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RESUMO 

A contratação de obras para ampliação do sistema elétrico tem se tornado um desafio 

para as empresas com participação do Estado em seu capital. A seleção adequada dos 

fornecedores impacta diretamente na competitividade da contratante. Os custos inerentes ao 

atraso da conclusão de uma obra e consequente indisponibilidade do evento para energização 

reduzem a remuneração prevista para o período de concessão. No intuito de ajudar o decisor 

no complexo processo de seleção de empresas e na tentativa de inclusão de outros critérios 

para análise, facultando mais consistência à decisão, esse trabalho aplica métodos de apoio à 

decisão multicitério, analisando um caso real para verificar as possíveis alterações na 

ordenação das empresas proponentes. Foram utilizados os métodos PROMETHEE I 

(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) e SMARTS (Simple 

Multi-attribute Rating Techinique using Swings), fundamentados na teoria da utilidade 

multiatributo. As aplicações realizadas foram consideradas ferramentas simples e muito 

adequadas para o problema de seleção de fornecedores, contudo, de difícil implantação na 

estrutura da empresa. 

 

 

 

Palavras-Chaves: Decisão Multicritério, Seleção de Fornecedores, PROMETHEE I, 

SMARTS, Apoio à Decisão.   
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ABSTRACT 

The dealing of constructions to expand the electrical system has become a challenge for 

State companies or mixed economy companies. The selection of appropriate suppliers directly 

impacts on the contractor’s competitiveness. The costs created by the delay in construction 

ending and the consequent unavailability of the energizing event reduce the expected 

remuneration during the concession period. In order to help the decision maker into the 

complex process of selecting suppliers and also attempting to add other criteria to analysis, 

providing more consistency to the decision, this dissertation applies methods of support for 

multicriteria decision to a real case, to verify the possible changes on the order of proponent 

suppliers. The methods used were PROMETHEE I (Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment Evaluation) and SMARTS (Simple Multi-attribute Rating Technique using 

Swings), based on the theory of multiattribute utility. The applications made were considered 

very simple tools and appropriate to the problem of selection of suppliers, although difficult to 

insert into the companies’ structure. 

 

 

 

Key-words: Multicriteria Decision, Suppliers Selection, PROMETHEE I, SMARTS, 

Decision Support.   
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1 INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho serão abordados alguns dos problemas para a contratação de obras de 

construção e reformas das subestações de energia elétrica da Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco (CHESF) - empresa de economia mista e subsidiária das Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A (ELETROBRAS), criada pelo Decreto-Lei nº 8.031, de 03 de outubro de 

1945, e constituída na primeira assembleia geral de acionistas, realizada em 15 de março de 

1948 – que atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica para a Região 

Nordeste do Brasil. 

Com a abertura do mercado, permitida pelo novo modelo do Setor Elétrico Brasileiro, 

além de atender tradicionalmente aos Estados Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, a CHESF tem contratos de venda de energia em todos os 

submercados do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

A seleção de fornecedores no setor público e para empresas de economia mista é regida 

pela Lei 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98 (BRASIL,1998), que define as 

regras gerais para licitações e contratos administrativos. As etapas exigidas pela lei 

supracitada para compor um edital, as fases de uma licitação e consequentemente a definição 

de um vencedor demandam tempo que, muitas vezes, atropelam os prazos necessários para 

energização de um empreendimento. 

Na atual conjuntura do setor energético nacional, para a sobrevivência das empresas, é 

necessária a redução de custos nas execuções das obras, a fim de alavancar a competitividade 

nas participações em leilões e aumentar os lucros dos empreendimentos autorizados pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para ampliações e reforços da rede básica.  

As ampliações e os reforços são realizados por meio de obras cuja execução é 

terceirizada. A contratação dessas obras é feita por meio de processos licitatórios. A execução 

da obra está no caminho crítico da conclusão do empreendimento: elaboração de projetos, 

aquisição de equipamentos, licenças ambientais, dentre outros. A definição da empresa a ser 

contratada pode implicar no cumprimento ou não dos prazos determinados para energização, 

podendo este último ocasionar penalidades contratuais à CHESF, aplicadas pela ANEEL, 

reduzindo a margem de retorno prevista para o empreendimento. Diante das necessidades 

explicitadas anteriormente, o presente trabalho, após apresentar a problemática, desenvolverá 

um modelo que identificará qual a melhor empresa a ser contratada em função das prioridades 

selecionadas para cada empreendimento, baseado na teoria da decisão.  
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A relevância desse trabalho está em apresentar critérios a serem utilizados no processo 

decisório que estejam em consonância com a especificidade de uma empresa de economia 

mista, com legislação específica para os processos de contratação, e sujeitos às constantes 

auditorias dos órgãos fiscalizadores do Governo Federal. 

1.1 Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

Esse trabalho tem como objetivo geral propor um modelo de apoio à decisão 

multicritério para o processo de contratação de obras visando à construção e ampliação de 

subestação de energia elétrica, para a aplicação em uma empresa do Setor Elétrico Brasileiro 

– SEB. 

A consideração de critérios qualitativos, além do critério de preço, é um ponto de 

partida para que os decisores possam utilizar um método de ordenação adequado. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Propor critérios quantitativos e qualitativos para utilização no processo de 

contratação de obras de subestação de energia elétrica; 

• Utilizando as variáveis propostas, aplicar em um caso prático dois métodos de 

decisão multicritério: o PROMETHEE I e o SMARTS; 

• Analisar os resultados obtidos, comparando com a metodologia de análise 

atualmente utilizada. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos, cujo conteúdo é descrito a seguir: 

No primeiro capítulo - a Introdução-, faz-se uma apresentação inicial da dissertação, 

discorrendo brevemente sobre o contexto do problema e os objetivos esperados. 

O segundo capítulo – Descrição do Problema – apresenta um histórico sucinto das 

mudanças do setor elétrico brasileiro, descrevendo com mais detalhes o problema e a 

conjuntura em que ele está inserido. 

O terceiro capítulo - Fundamentação Teórica - aborda uma base conceitual acerca dos 

métodos multicritérios PROMETHEE I e SMARTS e desenvolve uma pequena revisão na 

vasta literatura existente. 
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No quarto capítulo - Modelo de Decisão e Sua Aplicação – foi escolhido um caso 

prático de um processo de contratação realizado pela empresa e aplicado a métodos 

multicritérios para ordenação das propostas apresentadas, incluindo a sugestão de critérios a 

serem adotados para o apoio à decisão. 

Finalmente, o quinto capítulo discorre sobre as principais conclusões do trabalho, bem 

como oferece sugestões para estudos futuros.  
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2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Após um longo período sem investimentos na geração e com o sistema elétrico nacional 

à beira de um colapso, o Presidente Fernando Collor de Mello sancionou, em 1990, a Lei nº 

8.031, que criou o Programa Nacional de Desestatização (PND), incentivando o investimento 

de capital externo e viabilizando a expansão do setor elétrico. 

A necessidade de grandes investimentos no setor fez o governo reavaliar a forma de 

atuação de suas empresas. Primeiramente, como a necessidade era a expansão do sistema, não 

havia a preocupação do Governo com a eficiência dos processos internos, pois, independente 

de sua saúde financeira, a remuneração estava garantida. Todos os ganhos obtidos pelas 

empresas do setor elétrico eram somados e repartidos, não havendo um critério 

técnicoeconômico para definição dos montantes de cada empresa. Os altos custos 

operacionais levaram a algumas modificações, visando a uma reformulação do setor, que 

passou pela criação do plano de desestatização (incentivo ao investidor externo); pela criação 

do sistema interligado nacional (livre acesso a todos os agentes do setor) e pela extinção do 

regime de remuneração garantida. Tais medidas tinham a intenção de modificar um cenário 

em que as regras definidas não incentivavam a eficiência dos processos no setor de energia 

elétrica (Salviano, 2006). 

A partir de 1995, com a privatização da primeira empresa de energia elétrica no país – a 

ESCELSA, do Espírito Santo, e da Light, no Rio de Janeiro, em 1996 –, deu-se início à 

captação de capital privado para investimento na expansão do setor elétrico. Diante do novo 

cenário, fez-se necessário instituir diretrizes governamentais para incentivar a competitividade 

em uma área na qual, durante décadas, o monopólio era estatal. 

As empresas estatais passam a ter necessidade de competir para ampliar e manter um 

mercado que outrora sempre foi seu, com o desafio de mitigar rapidamente os elevados custos 

internos para construção e manutenção e para atender às novas demandas do sistema elétrico. 

A não adaptação a essa nova realidade poderá acarretar uma grande perda de mercado para as 

sociedades de capital privado que, por sua vez, já estão habituadas a concorrer nesse tipo de 

ambiente. 

Atualmente há duas possibilidades para ampliação do sistema elétrico brasileiro: uma, 

por meio de resolução autorizativa da ANEEL, definindo os eventos a realizar, o prazo para 

entrada em funcionamento e o valor a ser pago à empresa durante os 30 anos de concessão, 

destinados a projetos apresentados pelas empresas visando ao aumento da disponibilidade de 
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energia, realizados por meio da análise de carga do sistema que, normalmente, consistem em 

processos associados a ampliações ou reformas das subestações já existentes; a outra forma de 

ampliação do sistema consiste na realização de leilões, nos quais são ofertados 

empreendimentos de geração ou de transmissão (linhas de transmissão e subestações) de 

energia, cuja vencedora será a empresa que apresentar proposta de menor preço de energia 

gerada ou de menor preço para os serviços de transmissão. Os eventos autorizados ou 

leiloados têm prazo definido para entrar em funcionamento e as empresas podem ser 

penalizadas pelo descumprimento, reduzindo seu lucro estimado na implantação e, 

consequentemente, na operação do novo empreendimento. 

 Esses eventos têm como objetivos principais a ampliação da disponibilidade de energia 

no sistema e a mantenabilidade do fornecimento no sistema interligado. Para dispor sobre a 

qualidade e disponibilidade das instalações da transmissão, a ANEEL publicou, em 26 de 

Julho de 2007, a Resolução Normativa nº 270. Essa resolução define os critérios para o 

cálculo da penalidade às concessionárias por atraso na entrada em operação dos 

empreendimentos, a saber: 

Art.11º. Sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução Normativa nº. 

63, de 12 de maio de 2004, o valor do desconto relativo ao Atraso na Entrada em 

Operação de uma FT, de que trata o art. 6º desta Resolução, será calculado e 

aplicado à concessionária de transmissão de acordo com os seguintes critérios: 

 I – o período de atraso será apurado em base mensal, limitado em 90 

(noventa) dias para efeito de desconto; 

II – o valor por dia de atraso nos primeiros 30 (trinta) dias corresponderá 

ao valor “pro rata-dia” do Pagamento Base da FT; 

III – o valor por dia de atraso no período entre o 31º (trigésimo primeiro) 

dia e o 90º (nonagésimo) dia, corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor “pro rata-dia” do Pagamento Base da FT;e 

IV – o valor total do desconto será aplicado após o primeiro mês da 

entrada em operação da FT e rateado nos quatro meses subsequentes, conforme 

detalhamento estabelecido nos Procedimentos de Rede. (ANEEL, 2007.) 

  Notadamente, esse ambiente de elevada competitividade exigirá das empresas 

participantes dos leilões uma boa estratégia de contratações para que possam adequar seus 

custos e, assim, conseguir atingir as margens de lucro fixadas em suas propostas de preço. 

Nesse contexto, está inserida a CHESF que necessita rever todo o seu processo de contratação 
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para adequá-lo à nova realidade, passando do modelo de contratação baseado apenas em um 

único critério – apresentação de menor custo de execução da obra –, à consideração de outras 

variáveis, mais relevantes, tais como: qualidade de execução e avaliação de desempenho. 

2.1 Contexto para o Estudo do Problema 

A CHESF é uma empresa de economia mista, pertencente ao Grupo ELETROBRAS, 

que gera, transmite e comercializa energia elétrica atendendo a todos os Estados do Nordeste, 

exceto o Maranhão. Não só é a maior geradora de energia do País, como possui o maior 

parque de transmissão em quilômetros de linhas, atualmente. 

O sistema de geração tem predominância de usinas hidroelétricas responsáveis por mais 

de 97% da energia gerada em 14 usinas, com capacidade de geração instalada de 10.618 MW. 

Na transmissão de energia são 18.468 km de linhas em operação e 98 subestações com 

tensões de 500 a 13,8 kV e potência instalada de 42.765 MVA em transformadores.    

Por se tratar de uma empresa de economia mista, com a maior parte do capital público, a 

regulamentação da contratação de serviços, obras e fornecimento de materiais é 

consubstanciada pela Lei nº 8.666, de 1993, que exige licitação prévia, à exceção de algumas 

situações específicas previstas nesse mesmo diploma legal. 

Há cinco modalidades de licitação que podem ser utilizadas: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão. No caso específico da construção de subestação, é possível 

utilizar apenas as três primeiras modalidades. A definição da modalidade a ser utilizada é feita 

em função do valor do serviço a ser contratado, a saber: 

 

1. O convite é limitado ao valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e 

engloba interessados no objeto a ser contratado. Vale ressaltar que nessa 

modalidade há uma restrição em termos de quantidade de convidados, devendo 

existir no mínimo 03 (três) que podem ou não ter cadastro prévio na empresa; 

2. A tomada de preço é utilizada para licitações com valor entre R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) e R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil 

reais) em que os participantes interessados, diferentemente na modalidade 

anterior, devem ser cadastrados na empresa e atender às condições exigidas 

previamente; 

3.  A concorrência se adequa a todas as contratações que ultrapassarem 

R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais). Nessa modalidade não há 
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exigência do cadastro prévio e o processo de licitação divide-se em duas etapas: 

inicialmente, com a habilitação para comprovação dos requisitos mínimos do 

edital e, em seguida, com a abertura das propostas. 

 

Os requisitos mínimos para o cadastro de fornecedores são definidos na Lei 8.666/93. 

Na CHESF, utiliza-se um formulário (Anexo 1) para preenchimento pelos fornecedores e 

comprovação obrigatória das informações apresentadas. Os itens exigidos para efetuar o 

registro no cadastro são: habilitação jurídica; regularidade fiscal; qualificação 

econômicofinanceira; qualificação técnica. 

Com relação à sistemática praticada hodiernamente para efetivação do cadastro, é 

importante destacar que esse é consultado individualmente a cada licitação e não há vínculo 

com o histórico dos serviços realizados para a CHESF, tampouco com a quantidade de 

serviços já contratados e, em andamento, com as empresas cadastradas, ou seja, uma empresa 

pode vencer mais de uma licitação com o mesmo período de execução, podendo comprometer 

a conclusão desses empreendimentos em função da capacidade técnica e financeira da 

empresa.  

Após a habilitação da empresa, seja por meio do cadastro ou da análise dos documentos 

apresentados na primeira fase da concorrência, são analisados parâmetros técnicos e de custo 

previamente definidos no edital para definição do vencedor da licitação. 

2.2 Problema a ser Abordado 

A construção de uma subestação ou sua ampliação envolve diversas atividades, desde o 

planejamento até a energização, ou entrada em operação, como em uma linha de produção. Na 

figura 2.1 podemos observar a sequência de atividades e localizar o processo de contratação 

das obras civis e de montagem eletromecânica, essencial para a conclusão do 

empreendimento. 

O processo para a realização de um evento tem início após a concessão pela ANEEL, 

com a elaboração dos projetos e o detalhamento dos serviços que serão realizados; é então 

gerada uma especificação detalhada e levantado o custo básico para subsidiar a alocação de 

recursos e servir de base para a comparação das propostas; em seguida, tem início o processo 

licitatório, ou de contratação propriamente dito, em que será selecionado o executor do 

serviço. 
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Como já mencionado inicialmente, devem-se seguir as diretrizes da Lei 8.666/93; assim, 

o método a ser utilizado para seleção dos fornecedores deve ser definido no edital entre os 

critérios de menor preço, melhor técnica, técnica e preço. 

Em licitações do tipo menor preço, a classificação dar-se-á pela ordem crescente dos 

preços propostos e, no caso de empate, será realizado um sorteio na presença dos licitantes.  

 

Figura 2.1 – Processo para realização de um evento 

 

Nas licitações de melhor técnica, são utilizados os seguintes procedimentos:  

 

1. Qualificação com os critérios previamente definidos em edital, que 

considera experiência, capacitação, qualidade técnica da proponente, etc; 

2. Abertura dos preços apresentados pelos proponentes. 

 

Já nos casos de técnica e preço, a classificação é realizada em função da média 

ponderada das valorizações das propostas técnicas e do preço, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no edital (Lei 8.666/93). 

  A contratação da CHESF, atualmente, está sendo realizada pela seleção do menor 

preço entre os apresentados. Não são considerados outros fatores na análise, tais como a 

qualidade dos empreendimentos, anteriormente realizados pelo proponente, a existência de 

serviços já contratados com a empresa para o mesmo período, a capacidade financeira de a 

empresa realizar mais de um empreendimento ao mesmo tempo, entre outros.   
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Essa forma de seleção de fornecedor está em conflito com as exigências do mercado 

competitivo. Torna-se importante na seleção de fornecedores a utilização de uma composição 

de fatores, qualitativos e quantitativos, para auxiliar o processo decisório. 

Nos anos de 2007 e 2008, foram realizadas 50 (cinquenta) requisições para contratação 

de ampliações e construções de subestações, sendo que 02 (dois) processos foram cancelados 

antes da assinatura, por desistência do vencedor do processo licitatório, 01 (um) processo está 

em fase de rescisão, em função da demora para início das obras, e o outro foi cancelado por 

falta de proponente. Apenas 17 (dezessete) empresas venceram os processos licitatórios nesse 

período.  

Em 2007, uma única empresa foi vencedora de 03 (três) processos licitatórios que 

tiveram início quase simultâneo. Verificou-se que tal empresa havia sido analisada 

individualmente para cada contrato e considerada apta financeiramente. Contudo, no início da 

execução dos serviços, foram constatados problemas com fornecimento de materiais, 

pagamento de funcionários e fornecedores, o que levou a empresa a abandonar as 03 (três) 

obras, alegando prejuízo em função dos preços apresentados no processo licitatório. 

Não se pode afirmar que esse problema não teria surgido, caso a empresa estivesse com 

apenas 01 (uma) ou 02 (duas) obras, mas minimizar-se-iam os prejuízos, já que agora os 

serviços deveriam ser recontratados para complementar as pendências; ademais, o prazo para 

a energização não foi atendido em nenhum dos eventos, estando, pois, a empresa sujeita às 

multas aplicadas pela ANEEL.  

 A empresa em referência será submetida a um processo administrativo, no qual será 

definida a penalidade a ser imputada em função dos prejuízos causados, sem embargo de ser 

afastada de licitações públicas por até 02 (dois) anos.  

Para mapear as variáveis que podem influenciar o processo de decisão de uma 

contratação, serão analisados, inicialmente, os modelos propostos na referência bibliográfica 

disponível sobre o assunto; em seguida, propõe-se um modelo de análise e decisão, baseado 

nas variáveis pré-definidas. O passo seguinte consiste em fazer a adequação do modelo para o 

caso real da CHESF, utilizando-se, para tanto, de uma situação prática, com intuito de testar o 

grau de aderência do modelo proposto. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A necessidade de avaliação de mais de uma dimensão, ou mais de um parâmetro, para a 

tomada de decisão, geralmente conflitante, fez surgir no final dos anos 60, em Paris, e em 

seguida nos Estados Unidos, estudos que levaram aos métodos multicritérios. 

3.1 Decisão Multicritério 

Diariamente, em tudo o que se faz, seja na vida pessoal ou no ambiente profissional, há 

a necessidade de tomar decisões; essas podem ser simples, com poucas variáveis a serem 

consideradas, mas em sua maioria são tomadas com certo grau de incerteza quanto as suas 

consequências.  

Valois & Almeida (2009) levantam outro aspecto importante nas tomadas de decisão, 

que é o conflito entre os critérios considerados para análise, pois nem sempre é fácil 

estabelecer o equilíbrio adequado entre vários objetivos conflitantes, além do que a 

capacidade humana de análise apresenta limitações, quando se faz necessário levar em 

consideração, simultaneamente, um número elevado de fatores e elencá-los conforme sua 

importância dentro do processo de escolha (MILLER, 1956). 

Segundo Gomes (2007), durante os anos 70, os métodos multicritérios visavam à busca 

pela solução de problemas decisórios que possuíam: 

 

• critérios de resolução do problema conflitantes; 

• critérios e alternativas que ainda se ressentiam de uma melhor 

definição; 

• critérios que impactavam nas alternativas, cuja eficácia na escolha de 

uma alternativa específica dependia da escolha de outra, nos problemas em que 

as  opções não eram mutuamente excludentes; 

• mais de um decisor, em geral, com pontos de vistas divergentes; 

• dificuldade na definição das restrições  do problema, muitas vezes 

confundidos com os critérios; 

• critérios quantificáveis e com juízo de valor que deveriam ser 

considerados para a solução; 

• escalas diferenciadas para cada critério, podendo ser ordinal, cardinal 

ou verbal, dependendo das informações coletadas. 
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Keeney & Raifa (1976) conceituaram a teoria da decisão como um conjunto específico 

de técnicas que auxiliam o tomador de decisão (decisor) a reconhecer as particularidades de 

seu problema e estruturá-lo, para obter a melhor alternativa de solução.  

A decisão multicritério tem como princípio estabelecer uma relação de preferências 

entre as alternativas que estão sendo avaliadas sob a influência de vários critérios, no processo 

de decisão (Almeida & Costa, 2003). 

Existem vários métodos desenvolvidos para solucionar problemas com multiatributos 

ou com objetivos múltiplos. Nesse trabalho serão aplicados dois desses métodos: o 

PROMETHEE I e o SMARTS. 

3.1.1. Método PROMETHEE  

Os métodos da família PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation) baseiam-se em duas etapas: construção de uma relação de 

sobreclassificação, agregando informações entre as alternativas e os critérios, e exploração 

dessa relação para apoio à decisão (Brans & Mareschal, 2002).  

A aplicabilidade desse método deve-se a sua característica de ordenação simples, 

quando comparado a outros métodos de análise multicritério. O decisor estabelece pesos para 

cada critério a ser avaliado, sendo que o peso aumenta com o grau de importância do critério 

atribuído. O PROMETHEE apresenta seis formas diferentes de o decisor representar suas 

preferências, não necessariamente usando a mesma forma para todos os critérios. São critérios 

gerais, usados para identificar a intensidade da preferência. De acordo com o modo como a 

preferência do decisor aumenta, com a diferença entre o desempenho das alternativas para 

cada critério )]()([ bgag jj − , ele pode definir uma função F(a,b), que assume valores entre 0 

e 1. Esses valores aumentam se a diferença de desempenho, ou a vantagem de uma alternativa 

em relação a outra, aumenta, e é igual a zero, se o desempenho de uma alternativa é igual ou 

inferior ao da outra (Almeida e Costa, 2003). 

Com as intensidades de preferências atribuídas, calcula-se o grau de sobreclassificação 

),( baπ  para cada par de alternativas (a,b): 

∑
=

=
n

j
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Em seguida, há as alternativas ordenadas: 

Fluxo Positivo - ),()( baa πφ ∑=+ - representa a intensidade de preferência de a sobre 

todas as alternativas.  
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Fluxo Negativo - ),()( aba πφ ∑=−  - representa a intensidade de preferência de todas 

as alternativas sobre a.  

Fluxo Líquido - )()( aa −−+= φφφ - estabelece uma ordem completa entre as 

alternativas. 

O método PROMETHEE I estabelece uma relação de sobreclassificação parcial entre as 

alternativas a partir da interseção entre os fluxos. É importante destacar que pode ocorrer 

incomparabilidade entre as alternativas, o que não quer dizer que elas são iguais e sim que não 

foi possível definir a preferência entre elas.   

3.1.2. Método SMARTS 

O método derivado da SMART (Simple Multi-attribute Rating Techinique), 

desenvolvido inicialmente por Edwards, em 1977, apresentava um erro intelectual que 

consistia em desconsiderar o fato de os pesos elicitados refletirem sobre a faixa do atributo, 

assim como na sua importância (Edwards and Barron, 1994). O SMARTS (SMART using 

Swings) reduziu esse erro pelo uso de uma técnica denominada swing weighting e possibilita a 

compensação dos valores por meio do balanceamento dos pesos atribuídos. Essa técnica 

apresenta-se como uma derivação simplificada da teoria da utilidade multiatributo, sendo, 

portanto, um método compensatório. 

O SMARTS utiliza uma estratégia de aproximação heróica - strategy of heroic 

approximation - como justificativa para aproximações lineares da função utilidade de única 

dimensão e usa o modelo de agregação aditiva. As simplificações necessárias para sua 

aplicação exigem que o modelo decisório atenda a propriedade da linearidade das preferências 

em todos os atributos e também a propriedade da independência aditiva; (, na qual) é 

necessário que se verifique que os valores atribuídos a cada uma das alternativas para um 

determinado atributo não sejam vinculados aos valores de preferências de outros atributos. 

Caso as condições de linearidade e independência aditiva não sejam satisfeitas, o método fica 

conceitualmente comprometido e não pode ser mais considerado logicamente aceitável 

(EDWARDS & BARRON, 1994). 

 Na aplicação, utilizando o método SMARTS desse trabalho, foi apresentado um 

checklist, desenvolvido por Edwards e Barron, em 1994, e mais detalhes sobre a aplicação 

desse método. 
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3.2 Revisão Bibliográfica sobre Seleção de Forneced ores  

A necessidade de gerar vantagens competitivas tem proporcionado o surgimento de 

novas estratégias de negócios, objetivando a redução de custo para tornar os produtos e 

serviços mais atrativos e rentáveis. Para muitas empresas, a terceirização, ou outsoursing,  

passou a ser uma ferramenta estratégica fundamental para proporcionar a manutenção e a 

expansão do mercado que disputam.  

O grande problema da terceirização para as empresas é garantir a qualidade do serviço a 

ser contratado. Quais tipos de serviços podem ou devem ser terceirizados? Qual o nível de 

comprometimento do terceirizado para com a empresa contratada e seus resultados? Como 

escolher o melhor fornecedor para o serviço? Essas são algumas das dúvidas que surgem 

quando se trata de terceirização de serviços. 

A terceirização de serviços, como o de execução de obra, vem se tornando um processo 

cada vez mais complexo pela necessidade de selecionar empresas qualificadas e 

comprometidas com o objetivo do serviço. Não são raros os casos de contratações 

malsucedidas, nas quais as atividades não são executadas em conformidade com a 

especificação, ou ainda, não são concluídas pela contratada, causando altos prejuízos à 

contratante; por esse motivo, são encontrados diferentes modelos na literatura para dar suporte 

ao decisor, na escolha do melhor fornecedor. 

 Diversos aspectos devem ser observados durante o processo de contratação de 

terceirização, não apenas o preço a ser pago. Equipe qualificada, prazo de execução 

diferenciado são aspectos que podem influenciar no preço final da proposta e devem ser 

avaliados pelo decisor (ALMEIDA, 2007). 

Smith (1991) afirma existirem dois métodos para seleção de fornecedores: a licitação 

competitiva e a negociação; em ambos os casos, o critério geralmente utilizado para seleção é 

o menor preço. 

No contexto estudado, para uma empresa de economia mista, com maior parte do seu 

capital público, a forma empregada para seleção de fornecedores é a licitação que, como já foi 

descrito anteriormente, tem legislação específica.   

Segundo Lung (2008), a análise unicamente do menor preço não é a forma mais 

eficiente de selecionar fornecedores, devendo-se, pois, aproveitar o multicritério para essa 

tomada de decisão. Em seu artigo, são utilizados 08 (oito) parâmetros para otimização da 

classificação dos concorrentes. 
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Weber & Current (1993) identificaram mais de 23 critérios presentes em seleção de 

fornecedores. Esse tipo de decisão caracteriza-se naturalmente como um problema 

multiobjetivo. 

Quando o critério analisado é unicamente o preço, Brown (2003) refere estes três 

fatores, mostrando que nem sempre a proponente de menor preço é a melhor escolha: 

 

• Não há relacionamento estabelecido entre uma proposta de menor preço 

e um baixo custo final; 

• A proposta com preço mais baixo pode ser baseada em uma falta de 

entendimento do projeto; e 

• A menor proposta pode não ser a mais real. 

 

Além da definição dos critérios a serem abordados na seleção do fornecedor, é 

importante a definição sobre o momento adequado  de realizar-se o processo de qualificação, 

se antes ou depois da abertura das propostas com os preços das proponentes.  

Mukta et al (2007) sugerem que seja feita uma prévia qualificação dos fornecedores, na 

tentativa de melhorar a contratação, visando à redução do custo total, uma vez que só seriam 

analisadas as propostas das empresas pré-qualificadas. 

As vantagens da pré-qualificação, segundo Jaafari & Schub (1990), compensam o 

tempo gasto para avaliação das empresas; são elas: 

a) Os proponentes desqualificados não têm o custo associado com a 

preparação do processo de seleção; 

b) Os proponentes qualificados serão encorajados a participar do processo, 

uma vez que estarão concorrendo com poucas empresas de padrão similar; 

c) Todos os proponentes que participam do processo já estão qualificados, 

assim o cliente pode se concentrar mais na avaliação das propostas do que na 

avaliação dos proponentes; e 

d) O conflito em relação ao sistema de pós-qualificação é minimizado, 

uma vez que, neste último, são considerados elementos subjetivos, havendo a 

possibilidade de conflito no caso de uma proposta de menor preço não vir a ser 

aceita.   
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Singh e Tiong (2005) expõem que, na prática, a seleção de construtoras é um complexo 

problema multicritério de tomada de decisão, em que múltiplos decisores avaliam o 

desempenho das construtoras em relação a um amplo número de critério de decisão. 

 Weber et al (1991) realizaram uma revisão na literatura acadêmica de processos de 

seleção de fornecedores, desde o estudo de Dickson (1966), de forma a ter uma visão ampla 

da aplicação dos critérios de seleção de fornecedores pelos meios acadêmicos e empresariais. 

Esse estudo analisou 74 (setenta e quatro) artigos, classificando-os quanto aos critérios 

abordados, de acordo com o ambiente em que eram aplicados e com a descrição dos métodos 

utilizados para analisar os critérios. As principais conclusões desse estudo mostraram que 

64% dos artigos analisam mais de um critério, o que caracteriza a natureza de múltiplos 

objetivos, e que os três principais critérios discutidos na literatura e seus percentuais são preço 

(80%), entrega (59%) e qualidade (54%). 

 Em 1983, Buffa e Jackson já utilizavam como critério de decisão a qualidade, o prazo 

de entrega e o preço, que alguns anos depois, como apresentado por Weber at al (1991), são 

os critérios mais utilizados para análise de fornecedores. 

Segundo Almeida (2007), há vários métodos multicritérios que podem ser aplicados no 

problema de terceirização. Considerando a sua natureza, um deles é a teoria da utilidade 

multiatributo, referida frequentemente por MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) que 

derivou da teoria da utilidade e incorpora a ela o tratamento de problemas com múltiplos 

objetivos. Em seu artigo, foi apresentado um modelo multicritério para avaliação dos 

fornecedores, utilizando o método ELECTRE, no qual foram analisados critérios de custo, 

prazo de entrega e qualidade para cada fornecedor, critérios esses conflitantes, que devem ser 

analisados simultaneamente. 

Em seu artigo, Valois & Almeida (2009) apresentam um modelo de apoio à decisão 

para tentar resolver o problema a respeito dos serviços que devem ser terceirizados e do 

fornecedor que deve ser escolhido, caso a terceirização seja a melhor opção para as atividades 

avaliadas. No estudo, foi utilizado o método SMARTS em duas etapas distintas; 

primeiramente, na avaliação das atividades que podem ser terceirizadas, trazendo maior 

benefício para a empresa, e, em seguida, na avaliação daquelas que devem ser executadas, 

com recurso próprio. Na sequência, são qualificados os fornecedores para esses serviços, de 

modo a indicar a melhor opção de contratação.  

Por sua vez, Wang & Yang (2007) propõem que, para tomar a decisão de terceirizar, 

devem ser considerados seis fatores: economia, recurso, estratégia, risco, gerência e 
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qualidade. Para propor uma solução ao decisor, utilizam o método PROMETHEE juntamente 

com o AHP (Analytic Hierarchy Process). 

Xu & Nozick (2009) apresentam uma formulação para o problema de seleção do 

fornecedor, empregando um programa estocástico de dois estados, permitindo uma análise 

dos trade-offs entre custos e riscos para dar suporte à tomada de decisão em um ambiente de 

cadeias de suprimento globais. Wu (2009) faz uso de DEA (Data Envelopment Aanalysis - 

análise por envoltória de dados), de árvores de decisão e de neutral networks (NN) para 

avaliar a performance dos fornecedores.  
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4 MODELO DE DECISÃO E SUA APLICAÇÃO 

4.1 Caracterização dos Objetivos 

O objetivo principal é a tomada de decisão para contratação da empresa que apresente o 

menor risco, ou a maior probabilidade de atingir o prazo de execução da obra, no menor custo 

possível, evitando-se o atraso na entrega do empreendimento.  

Devem-se identificar os critérios qualificadores e os ganhadores de pedidos. Os 

qualificadores indicam níveis mínimos exigidos para que os proponentes sejam considerados 

aptos a serem considerados pela contratante, ou seja, para que possam ter o direito de abertura 

de sua proposta executiva. Os critérios ganhadores de pedidos vão influenciar diretamente na 

competitividade da empresa e serão utilizados no estágio final de classificação das 

proponentes. Nessa fase o processo de tomada de decisão será utilizado (HILL,1993). 

Na etapa preliminar, os critérios qualificadores exigidos no edital de licitação serão 

analisados, não constituindo, contudo, pelos tomadores de decisão, fator determinante para 

definir a classificação. Avalia-se apenas se as empresas atendem ou não o nível de 

desempenho mínimo. Não há, todavia, nenhuma vantagem competitiva para as empresas que 

apresentarem uma capacidade muito superior às exigidas;  por exemplo: na construção de uma 

subestação transformadora de energia de 230/69 kV, é solicitada a comprovação de 

capacidade técnica para obras de nível de tensão de 230 kV, mas nada impede que as 

empresas que apresentarem atestados de obras em níveis de tensão 500 kV, ou 750 kV, sejam 

aprovadas; no entanto, se for apresentado atestado apenas de obras de 69 kV, a empresa será 

desabilitada por não cumprir um dos critérios qualificadores. 

 

 Figura 4.1 – Custeios competitivos ganhadores de pedidos e qualificadores  

Fonte: Slack (2007, p.94 ) 
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A figura 4.1 apresenta a diferença entre os critérios qualificadores e ganhadores de 

pedidos com relação a sua utilidade para a competitividade da empresa. O ganhador de 

pedidos tem seu crescimento constante, ou seja, quanto melhor o desempenho da empresa, 

maior será o crescimento da competitividade. Já os critérios qualificadores aumentam de 

forma não linear até atingirem o nível mínimo de exigência competitiva. A partir desse ponto, 

não há ganho na competitividade, permanecendo constante a visualização gráfica. Depois, 

para os critérios ganhadores de pedidos, deve-se defini-los e estabelecer-se a importância 

relativa de cada um. Em seguida, elabora-se um edital detalhando os critérios e o modo de 

como  serão aplicados para o processo seletivo. 

Na fase de qualificação, a empresa será avaliada no tocante a sua capacidade técnica e 

financeira para executar a obra e seu histórico em execuções de contratos anteriores (caso 

existam) com a contratante será analisado. As empresas aceitas nessa fase terão suas 

propostas finais abertas. 

No edital, são definidos os prazos máximos aceitáveis para execução do serviço, ou 

seja, o tempo máximo de consecução da obra, para que não venha a atrapalhar o prazo 

previsto para energização do sistema. Não bastasse, apresenta-se um orçamento básico (preço 

calculado pela contratante com base nos projetos apresentados no processo licitatório) que 

definirá o limite de preço que a empresa contratante está disposta a pagar pela realização da 

obra, uma planilha com o quantitativo dos serviços a serem executados e os projetos basilares. 

A partir desses dados, a proponente deve oferecer uma proposta, contendo a sua 

planilha de custo, o seu cronograma de desembolso, baseado na execução das atividades, e um 

cronograma de execução de atividades em uma rede PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) –, técnica muito utilizada para planejar grandes projetos, desenvolvida em 1958, 

durante o projeto do submarino atômico Polaris. Essa técnica é comumente usada quando há 

incerteza na estimativa da duração das atividades, sendo necessária a adoção de conceitos 

estatísticos (KERZNER, 2006). 

No caso de obras e serviços de Engenharia, há vários fatores que influenciam a 

incerteza quanto ao cumprimento dos prazos das atividades: condições climáticas 

desfavoráveis, logística de abastecimento, qualidade da mão-de-obra empregada, entrega dos 

projetos executivos, etc. Diante desses fatores, sugere-se a utilização do diagrama de rede 

PERT, com a descrição das atividades e as respectivas estimativas de tempo para execução de 

cada uma delas, chegando, assim, na estimativa do projeto, ou seja, da obra.  
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As estimativas de prazo em um projeto são realizadas com base na distribuição de 

probabilidade do tempo de sua duração, incluindo suas estimativas de média e desvio padrão. 

A figura 4.2 mostra o que é prazo nessa visão.  

 

 

Figura 4.2 – Distribuição de probabilidade ou tempos estimados 

Fonte: Slack (2007, p.523) 

 

Estimar prazo para execução de atividades não é uma tarefa fácil. Na grande maioria 

das propostas apresentadas, quando se pede uma previsão para conclusão de uma atividade, há 

uma forte tendência de otimismo. A probabilidade de essa previsão se realizar é muito baixa, 

pois não são considerados corretamente os riscos inerentes à execução da atividade.  

Na maioria das vezes o conceito de média é confundido com o de moda, que é o valor 

que aparece com a maior frequência. No caso da estimativa do tempo, será a duração mais 

provável, ou seja, a que ocorrerá mais vezes. Isso ocorre porque as pessoas têm dificuldade 

para trabalhar com distribuições de probabilidade, desvios padrões, variância, etc. Em função 

dessa falta de compreensão dos conceitos matemáticos, fica difícil estimar um tempo médio  

por meio, apenas, de uma previsão, pois não se saberá qual a credibilidade dessa informação. 

De um modo geral, a maior parte dos fenômenos probabilísticos de natureza contínua, e 

mesmo alguns de natureza discreta, tendem a seguir uma lei de distribuição designada por 

função de distribuição normal, ou de Gauss.  

Essa lei de distribuição estabelece que os valores mais frequentes (isto é, os valores a 

que correspondem as maiores probabilidades) encontram-se em torno da média (µ). Quanto 

mais afastados os valores estão da média (variância), ocorrerão com menor frequência. Essa 

interpretação imediata da lei de distribuição normal é coerente com o que se passa com a 

definição dos prazos para execução de projetos. 
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Figura 4.3 – Distribuição normal de probabilidade 

 

A etapa para cálculo da duração do projeto usa um resultado teórico que se demonstrou 

muito prático ao longo dos anos. Trata-se do teorema do limite central apresentado por De 

Moivre, em 1733, e, posteriormente, desenvolvido por Gauss, que permite considerar a 

distribuição normal (figura 4.3) como uma boa aproximação de cálculo de probabilidade de 

qualquer acontecimento aleatório (Montgomery & Runger, 2009). Esse resultado tem as 

seguintes implicações: 

 

• A duração média do projeto é a soma das durações esperadas das 

atividades que compõem o caminho crítico;  

• O desvio padrão da duração do projeto é a soma das variâncias das 

atividades que compõem o caminho crítico; 

• A distribuição de probabilidade do tempo de duração do projeto será uma 

Normal, sejam quais forem as distribuições de probabilidade do tempo 

de duração das atividades do caminho crítico. 

 

O cálculo das estimativas de tempo utilizando a rede PERT é realizado por meio de 

duas etapas detalhadas a posteriori. 

1. Estimativa da média e do desvio padrão do tempo de duração de cada atividade 

do caminho crítico – calculada considerando as informações do prazo mais 

otimista, ou pessimista, e mais provável, detalhado pelo proponente para cada 

atividade; 
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2. Estimativa da média e do desvio padrão do tempo de duração do projeto – 

calculada a partir da identificação do caminho crítico de elaboração da obra e em 

função das atividades que o compõem; é calculada a estimativa total.  

 

A outra etapa consiste em relacionar as atividades, definir as regras de precedência e, 

então, estimar a duração das atividades. 

Geralmente, a destruição de tempos de tarefas ou atividades tem o formato da figura 

4.2. Um valor modal próximo do zero representa o tempo otimista, a moda representa o tempo 

mais provável e, frequentemente, localiza-se antes da média, e a expectativa de tempo 

pessimista localiza-se ao final e pode tender ao infinito. 

As estimativas de tempo de atividades no PERT são realizadas por meio de três 

parâmetros para cada atividade: pela estimativa de um tempo pessimista, de um tempo 

otimista e de um tempo mais provável para execução. A distribuição de probabilidade desses 

valores pode ser analisada como uma distribuição beta, por precisar de apenas 03 (três) pontos 

conhecidos, além da facilidade de analisá-la por meio do cálculo da variância ou do desvio 

padrão. A data otimista é (a), ou seja, o menor tempo para a realização da obra; a data mais 

provável para execução da atividade é (m), ou seja, se a atividade for executada diversas 

vezes, esse seria o resultado que ocorreria mais vezes; e a pessimista (b), que será a de maior 

duração que a atividade pode ter se tudo der errado. Esses prazos são definidos por meio da 

experiência dos especialistas das proponentes, utilizando seu conhecimento a priori das 

atividades. A fórmula utilizada para calcular o tempo de duração da atividade, a partir das 

estimativas fornecidas, utilizando a distribuição beta, é: 
( )

6

4 bma
t i

+×+=  e seu desvio 

padrão 
( )

6

ab
i

−=δ . 

Com a rede PERT, podemos identificar também o Caminho Crítico da obra, ou seja, o 

conjunto de atividades que tem a maior duração e, em caso de atraso de qualquer uma delas, 

haverá um atraso na obra. As outras atividades que não fazem parte do caminho crítico devem 

ser monitoradas para evitar que possíveis atrasos venham resultar num novo caminho crítico. 

A seleção final será feita baseada nos critérios de custo e prazo. Pode-se considerar 

também a qualidade de execução, em casos em que todas as empresas classificadas já 

realizaram serviços para a contratante. Nesse caso, pode-se utilizar avaliação dos requisitantes 

e fiscais anteriores (conhecimento a priori). 
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O chamado conhecimento a priori sobre um determinado assunto consiste no estado de 

informação inicial de um sistema, e tem a ver com o conhecimento das circunstâncias 

predominantes. O decisor, ou especialista, por meio de sua experiência acumulada, tem acesso 

a um grande conjunto de informações sobre o problema, e considerando a hipótese bayesiana 

é que pode expressar essa evidência em termos de uma distribuição de probabilidade (Souza, 

2002).  

O princípio de Bayes propõe então que toda informação que o profissional adquire ao 

longo de anos de experiência pode ser tratada quantitativamente como um problema de 

decisão. Essa probabilidade a priori é também chamada de probabilidade subjetiva (Souza, 

2002). 

No andamento das obras é realizada uma avaliação, mês a mês, sobre as atividades 

executadas pela empresa contratada, o fornecimento de materiais, a segurança das atividades 

desenvolvidas. Essas avaliações (Anexo 2)  são realizadas pelos engenheiros fiscais e não são 

arquivadas como base de dados para subsidiar tomadas de decisões futuras. Essas avaliações e 

experiências, entretanto, podem e devem servir como base de informações sobre as empresas 

prestadoras de serviços. 

Após a definição das variáveis, é necessário definir a importância relativa entre elas. A 

informação do grau de importância será a base definidora dos pesos para os critérios a serem 

avaliados. Priorizando com a maior relevância a variável mais significativa para se atingir o 

objetivo e com valores menores as de menos importância, pode-se obter a seguinte sequência: 

 

1. Variável 1 – preço proposto para execução do serviço; 

2. Variável 2 – prazo de execução, apresentado pela rede PERT; 

3. Variável 3 – avaliação dos serviços/ obras anteriores. É obtida por meio da 

avaliação de especialistas.  

 

4.2 Caracterização Conjunto de Alternativas 

O conjunto de alternativas a ser analisado nesse caso é o dos proponentes, ou seja, 

daqueles em que cada fornecedor é tomado como único. Pode-se então afirmar que se trata de 

um conjunto discreto. Na tabela 4.1 são apresentadas alternativas e variáveis que serão 

analisadas. 
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Tabela 4.1 – Modelo para o conjunto de alternativa 
FORNECEDOR VALOR DA 

PROPOSTA (R$) 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO (Meses) 

AVALIAÇÃO 

ANTERIOR (Numérico 

5-10) 

A Vp1 P1 Av1 

B  Vp2 P2 Av2 

C Vp3 P3 Av3 

 

Variável 1 – Preço 

• Serão considerados válidos os valores que não excedam a 7,5% do orçamento 

básico divulgado; 

• As propostas não podem ser inferior a 70% da média das propostas ou 70% do 

orçamento básico, o que for menor. 

 

Variável 2 – Prazo de Execução 

• O prazo de execução final da obra será calculado pela rede PERT apresentada 

pela proponente; 

• Esse prazo será equivalente ao tempo estimado para a execução do caminho 

crítico. 

 

Variável 3 – Avaliação do Especialista 

• As notas serão atribuídas por um especialista que já tenha trabalhado com a 

empresa anteriormente. Caso não haja histórico de serviços realizados 

anteriormente, o especialista deverá realizar uma pesquisa de mercado 

avaliando serviços com características similares, prestados a terceiros, que 

possam subsidiar sua avaliação.  

4.3 Escolha do Método Multicritério 

Utilizar método multicritério na tomada de decisão, seja qual for o escolhido, requer que 

o decisor consiga estabelecer os resultados que pretende alcançar. A escolha do método a ser 

utilizado depende de alguns fatores que estão abaixo relacionados: 

a. do problema analisado; 

b. do contexto considerado; 

c. da estrutura de preferência do decisor; 
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d. da problemática. 

 

O decisor tem papel de destaque na seleção do método, pois seus entendimentos sobre o 

problema e seu grau de complexidade podem levar à escolha de um método inadequado à 

solução do problema em discussão. 

O domínio de um método específico pode conduzir o decisor preferencialmente à 

utilização do mesmo método, sem uma análise detalhada da problemática apresentada, 

podendo causar graves distorções nos resultados. Segundo Almeida & Costa (2003), isso pode 

ocorrer por uma questão de preferência apenas, ou em função de pouca familiaridade com 

outros métodos, que poderiam ser mais apropriados a um dado problema  sob análise. 

 Segundo Roy (1996), dependendo do resultado pretendido em determinado problema, 

este pode ser identificado entre quatro tipos de problemática, de acordo com o objetivo 

visado: 

 

1. Esclarecer a decisão pela escolha de um subconjunto do espaço de ações, 

chamada de problemática de escolha; 

2. Alocar cada ação a uma classe, chamada de problemática de classificação; 

3. Ordenar as ações, chamada de problemática de ordenação; 

4. Apoiar a decisão por meio de uma descrição das ações e das suas consequências. 

  

É importante destacar que o método escolhido não chegará a uma resposta única e 

certa para qualquer problema, ou seja, não existe uma solução ótima como a encontrada nos 

problemas de Pesquisa Operacional.  

O problema apresentado nesse trabalho está enquadrado na problemática de 

ordenação, cujo objetivo final é obter uma relação ordenada das empresas que participaram do 

processo licitatório. 

Foram escolhidos dois métodos de decisão multicritério para aplicação em um caso real, 

quais sejam, o PROMETHEE I e o SMARTS. Neles as variáveis foram alteradas para não 

expor as empresas participantes bem como não identificar o processo em estudo. 
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4.4 Aplicação do Método PROMETHEE I  

Foi considerado um processo ocorrido em 2008, no qual 10 (dez) empresas foram 

aceitas na fase qualificatória e tiveram suas propostas de preços avaliadas para contratação. 

No edital de licitação foi informado o valor do orçamento básico elaborado pela 

empresa contratante no valor de R$ 9.392.751,56. O prazo máximo para execução dos 

serviços foi estimado em 340 dias. 

Para cálculo do tempo médio de execução esperado para essa obra, foi considerado que 

as empresas apresentaram a sua rede PERT e concluiu-se que as atividades do caminho crítico 

são as mesmas para todas. Elas estão abaixo relacionadas na tabela 4.2: 

 

 

Tabela 4.2 – Atividades do caminho crítico 

ATIVIDADES DO CAMINHO CRÍTICO 

1 Contratação de Pessoal 11 Concretagem das Bases 

2 Treinamento 12 Montagem das Estruturas Metálicas 

3 Instalação do Canteiro de Obras 13 Montagem das Cadeias de Isoladores 

4 Limpeza do Terreno 14 Montagem do Barramento Aéreo 

5 Corte de Material para Aterro do Terreno 15 Montagem dos Equipamentos 

6 Terraplenagem 16 Lançamento dos Cabos de Força e Controle 

7 Compactação do Terreno 17 Montagem dos Painéis 

8 Escavação para Construção das Bases 18 Retirada de Material/ Limpeza do Canteiro 

9 Preparação das Formas 19 Retirada da Estrutura do Canteiro de Obras 

10 Montagem das Armações   

 

As informações fornecidas pela empresa A, referentes aos tempos estimados para a execução 

das atividades do caminho crítico, estão apresentadas na tabela 4.3, na qual também se tem o 

tempo médio, esperado para realização da obra, e o desvio padrão calculados. Os dados do 

caminho crítico, o cálculo das estimativas de prazo e o desvio padrão das demais empresas 

estão apresentados no Apêndice 1 e resumidos na tabela 4.4. A figura 4.4 mostra como ficará 

a distribuição de probabilidade para a empresa A. 
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Tabela 4.3 – Cálculos do caminho crítico da empresa A 

EMPRESA: A TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 

Instalação do Canteiro de 

Obras 10 20 30 20,000 3,333 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro 

do Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 40 45 60 46,667 3,333 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção 

das Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 30 35 29,167 2,500 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 15 20 30 20,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 

Montagem do Barramento 

Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  15 20 25 20,000 1,667 

16 

Lançamento dos Cabos de 

Força e Controle 6 8 10 8,000 0,667 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ 

Limpeza do Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do 

Canteiro de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2222 

298,167 99,278 TOTAL DA OBRA 

δ==== 9,964 
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Figura 4.4 – Distribuição normal de probabilidade para a empresa A 

 

Tabela 4.4 – Resumo dos dados apresentados pelas empresas  

EMPRESA 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

A 298,167 9,964 

B 311,833 9,915 

C 279,333 9,564 

D 316,000 9,665 

E 289,667 8,298 

F 296,167 10,536 

G 280,000 10,071 

H 301,000 10,327 

I 310,667 10,882 

J 281,500 9,641 

 

O tempo médio calculado tem 50% de chance de ocorrer, mas esse valor é muito 

pequeno, tratando-se de uma obra de cujo resultado dependerá a remuneração da contratante e 

possíveis penalizações. Portanto, considera-se como uma probabilidade de 95% de conclusão 

no prazo, como aceitável (ver figura 4.5), e calcula-se o tempo gasto para cada empresa com 

base na tabela de distribuição normal (Anexo 3). 
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Figura 4.5 – Distribuição normal para probabilidade de 95% 

 

O valor de P(z) equivale ao prazo para conclusão da obra com 95% de probabilidade. 

Pela tabela normal para P(z)= 0,95, z=1,64. Logo, tem-se: 

 

( )

( )
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O Cálculo foi realizado com 03 (três) casas decimais, mas, como se está trabalhando 

com o prazo em dias para execução de uma obra, só importa a utilização de números inteiros. 

Para isso, considerar-se-á o inteiro imediatamente superior ao valor encontrado.   

A tabela 4.5 apresenta os dados iniciais das empresas após o cálculo do tempo previsto 

para conclusão, conforme cálculo individual apresentado no Apêndice 1. 

 

Tabela 4.5 – Dados da aplicação 1 
FORNECEDOR VALOR DA 

PROPOSTA (R$) 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO  

(dias) 

AVALIAÇÃO DO 

ESPECIALISTA  

(Numérico 5-10) 

A R$ 9.377.500,06 315 7 

B R$ 9.479.491,85 329 8 

C R$ 10.089.605,22 296 8 

D R$ 9.752.816,69 332 - 

E R$ 9.425.849,37 304 - 

F R$ 11.106.824,09 314 9 
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G R$ 10.033.177,77 297 9 

H  R$ 8.911.940,45 318 9 

I R$ 9.545.042,29 329 5 

J R$ 10.044.027,18 298 6 

 

O critério de decisão utilizado atualmente é o de menor preço, sendo assim, nesse 

processo, a empresa H foi indicada como a melhor alternativa para contratação. A ordenação 

classificatória das empresas em função do critério analisado é a seguinte:  

Tabela 4.6 – Classificação atual das empresas 
 

 

 

Tendo como parâmetros de análise as variáveis de preço, prazo e avaliação dos 

especialistas, será necessária a complementação das informações anteriormente apresentadas.  

A avaliação do fornecedor é realizada por meio dos conhecimentos a priori dos 

especialistas. Cada empresa obterá ao final da avaliação a nota mínima de 5 e a máxima de 

10. Nos casos em que os proponentes não foram avaliados anteriormente, por ainda não terem 

prestado serviços à empresa, sua avaliação será efetivada por meio de pesquisa com dados de 

mercado, consulta de clientes anteriores, chegando, ao final, à percepção do especialista.  

Apenas duas empresas não possuem avaliação anterior por não terem realizado serviços 

anteriormente. Após a avaliação dos especialistas sobre essas empresas, conforme definido no 

item 4.2, Caracterização do Conjunto de Alternativas, adotar-se-ão os dados da tabela 4.7 para 

análise e classificação das proponentes: 

 

 

FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA 
(R$) 

H R$ 8.911.940,45  

A R$ 9.377.500,06  

E R$ 9.425.849,37  

B R$ 9.479.491,85  

I R$ 9.545.042,29  

D R$ 9.752.816,69  

G R$ 10.033.177,77  

J R$ 10.044.027,18  

C R$ 10.089.605,22  

F R$ 11.106.824,09  



Capítulo 4 Modelo de Decisão e sua Aplicação 

 

 30 

Tabela 4.7 – Dados completos aplicação 1 
FORNECEDOR VALOR DA 

PROPOSTA (R$) 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO  

(dias) 

AVALIAÇÃO 

ANTERIOR  

(Numérico 5-10) 

A R$ 9.377.500,06 315 7 

B R$ 9.479.491,85 329 8 

C R$ 10.089.605,22 296 8 

D R$ 9.752.816,69 332 6 

E R$ 9.425.849,37 304 8 

F R$ 11.106.824,09 314 9 

G R$ 10.033.177,77 297 9 

H  R$ 8.911.940,45 318 9 

I R$ 9.545.042,29 329 5 

J R$ 10.044.027,18 298 6 

 

Conforme definido anteriormente, para serem classificadas, as propostas devem passar 

por uma prévia análise quanto ao valor apresentado, a fim de que não ultrapassem o limite 

permitido para contratação. Calculando os limites superiores e inferiores para aceitabilidade 

dos preços apresentados, têm-se os seguintes valores na tabela 4.8:  

 

Tabela 4.8 – Limites de Preço 
70% DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS COM VALOR MAIOR 
QUE 50% DO ORÇ. BÁSICO             R$ 6.748.078,48 

70% DO ORÇAMENTO BÁSICO              R$ 6.574.926,09 

107,5% DO ORÇAMENTO BÁSICO              R$ 10.097.207,93  

 

 

Propostas Iniciais

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

A B C D E F G H I J

Proposta

 

Figura 4.6 – Gráfico de valores das propostas 
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Comparando as propostas com os limites calculados, observa-se que a empresa F 

apresentou preço acima do limite superior calculado, devendo ser desconsiderada para 

avaliações e classificação final.  

Para início da análise, deve-se determinar o cenário a ser estudado, definindo os pesos 

referentes a cada critério a ser avaliado; para esse trabalho, foram definidos, em conjunto com 

especialistas, 03 cenários distintos com pesos estabelecidos para simulação em caráter 

experimental. O somatório dos pesos deve ser igual a 1,0 (um). Na primeira análise, utilizar-

se-ão os seguintes pesos: Preço – 0,30 , Prazo – 0,40 e Avaliação – 0,30. Com esses pesos, dá-

se uma maior importância ao prazo de execução da obra, sem distanciá-lo dos demais 

critérios, e iguala-se esta à importância dada entre o valor da proposta e a avaliação feita pelo 

especialista.  

 Utiliza-se, para análise dos dados apresentados, um sistema de apoio à decisão (SAD) 

em desenvolvimento no GPSID (Grupo de Pesquisa em Sistemas de Informação e Decisão) da 

UFPE que, utilizando o método PROMETHEE I, ordena as alternativas disponíveis para 

auxiliar a tomada de decisão. 

 

Figura 4.7 – Resultados obtidos do cenário 1 (aplicação 1) 
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O resultado obtido estabelece uma ordenação para a preferência de decisão entre as 

propostas apresentadas dentro do cenário de pesos definidos pelo decisor. Nesse cenário, 

ocorre um empate na sexta posição entre as empresas J e B. Como não foi previamente 

estabelecido um critério de desempate, quer dizer que, em função dos pesos definidos, tanto 

faz – nessa ordem de classificação –, colocar uma empresa ou outra. Contudo, a empresa B 

apresentou menor custo para execução da obra, e uma avaliação pelos especialistas melhor em 

relação à empresa J. 

Observando o resultado da análise de sensibilidade, todos os critérios avaliados só 

mantêm essa mesma ordem de classificação para variações de 5% nos valores apresentados. 

Com base no resultado apresentado, o decisor pode tomar a seguinte ordenação para esse 

cenário: H, G, E, C, A, B, J, I, D. 

 

Cenário 2 – O valor da proposta será considerado como o critério mais importante, 

seguido pelo prazo de execução; esse cenário tenderá a aproximar o resultado do método 

hodiernamente utilizado, pela característica de priorizar o critério de Preço. Preço – 0,40, 

Prazo – 0,35, Avaliação – 0,25. 
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Figura 4.8 – Resultados obtidos do cenário 2 (aplicação 1) 

 

Nesse cenário há um empate entre as empresas A e C na quarta posição, entretanto, a 

empresa A tem uma proposta melhor em termos de custo com uma redução de R$ 712.105,16 

em relação à empresa C. Fica, nesse caso, a empresa A na quarta posição e a empresa C em 

quinta. A ordenação sugerida para o decisor nesse cenário é: H, E, G, A, C, B, J, I, D. 

 

Cenário 3 – O prazo de execução será mais valorizado em detrimento dos outros 

critérios analisados, seguidos pelo preço. Preço – 0,25, Prazo – 0,60 e Avaliação – 0,15. 
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Figura 4.9 – Resultados obtidos do cenário 3 (aplicação 1) 

 

Com esses pesos, apresentou-se empate entre as empresas H e E na terceira posição.  

Nesse caso, a empresa H apresenta mais vantagens que a empresa E, pois tem um valor de 

proposta mais barato e uma melhor avaliação pelos especialistas. Nesse cenário, obtivemos a 

seguinte ordenação: C, G, H, E, A, J, B, I, D. É importante lembrar que os critérios de 

desempate devem ser previamente definidos, a fim de evitar reclamações de participantes no 

certame, por se acharem prejudicados pelo decisor. Nas avaliações acima, como não havia um 

critério preestabelecido, foram detalhados alguns para cada caso.  

  Na tabela 4.9, apresenta-se a ordenação das empresas nos três cenários e a 

classificação em função apenas dos preços, como é realizada atualmente, para verificar as 

diferenças existentes entre elas. 
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Tabela 4.9 – Comparação entre as ordenações (Aplicação 1) 

Análise 
Atual 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

H H H C 

A G E G 

E E G H 

B C A E 

I A C A 

D B B J 

G J J B 

J I I I 

C D D D 

 

No cenário 1, a diferença entre os pesos dos critérios é muito pequena, prevalecendo a 

empresa H, que apresentou a menor proposta. O mesmo acontece no cenário 2, em que o 

preço tem o maior peso. Contudo, não há a mesma ordenação quando considerado apenas o 

preço. Já no cenário 3, no qual o grau de importância foi aumentado para o prazo de 

execução,  a empresa C seria a melhor opção de contratação e a empresa H estaria apenas em 

terceira posição. Conclui-se então que a ordenação a ser encontrada dependerá do grau de 

importância definido para cada critério a ser analisado.  

 

4.5 Aplicação do Método PROMETHEE I Considerando o Grau de 

Comprometimento da Obra 

Quando uma empresa apresenta proposta para realizar uma obra e participa de um 

processo licitatório, entende-se que ela terá capacidade de cumprir os termos que estão sendo 

propostos. O que não é observado nesses casos é como está a relação de contratos em 

andamento para cada empresa e sua capacidade de absorver um novo.  

Para avaliar essa questão, deve-se utilizar o conhecimento a priori dos especialistas para 

determinar o grau de risco para a realização da obra que cada empresa apresenta. Esse risco 

será representado pelo Grau de Comprometimento da Obra e avaliado em função da 

quantidade de contratos vigentes de cada empresa e, ainda, pela sua capacidade de realizar 

outras obras ao mesmo tempo. Quanto maior for o risco de a empresa não conseguir terminar 

a obra no prazo e na qualidade desejada, maior será o comprometimento dessa obra. Essa 

variável será numérica de 0 a 1, o que representa o percentual de comprometimento. 
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Essa avaliação será efetuada no momento das análises das propostas, não garantindo 

assim que a situação das empresas permaneça igual no momento da execução da obra. Os 

fatores avaliados nesse caso são mais subjetivos que a avaliação da empresa realizada no item 

anterior, pois a percepção do especialista sobre a capacidade de execução de cada empresa 

será determinante para a definição do grau de comprometimento da obra, ou seja, para 

minimizar o risco de não terminar a obra no prazo. 

A tabela 4.10 apresenta os dados da aplicação anterior; contudo, no lugar da avaliação 

da contratada, há a variável que indica o grau de comprometimento da obra segundo avaliação 

de especialista. 

 

Tabela 4.10 – Dados completos aplicação 2 
FORNECEDOR VALOR DA 

PROPOSTA (R$) 
PRAZO PARA 

EXECUÇÃO  

(dias) 

GRAU DE 
COMPROMETIMENTO DA 

OBRA 

A R$ 9.377.500,06 315 0,15 

B R$ 9.479.491,85 329 0,05 

C R$ 10.089.605,22 296 0,08 

D R$ 9.752.816,69 332 0,10 

E R$ 9.425.849,37 304 0,06 

G R$ 10.033.177,77 297 0,12 

H R$ 8.911.940,45 318 0,20 

I R$ 9.545.042,29 329 0,13 

J R$ 10.044.027,18 298 0,05 

 

Foram simulados três cenários com pesos diferentes para cada critério, como na 

aplicação anterior. No cenário 1, o maior grau de importância foi dado para o prazo de 

execução, com 0,40, seguido pelo grau de comprometimento da obra, 0,35, e, por último, pelo 

valor da proposta 0,25. 
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Figura 4.10 – Resultados do cenário 1 (aplicação 2) 

 

Como na aplicação anterior, houve duplicidade na preferência de ordenação das 

empresas. Observa-se que há empate entre as empresas C e J, na segunda posição, G e B, na 

terceira posição e, na quarta posição, H e A. 

Para desempate entre as empresas C e J, analisando-se os dados por ambas 

apresentados, calcula-se uma diferença de apenas 2 dias no prazo de execução; contudo, a 

empresa J apresenta menor grau de comprometimento da obra e uma proposta com valor 

menor que a da empresa C.  

A empresa B, mesmo apresentando um prazo para a realização dos serviços maior que a 

empresa G, tem um menor risco de não cumprir o que está proposto e o valor da proposta 

apresentada por ela é menor que a da empresa G. Por esses motivos, no critério de desempate, 

a B prevalecerá sobre a G. 

No caso do desempate entre H e A, as empresas apresentam prazos semelhantes para a 

execução e ambas oferecem o grau de comprometimento para a realização dos grandes 

serviços; todavia, a empresa A apresenta uma melhor qualificação nesse critério. Já no que 
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tange à proposta apresentada, a empresa H está melhor, havendo uma diferença de 

R$465.559,61 entre as empresas. Nesse caso, o decisor terá que avaliar se é melhor correr 

mais risco quanto à não execução da obra e trazer um benefício financeiro para a contratante, 

ou minimizar os riscos arcando com o custo maior. A opção para a análise desse trabalho será 

a redução do custo, já que as duas apresentam um risco alto. 

Após as definições dos desempates, tem-se a seguinte ordenação para o cenário 1: E, J, 

C, B, G, H, A, I e D.  

No cenário 2, foi considerado como critério mais importante o grau de 

comprometimento da obra com peso 0,45. O prazo de execução recebeu o peso 0,35 e, por 

último, o valor da proposta com peso 0,20. 

 

 

Figura 4.11 – Resultados do cenário 2 (aplicação 2) 

 

Para desempate das empresas B e C, observa-se que o prazo de execução da empresa C 

é o único critério que prevalece sobre B. Com o grau de comprometimento menor e o valor da 
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proposta, R$ 610.113,37, mais baixo que a empresa C, é mais vantajosa para a contratante a 

empresa B a C. 

As empresas H, I e D também se apresentaram empatadas em última colocação. A 

empresa H tem o maior grau de comprometimento entre todas, e, nesse cenário, esse é o 

critério mais importante; logo, essa empresa estaria em última colocação. Já as empresas D e I 

têm características semelhantes. Seguindo o mesmo critério, a empresa D é melhor opção que 

a I. Desse modo, obtém-se a seguinte ordenação: J, E, B, C, G, A, D, I, H. 

No cenário 3, os pesos para o valor da proposta e para o prazo de execução são os 

mesmos, 0,30, diferenciando apenas o grau de risco, que recebeu o peso 0,40. 

 

 

Figura 4.12 – Resultados do cenário 3 (aplicação 2) 

 

O empate entre as empresas J e B, que têm o mesmo grau de comprometimento de 5%, 

é difícil de ser resolvido, pois se deve optar entre pagar mais e terminar a obra mais cedo ou 

economizar R$ 564.535,33. Como o valor a ser economizado é significativo, a empresa B 

deve ser a segunda colocada, ficando a J em terceiro.  
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Em relação às empresas A e H, os critérios de comprometimento e prazo são melhores 

para a empresa A, ficando assim melhor classificada que a H. No caso das empresas D e I, a 

empresa D apresenta menor grau de comprometimento, ou seja, deve ser melhor classificada 

que a empresa I. 

Após as definições de desempate, as empresas ficaram na seguinte ordenação: E, B, J, 

C, G, A, H, D, I. 

A tabela 4.11 apresenta as ordenações nos cenários apresentados e o critério apenas do 

preço da proposta.   

 

Tabela 4.11 – Comparação entre as ordenações (Aplicação 2) 

Análise 
Atual 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

H E J E 

A J E B 

E C B J 

B B C C 

I G G G 

D H A A 

G A D H 

J I I D 

C D H I 

 

Diferente do que ocorre quando a avaliação é realizada apenas se visando os preços das 

propostas, a empresa E apareceu como melhor alternativa nos três diferentes cenários 

analisados. As empresas H e A, que foram classificadas como primeira e segunda colocadas 

no critério de preço, não conseguiram nem a quarta colocação, quando outros critérios são 

incluídos nas avaliações. 

Nas duas aplicações apresentadas, os resultados obtidos diferem quando apenas um 

critério é utilizado. A ordenação final dependerá do grau de importância definido pelo decisor 

para os critérios analisados, bem como da definição prévia sobre como serão os critérios de 

desempate. 
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4.6 Aplicação do Método SMARTS 

Edward e Barron (1994) definiram um checklist para aplicação do método, que possui 

nove passos, sendo que o oitavo é diferente quando aplicado no método SMARTER - SMART 

Exploiting Ranks. Nos demais critérios, os dois métodos são iguais. 

1° Passo – Consiste na identificação e no esclarecimento do problema junto ao decisor. 

Esse procedimento estará completo quando se puder extrair dois produtos: uma lista explícita 

e exaustiva dos elicitees  e a especificação de um procedimento para a identificação deles, que 

garanta a produção de uma lista aceitável. E, em segundo lugar, quando se prepararem 

instruções explícitas, especificando tanto a natureza da estrutura quanto os números a serem 

elicitados e, ainda, o modo como serão usados. 

2º Passo – Árvore de Valor – Deve-se elicitar uma estrutura ou a lista de atributos 

potencialmente relevantes ao propósito da decisão. Se possível, deve-se chegar a um consenso 

sobre a estrutura e a composição dos atributos. Eliminam-se os atributos em duplicidade ou 

impróprios, renomeando-os, se necessário. Indica-se a utilização de no máximo 12 atributos. 

3º Passo – O resultado esperado nesse passo é uma lista completa ou uma amostra real 

ou hipotética de alternativas, equivalente em quantidade à lista de atributos gerada no passo 

anterior. As regras de avaliação, como em todos os modelos de decisão multiatributos, devem 

ser bem definidas antes de qualquer alternativa ser submetida à avaliação. Sendo assim, 

apenas alternativas hipotéticas poderão ser utilizadas. Na preparação das alternativas 

hipotéticas tenta-se antecipar todas as faixas de pesos scores que serão encontradas a seguir 

para cada atributo. 

4º Passo – Elaboração de uma matriz de alternativas x atributos e os pesos para cada um 

deles. Os dados devem ser numéricos e estabelecer uma escala ordinal (quanto maior melhor). 

Se os pesos não estiverem disponíveis, podem ser considerados como uma função utilidade 

unidimensional. 

5º Passo – Nesse passo, são eliminadas as alternativas cujos critérios estão ordinalmente 

dominados. A dominância geralmente pode ser identificada por meio de uma inspeção visual. 

Se forem encontradas uma ou mais alternativas cardinalmente dominadas, também devem ser 

retiradas.  Deve-se observar se a eliminação de uma opção dominada não reduziu 

substancialmente quaisquer faixas de atributo. Caso isso ocorra, considerar se o atributo ainda 

merece ser usado. Se não, retornar ao passo 2 e eliminar o atributo.   

 6º Passo – Reformulam-se os dados de entrada na matriz alternativa x atributos para 

utilidades de única dimensão. Utilidade unidimensional é uma função que geralmente 
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relaciona o valor de alguma quantidade física ou julgada, f(x), com sua magnitude, x. Para se 

fazer isso, inicialmente testa-se a linearidade das utilidades unidimensionais para cada 

dimensão, nas quais os contadores scores físicos estão disponíveis. Se o uso da linearidade 

como aproximação for justificado, usam-se as faixas dos contadores, ou uma faixa mais larga, 

quando a original parecer pequena e a lista completa dos objetos de avaliação não estiver 

disponível para especificar os limites superior e inferior para as funções de utilidade de única 

dimensão.  

O resultado desse passo resulta em utilidades cardinais de única dimensão e não em 

valores físicos. Edwards & Barron (1994) utilizam a estratégia de aproximação heroica para 

tratar as funções de utilidade como lineares em x, pois argumentam que a elicitação dos 

detalhes de funções utilidade podem ser tediosas e bastante custosas e a contribuição desses 

detalhes para escolhas mais sensatas, ou valiosas, é geralmente insignificante. Para finalizar 

essa etapa, deve-se testar a monotonicidade condicional. Se existir um modelo aditivo, pode 

ser essa condição uma aproximação aceitável. 

7º Passo – Troca de pesos. Esse passo é responsável pela obtenção da ordem de 

importância dos atributos em relação aos seus pesos. Edwards & Barron(1994) apresentam 

swing weight como sendo duas etapas: uma fácil, o passo 7, e outra mais difícil, o passo 8.  

Devem ser propostas as seguintes questões ao decisor: Imagine uma nova alternativa que 

tenha o pior resultado possível em todas as dimensões de valor, ou seja, não há alternativa 

pior que esta. Você pode melhorar uma única dimensão, passando a ter o melhor valor 

possível. Qual atributo k você melhoraria? Um dos atributos k seria escolhido.  Essa pergunta 

é feita para os atributos restantes, seguidas vezes, até todos os atributos terem sido escolhidos. 

O objetivo mais significativo será o que primeiro foi escolhido e o menos importante o que 

sobrou, ou foi escolhido por último. 

8º Passo – Cálculo dos pesos. Agora devem ser atribuídos os pesos.  Há vários métodos 

para realização desse passo. A estimativa direta da magnitude dos pesos corresponde ao fato 

de atribuir a dimensão de valor mais importante, por exemplo, 100 pontos. E, em seguida, 

para cada atributo restante determinar pontuações na escala de 0 a 100.  A normalização dos 

pontos atribuídos a cada dimensão de valor equivale aos pesos.    

O julgamento de indiferença entre as alternativas é um outro método de se obterem os 

valores dos pesos das dimensões. Nesse método usa-se a pior alternativa possível, aquela que 

o valor da utilidade de todas as dimensões é o valor mínimo, melhorada na dimensão para o 

valor máximo. Logo, pergunta-se ao decisor, em relação à pior alternativa, como poderá essa  
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melhorar em alguma outra dimensão para se tornar equivalente à alternativa base. No fim 

desse processo os pesos são obtidos por meio da relação entre os valores atribuídos pela 

equivalência das alternativas comparadas. A maioria dos decisores prefere o método de 

estimativa direta dos pesos, por ser mais fácil de explicar e de realizar (Edwards & Barron, 

1994).  

9º Passo – Tomar a decisão – calcula-se o valor da utilidade multiatributo para cada uma 

das alternativas por meio da equação abaixo, obtendo uma lista ordenada das mesmas. 

∑
=

=
K

K
hkhkh xuwU

1

)( , onde: 

hU - utilidade mutiatributo do objeto de avaliação h 

kw - peso do atributo e ordem k 

 )( hkh xu  - utilidade de única dimensão do atributo k, do objeto e da avaliação h  

4.6.1. Aplicação Prática 

1º Passo – O modelo tem como objetivo ordenar as empresas proponentes do processo 

licitatório, conforme os dados das propostas que foram apresentados na tabela 4.7, dando ao 

decisor suporte para a escolha da empresa que mais se adeque à realização do serviço. O 

decisor, nesse caso, é a comissão de licitação instituída especificamente para o processo em 

questão. 

2º Passo – Os atributos considerados relevantes para esse estudo são: o valor da 

proposta, o prazo de execução e a avaliação da anterior. 

3º Passo – As alternativas avaliadas são as empresas proponentes, totalizando nove. 

4º Passo – A tabela 4.7 apresentou as alternativas, ou seja, cada proponente e os valores 

atribuídos para cada critério. 

5º Passo – Não foi verificada nenhuma alternativa dominada e nenhuma dominante no 

conjunto de atributos considerados. 

6º Passo – É necessário transformar os valores dos atributos para uma única dimensão 

dentro de uma escala de valor de 0 a 100, na qual o valor máximo 100 é utilizado para os 

atributos com melhor avaliação e o 0 para os piores.  A tabela 4.12 apresenta o valor 

unidimensional dos atributos. 

Os critérios valor da proposta e prazo de execução são funções decrescentes, ou seja, 

quem apresenta o menor valor deve receber a maior pontuação na escala; logo, o seu valor 

unidimensional será calculado por meio da seguinte forma: 
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100x
MínimoMáximo

xMáximo
y 









−
−=    

Já em relação ao critério de avaliação anterior, a função é crescente, ou seja, quanto 

maior seu valor melhor será a sua pontuação na escala unidimensional. 

100x
MínimoMáximo

Mínimox
y 









−
−=    

 

Onde para os dois casos temos: 

y é o valor unidimensional que se quer calcular; 

x é o valor real do atributo; 

Mínimo – é o menor valor da escala do atributo; 

Máximo – é o maior valor da escala do atributo. 

 

Tabela 4.12 – Matriz de valores das alternativas por atributos  

Fornecedor 
Valor da 

Proposta 

Prazo de 

Execução 

Avaliação 

Anterior 

A 60,47 47,22 50 

B 51,81 8,33 75 

C 0 100 75 

D 28,60 0 25 

E 56,36 77,78 75 

G 4,79 97,22 100 

H 100 38,89 100 

I 46,24 8,33 0 

J 3,87 94,44 25 

 

7º Passo – Agora deve ser atribuído o grau de importância a cada atributo, pelo 

julgamento do decisor. Perguntou-se ao decisor, conforme o procedimento descrito por 

Edwards & Barron (1994), sobre o valor dos atributos, se todos estivessem com valor zero, 

qual deles seria escolhido para atribuir o valor máximo.  O decisor escolheu o prazo de 

execução, e, na sequência, o valor da proposta, ficando a avaliação da contratada como 

atributo menos relevante. 

8º Passo – A partir da ordem de importância dos atributos, obtida no 7º passo, solicitam-

se do decisor os valores dos pesos de cada atributo. O método utilizado foi o da estimativa 

direta, pontuando em uma escala de 0 a 10, pela sua ordem de importância.  
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Tabela 4.13 – Pesos dos atributos ordenados pela sua importância  

PESOS 

ATRIBUTO 
Magnitude 

Valor 

Normalizado 

Variável 

Representativa 

 Prazo de Execução 10 0,5263 w1 

 Preço da Proposta 6 0,3158 w2 

 Avaliação Anterior 3 0,1579 w3 

 

9º Passo – Aplicando a fórmula ∑
=

=
K

K
hkhkh xuwU

1

)(  para cada alternativa com os pesos 

calculados tem-se: 

 

5890,32

751579,081,513158,033,85263,0

8437,51

501579,047,603158,022,475263,0

=
++=

=
++=

B

B

A

A

U

xxxU

U

xxxU

 

Os valores das utilidades multiatributos foram calculados para todas as empresas. A 

tabela 4.14 apresenta a ordem de classificação das empresas por meio do cálculo da utilidade 

multiatributo.   

 

Tabela 4.14 – Ordem de classificação das empresas pelo método SMARTS 

Empresa 
Utilidade 

Multiatributo 

E 70,5761 

G 68,4712 

H 67,8372 

C 64,4725 

J 54,8758 

A 51,8437 

B 32,5890 

I 18,9887 

D 12,9787 
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Comparando a ordenação obtida pelo método SMARTS com a ordenação, 

considerando o critério unicamente de valor da proposta, pode-se observar uma grande 

diferença entre as posições das empresas (ver tabela 4.15).  

Tabela 4.15 – Comparação entre a classificação tradicional e a do método SMARTS 
 

Método 

Tradicional 

Método 

SMARTS 

H E 

A G 

E H 

B C 

I J 

D A 

G B 

J I 

C D 

 

4.7 Discussão dos Resultados Obtidos 

As metodologias apresentadas e aplicadas nesse trabalho têm bastante aplicações em 

termos científicos, como se pode perceber pela análise da literatura disponível sobre o 

assunto. Contudo, vale ressaltar que a sua aplicação não é vastamente observada por depender 

de conceitos matemáticos de entendimentos trabalhosos.  

Há um outro fator importante quando se trata da aplicação de decisão multicritério na 

prática, que é a resistência a mudanças. Quando se trata de empresas de economia mista ou 

estatal, esse paradigma é ainda maior, pois possuem em sua maioria uma estrutura hierárquica 

vertical e variável em função dos acontecimentos políticos. 

As mudanças começam com os formatos dos dados solicitados no processo de licitação, 

pois inicialmente todos os participantes do processo faziam suas propostas com base no prazo 

de execução estipulado pela CHESF em edital, e não havia vantagem competitiva para 

empresas que, com processos otimizados, realizassem os serviços em menor tempo. A 

inclusão da rede PERT como um item essencial para participação no certame leva as 

empresas a estudarem mais profundamente o serviço a ser executado e realizarem um 

planejamento completo da obra, tendo como produto uma previsão mais realista. 
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Esse planejamento prévio serve também para que as empresas possam medir suas reais 

condições de execução de determinado serviço em função dos seus recursos disponíveis e do 

planejamento de cada atividade.  

A estimativa de prazo deixa de ser determinística – normalmente fornecida 

intuitivamente sem planejamento prévio –, e, com a inclusão da análise de probabilidade para 

o cálculo do tempo estimado de cada atividade da obra, aumenta-se a confiabilidade nos 

dados obtidos, garantindo assim que o prazo final estimado é mais provável de ser atingido.  

A inclusão de probabilidade para tratamento inicial dos dados apresentados gera a 

necessidade de capacitação das pessoas envolvidas no processo de avaliação que, em sua 

maioria, não possuem uma preparação adequada para entender uma rede PERT, extrair seu 

caminho crítico e calcular o tempo médio estimado para realização da obra.  

Na prática, a rede PERT será específica para cada proponente, diferente do modelo 

utilizado atualmente, no qual há utilização de um único caminho crítico para todas as 

empresas - as informações foram fornecidas por especialistas, em função de não serem dados 

solicitados no processo de contratação atual, possibilitando a aplicação e simplificando os 

cálculos dos tempos estimados. 

Contudo, com a utilização do prazo probabilístico, pode-se determinar o grau de risco 

que se quer correr para o cálculo do tempo médio estimado. No caso, estabeleceu-se 95% 

como parâmetro probabilístico de certeza de que o serviço será concluído no prazo, ou 

melhor, a probabilidade de o serviço não ser concluído é de apenas 5%, que é um risco de 

insucesso aceitável. Caso a contratante não admita qualquer risco para o término da obra e 

deseje que a probabilidade de insucesso seja 0%, é possível refazer o cálculo com base na 

mesma rede PERT apresentada, sem necessidade de solicitar novas propostas às empresas. 

Ainda na obtenção dos dados iniciais, tem-se a avaliação da contratada, que, por ser 

considerada como um critério subjetivo e com grande influência do especialista para sua 

definição, não se constituindo, assim, num critério confiável, pode ser rejeitada à primeira 

vista. Para subsidiar a definição dessas notas de avaliação, é necessária a realização de uma 

melhoria de dados de informações de todas as empresas prestadoras de serviço, 

implementando para cada uma delas notas de avaliação, baseando-se nos serviços realizados 

anteriormente. Posteriormente, a ideia é que essa rotina de avaliar o desempenho dos serviços 

das empresas contratadas seja sistematizada com periodicidade mensal no transcorrer da 

execução dos serviços, de tal forma que o banco de dados esteja sempre atualizado, 

objetivamente, na definição das notas de avaliação. 
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Esse banco de dados deve ser integrado em diversos setores: no cadastro das empresas, 

para que se possa verificar alguma restrição ou informação que influencie na avaliação; no 

sistema financeiro, no qual são liberados os pagamentos, aplicadas as penalidades contratuais 

e acrescentadas as avaliações mensais de desempenho de execução das atividades em obra. 

Outras informações que devem ser de fácil visualização são: o número de contratos que a 

empresa tem em vigor e a quantidade que está sendo executada, pois o contrato pode ter sido 

assinado, mas não ter seu início de imediato; e, ainda, a quantidade de processos pelos quais a 

empresa está concorrendo simultaneamente. Esses dados servirão de subsídio, caso o critério 

do grau de comprometimento da obra seja adotado como parâmetro do modelo de decisão. 

Nada impede que sejam utilizados os critérios de avaliação e o grau de comprometimento da 

obra, cabe ao decisor a definição sobre os critérios avaliados. 

Subsidiando o especialista de informações confiáveis e padronizando os conceitos da 

avaliação e a forma de como utilizar os dados, obter-se-á uma variável ainda subjetiva, 

todavia, estar-se-á garantindo a isonomia em sua avaliação. 

Vencido o obstáculo inicial de tratamento dos dados do problema, passa-se para uma 

segunda etapa, o tratamento de múltiplos objetivos. A tomada de decisão geralmente é um 

processo complexo, com vários critérios a serem avaliados para que se chegue à definição a 

respeito de qual deve ser a melhor alternativa apresentada. Problemáticas complexas, com 

consequências que podem impactar na competitividade das empresas, são uma das mais 

difíceis tomadas de decisão.  

No problema proposto para estudo, os critérios analisados apresentam um conflito 

imediato entre o prazo de execução e o custo total da obra. A existência de uma alternativa 

dominante, ou seja, a de uma única proposta como sendo a melhor escolha entre todos os 

critérios, é rara. Logo se faz necessária a aplicação de métodos multicritérios para, a partir da 

importância de cada critério, poder indicar a melhor alternativa de solução. 

 O entendimento do problema por parte do decisor é fundamental, pois a ele será 

delegada a função de fornecer as informações necessárias para definição do método mais 

adequado a ser utilizado na solução do problema. O problema de elicitação é comum de 

acontecer quando o decisor não está preparado para a tomada de decisão com multiobjetivos e 

as suas preferências não são explicitadas de maneira clara ao analista, que, por sua vez, é o 

responsável pela modelagem do problema e transferência das preferências do decisor. 

 Dentre os métodos utilizados, a participação do analista é maior no SMARTS, no 

processo de definição de parametrização dos pesos; nesse momento, uma falha no 
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entendimento, quanto ao grau de importância e à priorização de cada critério, pode levar a 

uma inconsistência dos resultados obtidos. Deve também ficar claro para o decisor o critério 

aplicado para a transformação das alternativas e utilização de uma escala unidimensional. 

Já no método PROMETHEE I o decisor precisa entender e conseguir explicitar para o 

analista a importância relativa de cada critério. Normalmente, essa informação é passada de 

forma intuitiva pelo decisor, facilitando assim o papel do analista.  

Considerando o caso prático aplicado, houve certa dificuldade inicial no entendimento 

da metodologia de obtenção dos pesos para aplicação do método SMARTS, o que não 

aconteceu quando solicitada a ordem de preferência para simulação da ordenação no método 

PROMETHEE I. Outro ponto importante para o entendimento com maior facilidade da 

aplicação desse método referiu-se à utilização dos critérios em suas escalas de valor original, 

sem a necessidade de adequação, como no método SMARTS. Contudo, isso não 

impossibilitou a realização da aplicação; após o entendimento por parte do decisor, o mesmo 

considerou o método SMARTS mais consistente em função do embasamento teórico para 

definição dos pesos, bem como considerou a ordenação precisa das alternativas, reduzindo os 

casos de empate entre as alternativas que só ocorrerão para propostas exatamente iguais. 

Para implantação dessa metodologia de apoio à decisão nos processos licitatórios para 

contratação de obras de construção e reformas em subestações na CHESF, faz-se necessária a 

apresentação da metodologia, de forma clara, aos órgãos fiscalizadores: o Tribunal de Contas 

da União - TCU e a Controladoria Geral da União – CGU, garantindo a transparência para 

evitar possíveis autuações futuras quanto à ilegalidade do processo. 

A aplicação de modelos de decisão multicritério não fere os aspectos legais da lei 

8.666/93, pois, conforme seu art. 3°, a licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração. Contudo, para que seja julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, faz-se necessário que 

os critérios a serem analisados sejam detalhados em edital e os critérios subjetivos passem por 

avaliação de mais de um especialista, sem que haja, assim, uma orientação tendenciosa do 

processo decisório. 

As avaliações de cada empresa participante, conforme descrito anteriormente, devem 

ser feitas antes da abertura das propostas, sem o conhecimento dos demais valores de critérios 

propostos. Com isso, há a garantia de que, para as avaliações, serão unicamente considerados 
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os serviços prestados anteriormente pela empresa, caso a empresa ainda não tenha histórico de 

serviços, ou pelo seu histórico de serviços no mercado. 

Após a aprovação da metodologia, por parte dos órgãos regulamentadores, é essencial, 

para haver uma correta utilização dos modelos de apoio, a decisão pela qual as pessoas 

envolvidas nos processos de especificação, avaliação e contratação serão devidamente 

treinadas, assim evitando erros na aplicação do método escolhido. 

4.7.1. Comparação dos Resultados  

No método PROMETHEE I, como se utilizou um sistema computacional em fase de 

desenvolvimento, para realização dos cálculos dos fluxos positivo e negativo, com intuito de 

estabelecer uma ordem preferencial de decisão, foi possível simular diversos cenários e 

observar o comportamento dos seus respectivos resultados. 

Os valores de pesos utilizados em cada método foram diferentes, já que no primeiro o 

decisor define diretamente esses valores e no SMARTS esses são calculados, apresentados na 

tabela 4.16. 

Tabela 4.16 – Apresentação dos pesos utilizados na comparação dos métodos 

Pesos dos Critérios 
Método Valor da 

Proposta 
Prazo de 
Execução 

Avaliação 

PROMETHEE I 0,2500 0,6000 0,1500 
SMARTS 0,3158 0,5263 0,1579 

 

Como no método PROMETHEE I houve empate na ordenação das propostas das 

empresas H e E, foi utilizado um critério de desempate descrito na aplicação do método. 

Sendo assim, a classificação da tabela 4.17 é a apresentada ao decisor após a aplicação de 

cada método. 

Tabela 4.17 – Comparação dos resultados obtidos 

Método 
Tradicional  

Método 
PROMETHEE I 

Método 
SMARTS 

H C E 
A G G 
E H H 
B E C 
I A J 
D J A 
G B B 
J I I 
C D D 
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Comparando unicamente os resultados obtidos por meio da aplicação dos métodos de 

decisão multicritério, observa-se que a classificação final para os dois modelos apresentam 

similaridade, em alguns casos colocando as empresas na mesma posição, como destacado na 

tabela 4.17.  

De fato, deve-se observar que não é correto fazer comparação entre os métodos, por 

meio dos resultados de aplicações, por vários motivos, e o principal é que métodos distintos 

são baseados em estruturas axiomáticas diferentes e, portanto, geram resultados compatíveis 

com essa estrutura, ou seja, diferentes. 

Uma diferença importante entre os dois métodos utilizados é que os pesos dos critérios 

têm significados completamente distintos. Assim, mesmo que tivessem valores iguais, 

poderiam gerar resultados diferentes, mas corretos, cada um com seu próprio significado. 

Uma comparação entre os métodos multicritérios deve ser sempre realizada por meio de suas 

estruturas axiomáticas. 

Quando se avalia o resultado do método tradicional, no qual apenas o critério do valor 

da proposta é utilizado, fica evidente a diferença obtida na classificação, pois não há 

equivalência entre as ordenações em nenhuma das nove alternativas avaliadas. 

Diante da comparação dos resultados obtidos, é fácil concluir que a adoção de múltiplos 

objetivos nas avaliações, mesmo sendo mais trabalhosa, modificará significativamente a 

seleção dos fornecedores para a execução das obras. 

Não é possível garantir que não haverá mais problemas durante a execução dos 

contratos, mas, com certeza, serão minimizados, pois a metodologia aplicada não tem o 

objetivo de definir um único resultado para o problema e sim apresentar ao decisor a melhor 

alternativa com base na priorização dos objetivos por ele definidos. Sendo assim, 

modificações na preferência acarretarão alterações no resultado apresentado, como foi 

possível observar nas simulações dos três cenários diferentes, considerando as mesmas 

propostas utilizadas com o método PROMETHEE I. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

5.1 Conclusão 

A diferenciação estratégica das empresas está na predisposição para implantar 

modificações nos seus processos, adequando-os às novas exigências de mercado. Para o setor 

elétrico, a livre concorrência está sendo o modelo utilizado para expansão do sistema com 

novos empreendimentos por meio dos leilões. Em função dessa nova realidade, a eficiência 

durante o processo de seleção e contratação dos executores das obras é essencial para manter 

a competitividade da empresa, sem descumprir as exigências legais, às quais as empresas de 

economia mista estão submetidas. O custo envolvido em uma contratação mal sucedida não 

consiste apenas em refazer o processo licitatório ou da execução do serviço em si, mas 

também inclui os custos indiretos, tais como: a frustração da expectativa do retorno financeiro 

do determinado empreendimento; as penalidades aplicadas em função do não cumprimento 

dos prazos contratuais; o trabalho despendido para solucionar as pendências de obras, 

administrativas e em muitos casos judiciais. 

Diante desse contexto, esse trabalho teve como principal objetivo propor a avaliação de 

novos critérios durante o processo de seleção dos fornecedores e, a partir desses critérios, 

utilizar uma metodologia adequada para tratar os problemas com múltiplos objetivos a serem 

analisados. Não foi objeto desse trabalho visar o desenvolvimento de um sistema de apoio à 

decisão, para ser implantado, mas mostrar de forma simples que a utilização de métodos de 

decisão multicritério é o formato mais adequado para solução desse tipo de problema. Foram 

apresentados de forma resumida alguns fundamentos e alguma teoria de decisões multicritério 

que serviram de base conceitual para tratamento da problemática. 

Há uma predisposição, por parte das pessoas envolvidas no processo de decisão, de não 

se aprofundarem na análise das preferências e na sua importância para o estabelecimento dos 

pesos dos critérios. Esse fato deve ser tratado, caso se decida implantar o método SMARTS 

para apoio à decisão; de outra forma, esse método será usado apenas como uma simples 

aplicação de média ponderada, deixando de considerar os princípios do método.  

 Outro fator importante a se considerar é a necessidade de estabelecer critérios de 

desempates, já que se trata de um problema de ordenação e há possibilidade de mais de uma 

alternativa a ser considerada na mesma posição e, atendendo a legalidade do processo, esses 

critérios devem ser publicados juntamente com o edital, evitando questionamentos quanto à 

clareza das informações, tornando, desse modo, o processo lícito. 
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Dentre as aplicações realizadas e apresentadas na comparação dos resultados obtidos, 

foi observado que os pesos aplicados nos dois métodos não foram iguais, mas próximos. 

Logo, destaca-se a diferença entre a classificação das empresas C e E no método SMARTS, e 

a ordem de classificação inverteu-se em comparação com o método PROMETHEE I. Essa 

diferença foi observada em função dos pesos dos critérios Valor da Proposta e Prazo de 

execução; nas duas aplicações, a preferência do decisor apontou o critério de prazo como 

sendo mais importante do que o de preço, mas a relação entre as diferenças dos pesos fez com 

que a classificação fosse invertida. Na aplicação 1, quando a empresa C foi melhor 

classificada, entendeu-se que a redução de 8 dias no prazo de execução em relação à empresa 

E compensou o acréscimo de R$ 663.755,85 no valor da proposta. Com esse exemplo, fica 

claro que a definição dos pesos em função da preferência de decisão é a etapa mais importante 

do processo, pois um erro na interpretação pode alterar toda a ordenação final.    

Destaca-se que, durante a execução desse trabalho, foram constatadas dificuldades para 

realização das avaliações dos fornecedores e do grau de comprometimento das obras, em 

função das limitações de obtenção das informações disponíveis no banco de dados existente.  

Outro aspecto relevante é a necessidade de capacitação das pessoas envolvidas no processo de 

decisão para utilizar métodos probabilísticos no tratamento dos dados analisados, ainda um 

paradigma a ser quebrado na organização. 

É importante ressaltar que não há a intenção de se concluir sobre a avaliação da  

metodologia, e, sim, a de apresentar a possibilidade de melhoria no processo de seleção de 

fornecedores. Ficam como sugestão algumas definições de critérios e a metodologia de 

obtenção dos parâmetros: rede PERT, avaliação do especialista e grau de comprometimento 

da obra. Outros critérios também podem ser considerados. 

A contribuição mais significativa desse trabalho é sugerir uma melhoria nos processos 

organizacionais, objetivando aumentar a competitividade da CHESF no mercado de energia 

elétrica, sem haver qualquer prejuízo em termos de exigências preconizadas pela legislação 

vigente. 
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5.2 Trabalhos Futuros 

São estes os trabalhos ainda visados: 

 

 Estudar uma maior quantidade de casos práticos para avaliação do método mais 

adequado ao problema proposto, podendo-se, inclusive, utilizar outros métodos que não foram 

aqui apresentados, tal como o SMARTER, verificando o comportamento das soluções e, 

adicionalmente, avaliar o uso de métodos de decisão em grupo.   

Desenvolver um software, integrando o banco de dados com as informações destacadas 

como essenciais nesse trabalho, além de implantar um sistema informatizado de apoio; 

executar a decisão com uma interface homem-máquina de entrada de dados simples, na qual o 

decisor possa inserir os dados do problema e suas preferências, tendo como saída a ordem de 

classificação das proponentes. O desenvolvimento dessas facilidades computacionais 

certamente auxiliará no convencimento para implantação da teoria de decisão multicritério 

nos processos de contratação. 
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APÊNDICE 1 

EMPRESA: B TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 2 5 10 5,333 1,333 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 12 21 30 21,000 3,000 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 45 50 60 50,833 2,500 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 2 5 10 5,333 1,333 

11 Concretagem das Bases 20 30 40 30,000 3,333 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 15 20 30 20,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 Montagem do Barramento Aéreo 9 12 18 12,500 1,500 

15 Montagem dos Equipamentos  15 20 25 20,000 1,667 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 10 12 15 12,167 0,833 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza 

do Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do 

Canteiro de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

311,833 98,306 TOTAL DA OBRA  

δ= 9,915 
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EMPRESA: C TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 10 12 18 12,667 1,333 

3 Instalação do Canteiro de Obras 10 20 30 20,000 3,333 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 37 43 50 43,167 2,167 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 20 30 35 29,167 2,500 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 30 30 28,333 1,667 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 12 18 25 18,167 2,167 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 Montagem do Barramento Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  12 17 25 17,500 2,167 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 6 8 10 8,000 0,667 

17 Montagem dos Painéis 3 4 6 4,167 0,500 

18 

Retirada de Material/ Limpeza do 

Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do Canteiro 

de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

279,333 91,472 TOTAL DA OBRA  

δ= 9,564 
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EMPRESA: D TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 10 20 30 20,000 3,333 

4 Limpeza do Terreno 10 15 20 15,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 45 53 60 52,833 2,500 

7 Compactação do Terreno 7 12 20 12,500 2,167 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 30 30 28,333 1,667 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 20 27 35 27,167 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 Montagem do Barramento Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  15 20 25 20,000 1,667 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 6 10 12 9,667 1,000 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza do 

Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do Canteiro 

de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

316,000 93,417 TOTAL DA OBRA  

δ= 9,665 
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EMPRESA: E TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 10 18 25 17,833 2,500 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 15 23 45 25,333 5,000 

6 Terraplenagem 45 50 60 50,833 2,500 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 25 33 38 32,500 2,167 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 15 20 30 20,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 Montagem do Barramento Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  15 20 25 20,000 1,667 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 6 8 10 8,000 0,667 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza do 

Canteiro 2 3 5 3,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do Canteiro 

de Obras 1 4 7 4,000 1,000 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

289,667 68,861 TOTAL DA OBRA  

δ= 8,298 
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EMPRESA: F TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(m) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 10 20 28 19,667 3,000 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro 

do Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 32 45 60 45,333 4,667 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 28 30 27,000 1,667 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 15 20 30 20,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 

Montagem do Barramento 

Aéreo 3 5 11 5,667 1,333 

15 Montagem dos Equipamentos  12 26 30 24,333 3,000 

16 

Lançamento dos Cabos de 

Força e Controle 6 8 10 8,000 0,667 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza 

do Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do 

Canteiro de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

296,167 111,000 TOTAL DA OBRA  

δ= 10,536 
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EMPRESA: G TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 10 18 25 17,833 2,500 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 30 40 55 40,833 4,167 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 16 27 34 26,333 3,000 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 12 18 25 18,167 2,167 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 Montagem do Barramento Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  12 16 20 16,000 1,333 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 5 7 11 7,333 1,000 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza 

do Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do 

Canteiro de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

280,000 101,417 TOTAL DA OBRA  

δ= 10,071 
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EMPRESA: H TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 5 10 15 10,000 1,667 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 7 18 24 17,167 2,833 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 15 40 60 39,167 7,500 

6 Terraplenagem 35 40 53 41,333 3,000 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 27 30 26,333 1,667 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 15 20 30 20,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 3 4 6 4,167 0,500 

14 Montagem do Barramento Aéreo 8 13 17 12,833 1,500 

15 Montagem dos Equipamentos  15 20 25 20,000 1,667 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 10 16 20 15,667 1,667 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza do 

Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do Canteiro 

de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

301,000 106,639 TOTAL DA OBRA  

δ= 10,327 
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EMPRESA: I TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 5 10 16 10,167 1,833 

2 Treinamento 10 15 20 15,000 1,667 

3 Instalação do Canteiro de Obras 8 17 28 17,333 3,333 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 20 40 60 40,000 6,667 

6 Terraplenagem 38 52 60 51,000 3,667 

7 Compactação do Terreno 5 10 15 10,000 1,667 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 30 45 30,833 4,167 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 12 20 27 19,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 6 8 12 8,333 1,000 

14 Montagem do Barramento Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  15 20 25 20,000 1,667 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 5 9 16 9,500 1,833 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza 

do Canteiro 2 4 7 4,167 0,833 

19 

Retirada da Estrutura do 

Canteiro de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

310,667 118,417 TOTAL DA OBRA  

δ= 10,882 
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EMPRESA:J TEMPOS ESPERADOS (dias) 

ATIVIDADE 
OTIMISTA 

(a) 

MAIS 

PROVÁVEL 

(m) 

PESSIMISTA 

(b) 

TEMPO 

MÉDIO             

(µ) 

VARIÂNCIA 

(δ) 

1 Contratação de Pessoal 3 8 11 7,667 1,333 

2 Treinamento 8 12 20 12,667 2,000 

3 Instalação do Canteiro de Obras 7 15 30 16,167 3,833 

4 Limpeza do Terreno 8 13 18 13,000 1,667 

5 

Corte de Material para Aterro do 

Terreno 18 40 50 38,000 5,333 

6 Terraplenagem 30 42 56 42,333 4,333 

7 Compactação do Terreno 7 10 15 10,333 1,333 

8 

Escavação para Construção das 

Bases 30 35 40 35,000 1,667 

9 Preparação das Formas 3 5 7 5,000 0,667 

10 Montagem das Armações 1 3 10 3,833 1,500 

11 Concretagem das Bases 20 25 30 25,000 1,667 

12 

Montagem das Estruturas 

Metálicas 15 20 30 20,833 2,500 

13 

Montagem das Cadeias de 

Isoladores 2 4 7 4,167 0,833 

14 Montagem do Barramento Aéreo 5 8 12 8,167 1,167 

15 Montagem dos Equipamentos  13 20 25 19,667 2,000 

16 

Lançamento dos Cabos de Força 

e Controle 6 8 10 8,000 0,667 

17 Montagem dos Painéis 3 5 9 5,333 1,000 

18 

Retirada de Material/ Limpeza 

do Canteiro 1 2 4 2,167 0,500 

19 

Retirada da Estrutura do 

Canteiro de Obras 2 4 7 4,167 0,833 

ΣΣΣΣµµµµ ΣΣΣΣδ2 

281,500 92,944 TOTAL DA OBRA  

δ= 9,641 
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ANEXO 1 

  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO REGISTRO NO CADASTRO DE FORNECEDORES - PESSOA 

JURÍDICA 

LEI 8.666/93 

 

I. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

I.1 Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo seja compatível com o 
que deseja fornecer, devidamente registrado. 
 

I.2 Sociedades por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e publicado, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 

I.3 Sociedades Civis: Inscrição do Ato Constitutivo, acompanhada de prova de Diretoria em exercício. 
 

I.4 Cooperativas: Ato Constitutivo e Estatuto Social em vigor, devidamente registrados, e prova de registro na OCB - 
Organização das Cooperativas Brasileiras ou, quando houver, na entidade estadual de cooperativas. 
 

I.5 Fundações de Direito Público: Cópia da Lei criadora ou autorizativa, acompanhada do Ato de Criação. 
 

I.6 Fundações de Direito Privado: Inscrição do Ato Constitutivo ou cópia da Lei criadora ou autorizativa, esta última 
acompanhada do Ato de Criação. 
 

I.7 Firmas Individuais:  Registro Comercial. 
 

II. REGULARIDADE FISCAL 
 

II.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. 
 

II.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativa à sede do interessado, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 
 

II.3 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal relativa à sede do interessado, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 

  
II.
4 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 

• Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; 
• Certidão Quanto à Dívida Ativa da União. 

 
II.
5 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do interessado. 

 

I.6 
Prova de situação regular no cumprimento dos seguintes encargos sociais instituídos por Lei: 

• Certificado de Regularidade de Situação – CRS do FGTS; 
• Certidão Negativa de Débito – CND do INSS. 

 
III. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  
III.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕE S E ADM. DO FORNECIMENTO - DCC 

DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES – DECF 
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a. O Balanço Patrimonial deverá estar consolidado, assinado por titular da empresa e pelo contador e 
registrado na Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos. 
b. As sociedades anônimas deverão apresentar a publicação em jornal, com a devida identificação. No caso de 
cópias, estas deverão ser autenticadas, não sendo permitidas montagens.  

  
Serão habilitadas para cadastramento as empresas que apresentarem  PATRIMÔNIO LÍQUIDO   e  FATOR DE 
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - FASF  POSITIVOS, exceto as Fundações que poderão ser 
cadastradas apenas com o Patrimônio Líquido positivo. 
FÓRMULA PARA OBTENÇÃO DO FATOR DE AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA - FASF 
  FASF  =  (AC+RLP) x 1,65   +  (AC-E) x 3,55  - AC  x 1,06  -  ET  x 0,33 
                       ET                           PC                  PC                 PL 
 onde:  AC - Ativo Circulante 
            RLP - Realizável a Longo Prazo 
            ET - Exigível Total = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
            E - Estoques 
            PC - Passivo Circulante 
            PL - Patrimônio Líquido 

 
OBS.:  Caso o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis não atendam aos critérios acima especificados, 

o Cadastramento do Fornecedor será realizado, ficando condicionada a sua participação em licitações, 
à apresentação de garantia estabelecida em cada edital, conforme faculta o § 2º do art. 31 da Lei 
8666/93, combinado com o § 1º do art. 56 da referida Lei.  

            Essa ressalva será explicitada no CRC – Certificado de Registro Cadastral.   
 

III.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

IV. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  

 IV.1 - MATERIAL 
 

a. Catálogo do(s) produto(s), se houver. 
 

b. Descrição do(s) produto(s) que pretende fornecer, bem como sua capacidade de produção industrial ou, no caso de 
comércio, dos materiais a serem comercializados, com a indicação do fabricante. 
 

c. Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o bom desempenho do(s) 
produto(s) fornecido(s). 
 

d. Formulário INSCRIÇÃO CADASTRAL - IC , preenchido sem rasuras, conforme o ramo de atividade. 
 
IV.2 - SERVIÇO 
 

a. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, discriminando DETALHADAMENTE o(s) 
serviço(s) e, quando for o caso, os materiais aplicados para execução dos objetos contratuais. 
 a.1 - Os atestados referentes a serviços de engenharia, deverão estar devidamente registrados no órgão competente 
(CREA) e acompanhados das respectivas CAT (Certidão de Acervo Técnico), bem como da comprovação que o 
responsável ou responsáveis técnicos pertencem ao quadro permanente da Empresa. A comprovação deverá ser feita 
através de um dos comprovantes abaixo: 
• Cópia da Carteira Profissional - CTPS; 
• Ficha do Empregado, acompanhada de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social – GFIP, discriminando nominalmente o beneficiário; 
• Contrato Social de constituição ou última alteração contratual, citando-o(s) como sócio(s); 
• Publicação da ata de eleição da atual Diretoria, citando-o(s) como diretor(es) 
 

 b. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, contendo no campo próprio a  descrição exata das 
atividades compatíveis com o serviço que o fornecedor deseja executar. 
 

c. Comprovação do capital social devidamente integralizado. 
 

 d. Formulário INSCRIÇÃO CADASTRAL - IC preenchido sem rasuras, conforme o ramo de atividade. 
 
 

IV3. Comprovação de regularidade de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente, prevista em Lei  
Especial, conforme a atividade: 

   
 a. Engenharia e Arquitetura 



Anexo 1                                                                             Orientações e formulário para cadastro de fornecedores 

 69 

  • Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA. 

   
 b. Transporte Rodoviário de Cargas 
  • Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Bens - RTB, emitido pelo Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem – DNER, ou outro órgão com tal competência. 
   
 c. Vigilância 
  • Autorização para Funcionamento, expedida pelo Ministério da Justiça, ou 
  Revisão de Autorização para Funcionamento, emitida pelo Departamento de Polícia Federal,          referente ao 

período e ao Estado onde serão exercidas as atividades; 
  • Certificado de Segurança, expedido pelo Departamento de Polícia Federal. 
   
 d. Fornecimento de Refeições 
  • Registro no Conselho Regional de Nutrição - CRN, da empresa e de seus responsáveis técnicos. 
   
 e. Auditoria  
  • Registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 
  • Certidão do Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 
   
 f. Dedetização, Desratização e Fabricação de Produtos Químicos: 
  •  Certificado da Secretaria de Saúde do Estado.  
  

g. 
 
Recuperação de Óleo Isolante 

  • Autorização para Funcionamento, do Conselho Nacional do Petróleo - CNP. 
   
 h. Manutenção e Comercialização de Extintores 
  • Certificado de Capacidade Técnica do INMETRO; 
  • Certificado de Qualidade da ABNT. 
   
 i. Equipamentos de Proteção Individual 
  • Certificado de Registro de Fabricante de Equipamento de Proteção Individual, emitido pelo Ministério do 

Trabalho. 
   
 j. Aplicação de Herbicidas ou qualquer outra atividade que possa afetar o meio ambiente 
  • Registro na Secretaria de Agricultura  ou no Órgão Estadual competente; 
  • Registro no IBAMA do herbicida ou do produto a ser utilizado. 
   
 l. Remoção e destruição de produtos contaminados por ascarel 
  

 
 

• Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, junto ao Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

• Licença de Operação da Unidade de Incineração de Resíduos Perigosos para a atividade de queima de 
ascarel, emitida pelo Órgão Ambiental do Estado de sua instalação. 

   
  

m. 
Meio Ambiente 
Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, junto ao Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

   
 n. Manutenção de Aeronaves 
  • Certificado de Homologação de Empresa, emitido pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, acompanhado 

do correspondente Adendo. 
   
 o. Advocacia 

Registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
   
V.    CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
   
  

V.I 
Declaração da empresa, assinada por titular, diretor ou funcionário qualificado, devidamente identificado, que não 
imputa trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menor de quatorze 
anos, salvo na condição de aprendiz (modelo anexo). 
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INFORMAÇÕES  IMPORTANTES: 
 
• Caso necessário, apresentar no Cadastro de Fornecedores, até três dias antes da data limite de entrega da proposta, 
comprovação que o seu capital está integralizado conforme o valor exigido no Edital; 
• A empresa cadastrada para execução de obras e serviços de engenharia tem a validade do seu Certificado de Registro 
Cadastral condicionada à manutenção, no Cadastro, da Certidão de Registro e Quitação do CREA, devidamente 
atualizada; 
• No caso do quadro técnico sofrer alteração após o cadastramento, o fornecedor que deseja participar de uma licitação, 
cujo objeto seja serviço de engenharia, deve providenciar, até três dias antes da data limite para entrega da proposta, a 
devida atualização, encaminhando ao Cadastro atestado(s), CAT e comprovação de vínculo empregatício do(s) 
responsável(is) técnico(s) pelo serviço. 

   
  NOTAS  EXPLICATIVAS: 
   
 I. Para o cadastramento, o OBJETIVO SOCIAL do fornecedor deve ser compatível com os objetos das licitações  de 

uma empresa geradora, supridora, fornecedora e comercializadora de energia elétrica, não sendo cadastrados 
fornecedores com objetivo social divergente do interesse/finalidade da CHESF. 

   
 II. O cadastramento está condicionado ao completo preenchimento do formulário INSCRIÇÃO CADASTRAL - IC, 

assim como ao atendimento da documentação exigida na Lei 8.666/93. Mesmo tratando-se de renovação cadastral, é 
obrigatório o completo preenchimento do formulário, bem como a apresentação de toda documentação necessária. 

   
 III. O formulário deve ser preenchido à máquina ou em letra de forma e devidamente assinado por funcionário qualificado 

pela empresa (exceto representante comercial). Caso os campos sejam insuficientes e ainda se houver necessidade 
ou conveniência de informações adicionais, deve-se continuar em folhas à parte, titulando o item focalizado. 

   
 IV. Os campos do formulário a serem preenchidos dependem do ramo de atividade da empresa e estão indicados a seguir: 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 01,03 a 05, 09 e 10. 
  OBRAS E SERVIÇOS: 01,03 a 10. 
  TRANSPORTADORAS: 01,03 a 06, 09 e 10. 
   
 V. A classificação comercial (materiais e/ou serviços) do interessado será resultante da compatibilidade entre o objetivo 

social da empresa, os atestados apresentados e o discriminado no campo 5 (5.1 e 5.2) do formulário INSCRIÇÃO 
CADASTRAL - IC. 

   
 VI. Os documentos necessários ao Cadastramento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou pelo funcionário do local de entrega da documentação, ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. 

   
• Para quaisquer esclarecimentos, contatar: 
CENTRAL DE ATENDIMENTO A FORNECEDORES - CAF 

  Rua Delmiro Gouveia, 333   Bloco B - 3º Pavimento  -  Sala B-310  -  Bongi 
CEP: 50761-901 – Recife / PE  
Fones: (0XX81) 3229-2537 / 2523 / 3298 / 3162 / 3164 -  Fax: (0XX81) 3229-3173 / 3373 
e-mail: caf@chesf.gov.br 

         Horário de funcionamento:  Segunda a Sexta-feira – 8:30 às 11:30 h  e  14:00 às 17:00 h 
  • Estas instruções e o formulário INSCRIÇÃO CADASTRAL – IC estão disponíveis na home page da 

CHESF, no seguinte endereço eletrônico:  http://www.chesf.gov.br 
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ANEXO 3 

Tabela da Distribuição Normal Padrão 

P(Z<z) 

 

Z 0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 

0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 

2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 
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2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 

2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 

3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990 

3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993 

3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 

3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 

3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 

3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 

3,6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3,7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

3,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

 


