPTO. OCEANOGRAFIA  CTG  

153404 DEPTO. ENG.ELETRÔNICA E SISTEMAS  CTG  

153405 DEPTO. QUÍMICA APLICADA  CTG  

153406 DEPTO. DIREITO PÚBLICO GERAL E PROCESSUAL  CCJ  

153407 DEPTO. DIREITO PÚBLICO ESPECIALIZADO  CCJ  

153408 DEPTO. TEORIA GERAL DO DIREITO E DIREITO PRIVADO  CCJ  

153095 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE – 

SINFRA 
 PCU  

154712 SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRA - SPO  SPO  

152771 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  - 

SSI 
 SSI  

153094 HOSPITAL DAS CLÍNICAS - HC  HC  

 
 

 

 

 
 
 

 



77 

 

 

UG DESCRIÇÃO 

TÍTULO 

UG 

153410 LABORATÓRIO IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA  LIKA  

153100 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS - NEFD  NEFD  

153376 
NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL - NUSP 
 NUSP  

153093 EDITORA UFPE - EU  EU  

153092 BIBLIOTECA CENTRAL - BC  BC  

153102 NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIA - NTRU  NTRU  

153101 NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI  NTI  

153375 COLÉGIO DE APLICACÃO  CAP  

153097 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO -RU  RU  

153091 ESCRITÓRIO PROJETOS INSTITUCIONAIS - EPI   EPI  

150180 ADMINISTRAÇÃO DE RESERVAS  AR  

153106 BIOTÉRIO/CB  CB  

153414 SERVIÇO DE ORÇAMENTO DE PESSOAL - SOP   SOP  

 

                         

-    

Fonte: PROPLAN - Diretoria de Orçamento e Finanças                                                    
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APÊNDICE F 

 
Quadro 2 - Demonstrativo das 34 Unidades Gestoras da Universidade Federal de 

Pernambuco - 2016 

UG TÍTULO UG  CNPJ  

153080 UFPE  24.134.488/0001-08  

153105 GABINETE DO REITOR  24.134.488/0006-12  

150230 
PRÓ-REITORIA P/ASSUNTOS ESTUDANTIS - 

PROAES  
 24.134.488/0017-75  

153090 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - 

PROEXC 
 24.134.488/0016-94  

153096 
PRÓ-REITORIA P/ASSUNTOS ACADÊMICOS - 

PROACAD 
 24.134.488/0015-03  

153098 
PRÓ-REITORIA P/ASSUNTOS DE PESQUISA E 

PÓS-GRADUACÃO - PROPESQ 
 24.134.488/0005-31  

153409 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

- PROGEST 
 24.134.488/0014-22  

153091 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN 
 24.134.488/0031-23  

153413 
PRO-REIT.DE GEST.DE PESSOAS QUAL.DE 

VIDA - PROGEPE 
 24.134.488/0032-04  

154728 

PRÓ-REITORIA DE COMUNICAÇÃO, 

INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO - PROCIT 

 24.134.488/0013-41  

150119 
DIRET.CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE - 

CAA 
 24.134.488/0003-70  

150134 
DIRET.CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA - 

CAV 
 24.134.488/0004-50  

153081 
DIRET. CENTRO DE ARTES E COMUNICACÃO - 

CAC 
 24.134.488/0020-70  

153082 
DIRET. CENTRO DE CIENCÊNCIAS EXATAS E 

DA NATUREZA - CCEN 
 24.134.488/0021-51  

153083 DIRET. CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - CB  24.134.488/0022-32  

153084 
DIRET. CENTRO DE FILOSOFIA E CÊNCIAS 

HUMANAS - CFCH 
 24.134.488/0030-42  

153085 DIRET. CENTRO DE EDUCACÃO - CE  24.134.488/0024-02  

153086 
DIRET. CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS - CCSA 
 24.134.488/0025-85  

153087 
DIRET. CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - 

CCS 
 24.134.488/0026-66  

153088 
DIRET. CENTRO DE TECNOLOGIA E 

GEOCIÊNCIAS - CTG 
 24.134.488/0027-47  

153089 
DIRET. CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - 

CCJ 
 24.134.488/0028-28  
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153355 DIRET. CENTRO DE INFORMÁTICA - CIN  24.134.488/0029-09  

152771 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA 

INSTITUCIONAL - SSI 
 24.134.488/0018-56  

153095 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

DA UFPE - SINFRA 
 24.134.488/0033-95  

153094 HOSPITAL DAS CLÍNICAS - HC  24.134.488/0002-99  

153410 
LABORAT. IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - 

LIKA 
 24.134.488/0007-71  

153100 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

- NEFD 
 24.134.488/0010-07  

153376 
NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NUSP 
 24.134.488/0023-13  

153093 EDITORA UNIVERSITÁRIA - EU  24.134.488/0011-80  

153092 BIBLIOTECA CENTRAL - BC  24.134.488/0012-60  

153102 
NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO 

UNIVERSITÁRIA - NTRU 
 24.134.488/0008-84  

153101 
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - 

NTI 
 24.134.488/0009-65  

153375 COLÉGIO DE APLICACÃO - CAP  24.134.488/0034-76  

153097 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU  24.134.488/0019-37  

Fonte: PROPLAN - Diretoria de Orçamento e Finanças                      
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APÊNDICE G 

 
PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

A/C

153081 DIRETO RIA DO  CENTRO  DE ARTES E CO MUNICAÇÃO A  1) Quando você assumiu esta função?

153344 DEPARTAMENTO TEORIA DA ARTE E EXPRESSÃO ARTÍSTICA A1    

153345 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO A2  2) Você fez treinamento para a função?  

153346 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A3    

153347 DEPARTAMENTO DE LETRAS A4 Coordenação de Infraestrutura Finanças e Compras 3) Você está satisfeito com a função que exerce?  

153348 DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA A5    

153349 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO A6  Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM 4) Qual a sua formação acadêmica?  

153350 DEPARTAMENTO DE MÚSICA A7  

153537 DEPARTAMENTO DE DESIGN A8 5) De que forma os recursos orçamentários são executados?

  

153082 DIRETO RIA DO  CENTRO  DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA B 6) Quantos por cento do orçamento é gasto por Dispensa de 

153351 DEPARTAMENTO DE FÍSICA B1 Coordenação de Infraestrutura Finanças e Compras Licitação e por Licitação?

153352 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA B2   

153353 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA B3  Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM 7) Por que você compra por Dispensa de Licitação?

153354 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL B4  

 8) O que você mudaria no setor de compras para evitar os gastos

153088 DIRETO RIA DO  CENTRO  DE  TECNO LO GIA E GEO CIÊNCIAS C com Dispensa de Licitação?

153402 DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR C1  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMEDICA C2 Coordenação de Infraestrutura Finanças e Compras 10) Você faz Planejamento de Compras e Contratações de Serviços?

153395 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA C3    

153396 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL C4  Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM 11) Você tem como emitir um relatório de tudo que comprou em  

153399 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS C5  2013 e 2014?  

153099 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO C6   

153397 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA C7 12) Você pega Carona? Por quê?  

153404 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E SISTEMAS C8   

153398 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA C9 13) Quantos processos de licitação foram solicitados por esta unidade  

153400 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIÍMICA C10  em 2013 e 2014?  

153401 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA C11  

153403 DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA C12 14) Caso a resposta da pergunta anteiror tenha sido nenhum.  

 Justifique?  

                    ÁREA DE CONTEXTO

Procedimentos de Planejamento de Compras Governamentais numa Instituição Federal de Ensino Superior

UNIDADE DE MEDIDA PERGUNTAS ABERTAS
FONTES DE 

INFORMAÇÕES
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PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

A/C                    ÁREA DE CONTEXTO

Procedimentos de Planejamento de Compras Governamentais numa Instituição Federal de Ensino Superior

UNIDADE DE MEDIDA PERGUNTAS ABERTAS
FONTES DE 

INFORMAÇÕES
 

153084 DIRETO RIA DO  CENTRO  DE FILO SO FIA E CIÊNCIAS HUMANAS D   

153366 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA D1 15) Você concorda em cirar uma Central de Compras na Diretoria  

153367 DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA D2 do Centro?  

153368 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA D3 Coordenação de Infraestrutura Finanças e Compras   

153369 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA D4  16) Você concorda em centralizar as demandas e os pedidos  de  

153370 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS D5  Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM compras e contratações de serviços na Diretoria dos Centros?

151916 DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA E MUSEOLOGIA D6  

151917 DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA D7 17)  Qual a sua interação com a PROGEST?

151918 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA D8  
 18)  A PROGEST tem atendido as demandas desta unidade?

153085 DIRETO RIA DO  CENTRO  DE EDUCAÇÃO E  

153371 DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO E1  Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM 19) O que você sugere para melhorar os procedimentos atuais   da

153372 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAIS E2  PROGEST com a Unidade?

153373 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E PLANEJ. EDUCACIONAL E3  

153374 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO E4  - Analisar os proces-
  sos   de  pedidos  de

153086 DIRETO RIA DO  CENTRO  DE CIÊCNIAS SO CIAIS APLICADAS F  Compras e Contrata-

153377 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS F1 Coordenação de Infraestrutura Finanças e Compras ção de Serviços das

153378 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS F2   Unidades enviados a

153379 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS F3  Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM  PROGEST.

153380 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL F4   

151963 DEPARTAMENTO DE HOTELARIA E TURISMO F5

 

 

153409 PRÓ -REITO RIA DE GESTÃO  ADMINISTRATIVA - PRO GEST G 1) Quando você assumiu esta função?

DIRETORIA DE LOGÍSTICA - DLOG G1 Chefe da Divisão de Planejamento de Compras - DPLAN  

 Aos Servidores envolvidos da Divisão 2) Você recebeu treinamento para a função? - Reuniões

 

   3) Você está satisfeito com a função que exerce ?
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PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

A/C                    ÁREA DE CONTEXTO

Procedimentos de Planejamento de Compras Governamentais numa Instituição Federal de Ensino Superior

UNIDADE DE MEDIDA PERGUNTAS ABERTAS
FONTES DE 

INFORMAÇÕES
 

4) Qual a sua formação acadêmica?  

   

5) Os pedidos de compras  em  2013  e  2014  das  unidades chegavam

com as especificações de forma satisfatória?

  

6) Quantas unidades em 2013 e 2014 enviaram suas demandas de  

forma satisfatória?

 - Entrevistas

7) Em 2013 e 2014 era feito um Planejamento de Compras para  

atender as demandas das unidades?  

   

 8) De que forma em 2013 e 2014 era feito o Planejamento de Compras  

e Contratações e Serviços para abrir licitação e atender as demandas  

 das unidades?  

   

9) Quantas unidades enviam suas demandas dentro das especificações  

satisfatória?  

 - Observações direta

10) Como é feito o Planejameneto  de  Compras  e  Contratações   de  

Serviços?

  

11) O que você sugere para melhorar os procedimentos das Unidades  

com a PROGEST?

  

  

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - DLC G2 Chefe da Divisão de Controle e Execução de Compras - DCOM 1) Quando você assumiu esta função?  

Aos Servidores envolvidos da Divisão   

 2) Você recebeu treinamento para exercer a função?  

  

3) Você esta satisfeito com a função que exerce?   
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PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

A/C                    ÁREA DE CONTEXTO

Procedimentos de Planejamento de Compras Governamentais numa Instituição Federal de Ensino Superior

UNIDADE DE MEDIDA PERGUNTAS ABERTAS
FONTES DE 

INFORMAÇÕES
 

4) Qual a sua formação acadêmica?  

  

5) Como é a comunicação entre a PROGEST  e  os  responsavéis  do  

 setor de compras das Unidades?  

  

6) O que você sugere para melhorar a comunicação?  

   

7) Quantas licitações  foram executadas pela Instituição em 2013,   

2014 e 2015?

 

8) Qual a sua dificuldade na conclusão de um processo licitatório?

 

9) O que sugere para melhorar os procedimentos atuais?

G3 Aos Servidores envolvidos da Divisão ( PREGOEIROS) 1) Quando você assumiu esta função?

 

2) Você recebeu treinamento para a função?  

  

3) Você esta satisfeito com a função que exerce?  

  

4) Qual a sua dificuldade para concluir um pregão?  

  

5) Quantos pregões você faz por mês?  

6) O que você sugere para aumentar esta quantidade de Pregões?

  

7) O que sugere para melhorar os procedimentos atuais?  
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PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

A/C                    ÁREA DE CONTEXTO

Procedimentos de Planejamento de Compras Governamentais numa Instituição Federal de Ensino Superior

UNIDADE DE MEDIDA PERGUNTAS ABERTAS
FONTES DE 

INFORMAÇÕES
 

8) Você recebe gratificação? Se sim, o valor está na média das outras  

Instituições Federais de Ensino Superior?  

  

9) Existe quantos Pregoeiros no Setor?  

10) A quantidade de Pregoeiros é suficiente para as Demandas?

 

  

Serão entrevistados 48 unidades gestoras da UFPE. Que represente 40,33% da população.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


