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Ao Senhor Cristiano Rocha Heckert 

Secretário de Gestão 

Secretária de Gestão - SEGES 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Ministério da Economia 

Assunto: justificativa para o não cumprimento do art. 2º da Portaria nº 13.623, 

10/12/2019. 

Prezado Secretário, 

INTRODUÇÃO 

A Portaria Nº 13.623, de 10 de dezembro de 2019, estabelece “... diretrizes para 

redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de Serviços Gerais - 

Uasg, pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. “ 

 

Em relação à sua aplicação no IFSP, é importante ressaltar os pontos que destacamos a 

seguir: 

● Conforme previsto na Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais (IFs) são instituições 

multicampi (Art. 2⁰) que possuem natureza jurídica de autarquia e são detentoras de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (Art. 

1⁰), possuindo proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria 

(Art. 9⁰). 

 

● O Decreto n⁰ 7.022, de 02 de dezembro de 2009, considerando a estrutura multicampi 

e a institucionalidade dos IFs, prevê que: “...os órgãos centrais dos Sistemas 

Estruturadores da Administração Pública Federal … prestarão orientação e assistência 

técnica prioritária ao Ministério da Educação e às Reitorias dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, objetivando assegurar a efetiva operacionalização da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”. O referido Decreto 

também estabelece o registro dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob a forma multicampi, tendo a 

Reitoria por matriz e os campi que os integram por filiais.  
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Assim, de forma a efetivar o previsto na Lei nº 11.892/2008, os IFs possuem UASGs 

distintas para a reitoria e cada um de seus campi, com autonomia, dentro dos 

parâmetros do órgão, para realizarem suas compras e contratações junto à terceiros.  

Isto posto, apesar do previsto no Art. 2⁰ da Portaria 13.623/2019, de que os órgãos e 

entidades deverão realizar o redimensionamento do quantitativo de suas UASG, por 

Estado ou Distrito Federal, visando à centralização de contratações entre as unidades 

administrativas que estão na sua esfera de atuação, não é possível a redução do número 

de UASG de um Instituto Federal, já que, por cada uma representar a Reitoria ou um 

Campus, é inviável a redução de um percentual das mesmas.  

Como definir, dentre um conjunto de campi com a mesma estrutura e relativa autonomia 

para contratações, quais terão suas UASG’S desativadas? 

Outro ponto que merece considerações é o previsto no inciso II do Art. 3⁰ da Portaria 

13.623, que prevê eventual realocação de recursos de pessoal a serem tomadas em prol 

da centralização das contratações de cada IF: cada Reitoria e campus possui quantitativo 

de cargos previsto na Portaria nº 246 do Ministério da Educação, de 15 de abril de 2016.  

Dentre o quantitativo de servidores técnico-administrativos para cada campus estão 

previstos servidores para atuação em aquisições e contratos, com expertise na área de 

atuação do campus, possibilitando a aquisição e contratação, de forma mais ágil e no 

período do ano mais adequado ao funcionamento dos cursos daquela unidade. 

Os Institutos Federais se diferenciam sobremaneira dos demais órgãos da Administração 

Pública, haja vista, a sua grande variação de itens que são adquiridos ano a ano. Existe 

uma grande distinção entre os campi e os cursos ofertados, se isso já não bastasse para 

comprovar a particularidade da Rede, sabe-se que a cada novo projeto de pesquisa ou 

extensão, força-se as equipes de compras a debruçarem em várias pesquisas para 

especificar o item almejado que por diversas vezes não são demandas comuns de vários 

campi e sim demanda específica.  

Certamente, não que tenhamos  a opor, mas nos deparamos com muitas 

particularidades bem explicítas.  

Considerando que, nos parece razoável que os Institutos Federais possam utilizar o 

previsto no Parágrafo Único do Art. 3⁰ da Portaria 13.623, elaborando seus Planos de 

Centralização de Contratações, buscando, maior eficiência nas aquisições, porém, 
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justificando a não redução do quantitativo de UASGs devido à sua estrutura multicampi, 

da forma como expressa no presente documento. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

HISTÓRICO E MODELO ATUAL DAS COMPRAS E 

CONTRATAÇÕES NO IFSP 

 

1.1.  A Criação do IFSP 

 

 

Fig. 00 - Escola de aprendizes Artífices 

Embora o início da história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo - IFSP esteja vinculado à fundação da  Escola de Aprendizes e Artífices, em 

1909 pelo então Presidente Nilo Peçanha, o IFSP foi criado da forma como se apresenta 

atualmente pela Lei n.º 11.892/2008, iniciando efetivamente as suas atividades 

administrativas ao final do ano de 2009.  

O IFSP traz como sua principal característica, de acordo com a sua Lei de criação, a  

contribuição na melhoria da realidade econômica das regiões onde se faz presente, por 

meio de suas unidades descentralizadas, os campi. Dessa forma, o IFSP  busca orientar 
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suas ações  interferindo positivamente com o desenvolvimento do município e da região 

onde está localizado. Neste contexto, os Institutos Federais surgem com a missão de 

garantir a inclusão de setores da sociedade que, historicamente, foram  excluídos de 

forma efetiva nos processos de formação e desenvolvimento regional. 

Através dessa missão, a instituição busca legitimar e justificar a importância de sua 

natureza pública, utilizando a educação profissionalizante, científica e tecnológica como 

instrumento para a construção e resgate da cidadania e da transformação social. 

  

1.2. O Processo de Expansão e suas Etapas 

A partir do ano 2011, o Instituto Federal de São Paulo iniciou um processo de expansão 

de unidades pelo estado. Essa expansão tinha como objetivo a ampliação da oferta de 

vagas da educação profissional e tecnológica, de modo a garantir a educação continuada 

aos cidadãos, formando profissionais críticos e competentes, com autonomia ética, 

intelectual e tecnológica.  

A execução dessa ação de expansão das ofertas de vagas no IFSP se deu mediante a 

implantação de novas unidades de ensino, vinculadas aos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

Não obstante, a implantação dessas novas unidades da Rede Federal de Ensino 

ocorreram de forma planejada,  para que o processo ocorresse de forma bem sucedida. 

A seguir elencamos uma série de critérios objetivos, conduzidos pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, para a implantação de novas unidades do 

IFSP:   

1.2.1.  A Seleção dos municípios: 

● Primeiramente, foram selecionados municípios situados em regiões próximas aos 

arranjos produtivos instalados em níveis local e regional; 

● Após a seleção, foram analisados indicadores educacionais e de desenvolvimento 

socioeconômico; 

● Foi verificada também a possibilidade de potenciais parcerias para a implantação da 

futura unidade, à época; 

● Foram selecionadas regiões mais distantes dos principais centros de formação de mão 

de obra especializada ou em áreas de periferia de regiões metropolitanas; 
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Para que o processo de expansão fosse executado de forma a atingir seus objetivos 

sociais sem deixar de primar pelos princípios da eficiência e economicidade, também foi 

observada a distribuição territorial equilibrada das novas unidades de ensino, a cobertura 

do maior número possível de mesorregiões, a oferta de cursos de orientação tecnológica 

em sintonia com os Arranjos Produtivos Locais, a possibilidade de aproveitamento de 

infraestruturas físicas já existentes em consonância com as parcerias locais, ou seja, os 

campi dos Institutos Federais de São Paulo operam em localidades selecionadas com 

base em critérios técnicos,  promovendo a capacitação e formação profissional e 

tecnológica nas regiões que mais precisam e demandam dessa força de trabalho.  

Ao término da seleção dos municípios, foi iniciada a segunda etapa que consistia na 

Análise dos Projetos de Construção das novas unidades educacionais.  

1.2.2. Análise dos Projetos de Construção dos Campi: 

Esta etapa envolveu a análise dos projetos de construção dos Campi, inclusive do quadro 

de custos unitários encaminhado pelas instituições federais. Nesta fase também foi 

realizado comparativo do preço estimado pelo Instituto Federal com custo do m² das 

obras previstas com o valor do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI) na Coordenação-Geral de Infraestrutura da RFEPCT. Se o 

custo ultrapassasse o valor do SINAPI, a SETEC analisava a justificativa informada pelo 

Instituto Federal e, caso necessário, solicitava correções no projeto de investimento. 

Após aprovação do parecer técnico de engenharia pela Coordenação-Geral de 

Infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT) da SETEC, o processo era encaminhado ao Diretor de Desenvolvimento da 

Rede e, posteriormente, ao Secretário da SETEC para análise e aprovação do projeto. 

Esta análise possibilitava maior controle sobre a aplicação do recurso público, uma vez 

que as instituições necessitam justificar e revisar o projeto de investimento junto à 

SETEC, o que traz, como consequência, a otimização do investimento e maior 

economicidade no momento da execução. 

Após aprovação do projeto, o crédito orçamentário era descentralizado à Reitoria do 

IFSP, que iniciava os trabalhos de execução do projeto. 

1.2.3. A Execução das Obras pelos Institutos Federais 
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Após os passos anteriores, O IFSP iniciou os trabalhos referentes aos estudos 

preliminares, anteprojetos, estudos de viabilidade técnica, econômica e avaliação do 

impacto ambiental, os projetos básicos e seus detalhamentos, os orçamentos, as 

licitações e contratações, o recebimento definitivo das obras, e, sobretudo, a 

manutenção da qualidade dos empreendimentos, pela guarda do caderno de 

especificações, documentação “as built”, condições de operação definidas em projeto, e 

as devidas licenças emitidas pelos órgãos públicos competentes (Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros, habite-se, licença ambiental de instalação, etc.). Ou seja, todos os 

documentos e procedimentos necessários para a efetivação e conclusão de uma obra 

pública, de forma bem sucedida.  

Coube ainda, às instituições de ensino, registrarem  e atualizarem  as informações sobre 

o estágio de execução das obras no Módulo de Obras do Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC). 

1.2.4.  Monitoramento e Fiscalização das Obras 

Por fim, deu-se a última etapa, que incumbiu aos Institutos Federais a responsabilidade 

na efetiva fiscalização das obras. No caso em que foram realizadas as descentralizações 

de crédito da SETEC para as instituições de ensino, realizaram também a verificação do 

cumprimento do objeto, mediante acompanhamento, monitoramento  e análise das 

obras de acordo com as  informações registradas no sistema SIMEC, por meio de 

servidores especialmente designados para tal função, conforme determina a Lei Geral 

de Licitações 8.666/1993. 

Sobre o processo de ampliação da abrangência de atuação do IFSP, é importante frisar 

que este foi um elemento essencial para a organização e evolução das operações 

administrativas da instituição. A efetividade das ações da administração, como a 

execução do orçamento e o aumento na eficiência das aquisições e contratações ocorreu 

de forma paralela aos avanços que ocorreram na área educacional do IFSP, como o 

aumento na oferta de cursos, o aumento no número de alunos atendidos, a excelência 

no desempenho em avaliações e competições estudantis, dentre outros.    

O IFSP conseguiu ampliar a sua abrangência para 36 municípios das mais diferentes 

regiões do Estado de São Paulo. Atualmente, a instituição atende aproximadamente 50 

mil alunos. Estes alunos são, em sua grande maioria, oriundos de famílias socialmente 
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menos favorecidas. Não é raro encontrarmos dentre os alunos do IFSP, casos de 

estudantes cujas famílias se encontram em situação de alta vulnerabilidade social. 

Também integram o corpo discente do IFSP uma grande quantidade de alunos que 

tiveram toda sua formação, desde o ensino básico ao fundamental, em escolas da rede 

pública municipal e estadual de ensino.  

O acolhimento desses jovens em uma instituição como o IFSP, torna-se geralmente um 

alento para as famílias, que vêem a educação profissionalizante como uma oportunidade 

de mudança e melhoria de suas condições sociais e econômicas.  

Pela natureza de sua Lei de criação, o IFSP possui autonomia, nos limites de sua área 

de atuação territorial, para criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas 

dos cursos por ele oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. Ainda 

exerce o papel de instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais. 

No âmbito de suas atividades administrativas, o IFSP é organizado e estruturado de 

forma a apresentar a proposta orçamentária anual  personalizada para cada um de seus 

campi e Reitoria, onde cada unidade possui autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira, inclusive no que tange aos processos de compras e contratações.   

1.3. A  Evolução dos Procedimentos 

No início de suas atividades administrativas, que ocorreu no segundo semestre do ano 

de 2009, o IFSP optou por manter a administração de processos licitatórios, a gestão 

dos contratos e execução orçamentária e financeira centralizados em sua Reitoria.  

Nesses primeiros meses, a Pró-Reitoria de Administração principiava os trabalhos de 

estruturação dos campi existentes. Paralelo a isso, a Administração também debruçava-

se em estudos para continuar com a expansão da rede em todo o Estado de São Paulo. 

Os trabalhos relacionados à aquisição de bens e contratação de serviços também 

ocorreram inicialmente de forma centralizada na Reitoria, nesse momento o IFSP 

contava com apenas 11 campi. Os procedimentos licitatórios no âmbito do IFSP seguiam 

então o seguinte fluxo: cada unidade de gestão enviava, por meio de um sistema de 

protocolos interno, denominado SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa), as 

suas demandas de aquisição para o órgão executor central. Estas demandas, por bens 

e serviços, eram inseridas em um banco de dados e, por meio das informações enviadas 

pelas unidades, posteriormente as mesmas eram processadas pelos setores 



 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

8 

 

responsáveis da Reitoria, que promoviam os certames licitatórios de forma a atender às 

demandas de cada um dos campi. 

Os trabalhos referentes à execução orçamentária e financeira atinentes às essas 

licitações, também eram centralizados nos setores de contabilidade e finanças da 

Reitoria. Os servidores lotados nestes setores eram responsáveis pelas operações de 

pré-empenho, empenho,  liquidação, pagamento e bem como pela conformidade de 

gestão, referentes às aquisições e contratações solicitadas pelos campi, e também pela 

Reitoria. 

A partir de 2011, o IFSP inicia a 2ª Fase do seu processo de expansão. Assim, a Reitoria 

que contava com 11 campi até então, passou a contar com mais 12 unidades além 

daquelas já existentes.  

Os desafios encontrados nesse momento, no qual o IFSP contava com 23 unidades, bem 

como suas dificuldades procedimentais, evoluíram de forma exponencial com o processo 

de expansão, elevando assim as demandas por licitações, por empenhos, por 

pagamentos, por acompanhamentos e intervenções contratuais, dentre outros. Estes 

eventos contribuíram para que os Gestores do IFSP baseados em orientações dos 

Gestores dos Órgãos Superiores iniciassem tratativas para, de forma planejada e 

controlada, efetivar a descentralização dos processos de compras, contratações e 

gestão, para que as execuções das ações viessem a ser efetuadas pelos atores 

demandantes em seus respectivos campi. 

Os primeiros procedimentos descentralizados foram os referentes à execução 

orçamentária e financeira. Este processo se deu por meio da delegação da gestão, em 

consonância com os termos do art. 9º da Lei nº. 11.892/2008. 

A partir daí, começaram a ser criados os primeiros manuais de procedimentos realizados 

pelos diversos setores da Reitoria, e os novos servidores, já lotados respectivos campi 

começaram a receber os treinamentos referentes aos processos que envolviam a 

execução  da despesa tais como empenho, liquidação e pagamento, bem como rotinas 

como pré-empenho e também da análise da conformidade de gestão.  

Na sequência foram sub-rogados os contratos licitados da UASG da Reitoria para as 

UASG’S dos campi e os mesmos passaram a ser executados e fiscalizados de forma 

descentralizada pela administração dos respectivos campi. 
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Seguindo os mesmos princípios do setor de finanças, os setores responsáveis pela 

realização de licitações iniciaram a descentralização dos processos de aquisições e 

contratações no ano de 2013. Para a tramitação dos processos foram criados vários 

procedimentos na Reitoria, de forma a garantir a acuracidade documental e a segurança 

jurídica dos processos orientados pelos novos executores, uma vez que tais ações eram 

centralizadas na Reitoria até então.  

Assim, foi criada a Diretoria de Licitações e Contratos, que posteriormente viria a ser 

denominada Diretoria de Logística e Aquisições. Esta Diretoria, trabalhando de forma 

integrada com as suas Coordenadorias, era responsável inicialmente por checar os 

documentos enviados pelos campi, fornecer as orientações necessárias, referentes aos 

processos licitatórios e contratos, promover treinamentos e capacitações, enviar os 

processos licitatórios à Procuradoria Jurídica e, após isso, receber os processos com os 

pareceres jurídicos, auxiliar os campi nas tarefas fundamentadas nas orientações 

técnicas e adequações legais necessárias apontadas pela Procuradoria Jurídica.  

É importante ressaltar que, mesmo com grande esforço dos setores envolvidos no 

processo de descentralização das compras públicas para os campi, a Pró-Reitoria de 

Administração após um estudo técnico, concluiu que se mantendo centralizada a 

aquisição de materiais e serviços de uso comum em todas as unidades do IFSP, teria 

condições de negociar melhores preços em seus processos em determinados casos.  

Essas aquisições centralizadas passaram a ser efetuadas mediante a realização de 

Pregões na modalidade Sistema de Registro de Preços - SRP, gerenciadas pela Reitoria 

e contavam com as unidades descentralizadas como colaboradoras no processo interno 

de elaboração da licitação. Nestas ocasiões, cada campus se tornava responsável por 

um processo específico de acordo com os tipos de itens a serem licitados. Tal 

procedimento é utilizado atualmente, entretanto aplica-se à bens e materiais de uso 

comum de vários campi e reitoria.  

A evolução dessas aquisições centralizadas por meio das SRPs, para itens de uso comum, 

foram sendo aprimoradas ano a ano, e à medida em que ampliava a participação, 
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decorrente do conhecimento adquirido pelos servidores responsáveis pelos processos 

licitatórios das unidades do IFSP, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: 

Analisando o gráfico apresentado, é possível observar a evolução no trabalho de  

 

Gráfico 1 - Evolução das Aquisições Centralizadas (SRPs) após descentralização das licitações  

centralização das aquisições de bens de demanda comum entre (as unidades) os Campi 

do IFSP. Com a exceção dos anos 2015, 2016 e 2017, nos quais as aquisições foram 

severamente afetadas por medidas de contingenciamento orçamentário do Governo 

Federal, cabe destacar que o IFSP implementou gradativamente o uso de Atas de 

Registro de Preços para as compras desses bens e serviços.  

Essas compras centralizadas abrangem uma extensa gama de produtos, tais como: 

materiais de expediente, insumos de informática, ferramentas, materiais de manutenção 

predial, materiais elétricos, materiais de uso laboratorial, etc.  

Dessa forma estas compras, quando realizadas de forma compartilhada, trazem algumas 

vantagens à Administração, como a economia de escala, maior competitividade 

decorrente da participação na licitação, e, principalmente, aferem maior flexibilidade na 

gestão orçamentária para essas aquisições, entretanto a participação dos campi é 

fundamental na realização destes processos tanto na fase interna como na fase externa. 
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Tal participação  possibilita que os setores da Reitoria assumam funções de suporte às 

unidades descentralizadas, não precisando dispor de sua força de trabalho para a 

execução destes procedimentos licitatórios. 

Além do que com a descentralização das compras, para as demandas específicas, de 

acordo com os cursos ministrados com o perfil da localidade, de cada unidade passaram 

a ser gerenciadas pelos próprios campi. Tal fato viabilizou inúmeros ganhos ao serviço 

público, como por exemplo, a maior precisão na descrição do item a ser adquirido ou 

contratado, maior agilidade na realização do processo, efetividade na fiscalização da 

entrega do bem ou serviço, melhor controle orçamentário sobre as aquisições, melhor 

controle financeiro para a realização dos pagamentos etc. Estes ganhos administrativos 

são facilmente observados em todas as unidades do IFSP. 

1.4. Evolução do volume nos procedimentos licitatórios 

Os processos licitatórios no IFSP, nos primeiros anos de funcionamento da instituição, 

ocorriam de forma centralizada em setores da Reitoria. Estes setores se organizavam 

para receber as demandas dos 11 campi existentes até então, e elaboravam vários 

documentos tais como; Minuta de Edital, Projeto Básico, Minuta de Contrato, pequisa de 

mercado, dentre outros. Após finalização da montagem do processo, encaminhavam os 

mesmos  para a análise jurídica. Após isso realizavam a publicação do certame  e 

finalmente após todos esses trâmites da fase interna da Licitação, realizavam sua 

abertura para disputa pelos fornecedores.  

Neste período, algumas poucas licitações e/ou procedimentos licitatórios eram realizados 

nos campi. Algumas unidades, até por estarem em fase de estruturação, sequer 

possuíam servidores suficientemente habilitados para operacionalizar tais processos.  

O volume de licitações realizadas neste período que podemos chamar de “Pré-

Descentralização”, pode ser observado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 - Volume de Licitações no período “Pré-Descentralização”. 

Devido ao grande volume de demandas por aquisições e contratações dos Campi do IFSP 

neste período, as coordenadorias da Pró-Reitoria de Administração, que eram 

responsáveis por esses procedimentos, acabavam ficando sobrecarregadas, 

principalmente em razão dos vários processos necessários para consolidação destas 

operações.  

Além dessas dificuldades para a execução do volume de trabalho que lhes era atribuído 

à época, as coordenadorias, da Reitoria, também deparavam-se com a falta de tempo 

hábil e a escassez de servidores para promoverem o suporte adequado aos campi, recém 

descentralizados. Por conta disso, também sofriam inúmeras cobranças das unidades 

descentralizadas. 

Com o processo de expansão da denominada Segunda Fase, estas coordenadorias 

passaram a atender não mais 11 e sim 23 unidades.  

Dessa forma, a situação de trabalho que já era adversa para os servidores lotados na 

Reitoria, começava a se tornar insustentável. O aumento rápido das demandas técnicas 

e operacionais e as dificuldades encontradas pelas equipes para gerir essa expansão da 

demanda de serviços, exigiam uma ação rápida.  
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Essa ação deveria ser, antes de mais nada, planejada, para evitar outros problemas 

decorrentes de um processo mal elaborado ou mal sucedido. Foi então que se iniciou o 

trabalho para a descentralização dos procedimentos licitatórios para que a sua execução 

passasse a ser efetuada pelos servidores dos próprios campi, que já possuíam suas 

UASG de compras à época.  

A ideia principal sempre consistiu em manter os setores da Reitoria operando como 

departamentos consultivos, voltados a subsidiar os campi. Entretanto alguns setores 

continuariam responsáveis pelo gerenciamento de aquisições de bens e serviços comuns 

a todos os Campi e Reitoria do IFSP de forma centralizada, por meio das aquisições por 

meio de Sistema de Registro de Preços, em virtude de vários aspectos positivos já 

relatados em parágrafos anteriores.    

A descentralização dos processos de licitação, por sua vez, tem seu início formalizado 

pela Portaria n.º 2.618, de 28 de agosto de 2012. Essa Portaria também dispõe sobre 

os processos de dispensa de licitações, administração de contratos, emissão de 

empenhos, movimentações de crédito, conformidade de gestão, entre outros 

procedimentos. Assim, no início de 2013, os campi do IFSP já passavam a operar com 

uma grande autonomia, porém, contando sempre com o suporte dos setores 

competentes da Reitoria. 

Outro fator que veio posteriormente a nortear a descentralização dos trabalhos para os 

campi foi o Regimento Geral do IFSP, aprovado pela Resolução n.º 871 de 4 de junho 

de 2013 e alterada pela Resolução n.º 7, de 4 de fevereiro de 2014.  

Este documento surgiu com o objetivo de disciplinar a organização, as competências e 

o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas 

do IFSP, de forma complementar ao seu Estatuto. 

Este regimento também dispõe sobre a criação dos Regimentos Internos dos Campi do 

IFSP, que é parte integrante do Regimento Geral do IFSP. Os regimentos internos, 

definidos na Resolução nº 26 de 2016, onde dispõem de forma detalhada a estrutura 

organizacional e administrativa dos campi do IFSP, bem como as competências de todas 

as suas diretorias e coordenadorias.  

Com as diretrizes das suas competências detalhadas no Regimento dos Campi, bem 

como a orientação de seus procedimentos organizados, à medida que ocorriam as 
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descentralizações dos processos de licitações e de execução orçamentária, pelos setores 

da Reitoria e pelos campi do IFSP, que já vinham se estruturando, e principalmente com 

a nomeação de novos servidores, os campi foram obtendo o conhecimento e segurança 

necessários acerca das novas atribuições que lhe cabiam e, aos poucos foram adquirindo 

autonomia nas suas ações e decisões. 

A evolução das aquisições dos campi da Segunda Fase de expansão do IFSP após a 

descentralização, podem ser observadas no gráficos abaixos:   

 

Gráfico 3 - Licitações realizadas pelos Campi após a descentralização (2ª fase) 
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Gráfico 4 - Quadro comparativo de pregões: Reitoria X Campi (2ª Fase)  após a descentralização 

Também é importante observar no Gráfico 1, nos anos de 2018 e 2019, o IFSP conseguiu 

realizar um bom número de Atas de Registro de Preços. Se compararmos com os 

números de pregões realizados nos anos de 2018 e 2019 no Gráfico 4, podemos observar 

que à medida que foram aprimoradas as aquisições centralizadas, utilizando-se das 

SRPs, diminui-se o número de pregões realizados pelos campi.  

Isso ocorreu em função da maior abrangência nas aquisições dos itens, que as Atas de 

Registro de Preços, permitem, dispensando grande parte das licitações na utilização 

(realização) dos pregões nos campi do IFSP. Entretanto os pregões realizados pelos 

campi continuaram sendo realizados, devido à demandas específicas de cada unidade.  

Com a continuidade do processo de expansão do IFSP, mais nove unidades passaram a 

integrar a Rede no Estado de São Paulo. Essa Terceira Fase do processo de expansão 

iniciou-se no final de 2013 e seguiu até o final de 2017. As primeiras unidades a 

integrarem esta terceira fase do processo, foram os campi Boituva, Matão, Capivari, São 

José dos Campos, Campinas e Jacareí. Tais campi já atuavam como Avançados, portanto 

já tinham acompanhado o processo de descentralização e sendo assim já dispunham em 

seus quadros funcionais, de servidores devidamente capacitados para a execução das 

novas atribuições.  
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O Campus Sorocaba, que antes era um Campus Avançado viria a se tornar um Campus 

Pleno em pouco tempo. Por fim, no ano de 2017 iniciaram suas atividades os Campi 

Pirituba e Itaquaquecetuba, ambos na Grande São Paulo.  

É possível observar no gráfico abaixo que esses novos campi plenos que iniciaram 

recentemente suas atividades, mesmo sendo em momento em que ainda ocorria o 

processo de descentralização, possuem um desempenho tão bom quanto os demais, 

realizando em média mais de 11 licitações por ano. Mesmo as unidades mais novas (do 

IFSP), já realizam em média mais de 8 licitações por ano. Esta performance deve-se ao 

fato de os processos de descentralização já estarem consolidados em todos os níveis no 

IFSP. 

     

  Gráfico 5 - Licitações realizadas pelos Campi após a descentralização (3ª fase) 

Através da observação dos gráficos acima, podemos verificar que, a Reitoria, que 

realizava em média 115 pregões por ano antes da descentralização, passou a realizar, 

após a delegação dessas atribuições aos campi, 46 pregões em média por ano. Ou seja, 

houve uma redução de 60% no volume de licitações realizadas pela Reitoria. Isso 

possibilitou que os servidores lotados na Pró-Reitoria de Administração pudessem dispor 

de tempo para fornecer suporte aos campi e, principalmente, dedicarem-se à gestão de 

projetos de melhoria e estruturação da Rede, uma vez que os processos de Obras de 

Engenharia continuam sob a tutela da Reitoria, devido à setor especialmente voltado à 

este fim.  
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É possível também observar que os campi do IFSP assimilaram de forma efetiva a 

descentralização dos processos licitatórios, realizando em média mais de 11 pregões por 

ano cada um. Além da elaboração dos documentos da fase interna de licitação, as 

Coordenadorias de Licitações e Contratos dos campi são também responsáveis pela 

realização dos pregões, ou seja, a fase externa.  

São responsáveis ainda pelo controle e administração dos processos de aditamentos 

contratuais, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiros contratuais,  pelas 

chamadas públicas da Agricultura Familiar e pelos processos de dispensa de licitação. E 

também de forma indireta pela alimentação de informações específicas sobre os 

processos licitatórios, alimentação técnica e detalhada de informações sobre Atas de 

Registro de Preços. Também tem a função de acompanhamento e controle do Plano 

Anual de Compras dos respectivos campi.  

Também são responsáveis pelas orientações aos novos servidores e coordenadores 

sobre os processos administrativos em geral, procedimentos licitatórios dentre outras 

atribuições. Levando em consideração que estas coordenadorias trabalham com equipes 

extremamente enxutas, em média 2,5 servidores por câmpus, é possível inferir que os 

resultados obtidos são excelentes.  

Isto demonstra que essas unidades obtiveram autonomia ao longo desse período, 

inclusive atuando de forma ativa junto aos setores competentes da Reitoria no sentido 

de atender às mudanças ocorridas nas Instruções Normativas, Decretos e outros 

instrumentos legais que norteiam as ações administrativas relativas à Licitações e 

Contratos Administrativos. 

Vale frisar que além dos 32 Campi, até aqui apresentados, o IFSP possui ainda mais 5 

unidades de Campus Avançados.  São eles: Campus Jundiaí, Campus Tupã, Campus Ilha 

Solteira, Campus São Miguel Paulista, e o mais recente dos campi do IFSP, o câmpus 

pleno São José do Rio Preto. Todo o trabalho de gestão e execução orçamentária, assim 

como os trabalhos referentes às licitações destas unidades, são realizados ainda de 

forma centralizada na Reitoria do IFSP. Isto ocorre porque, estas unidades, conforme 

disposto na Portaria MEC n.º 246 de 15 de abril de 2016, possuem efetivo reduzido, 

dedicado basicamente às atividades relativas à área educacional do IFSP. 
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1.5. A Execução Orçamentária 

 

A descentralização dos processos relativos à execução orçamentária, iniciou-se pouco 

antes da descentralização das licitações. Essas ações começaram a ser executadas pelos 

campi da primeira fase em 2012. Como neste período alguns desses campi não contavam 

com servidores devidamente especializados como, Contadores ou Técnicos de 

Contabilidade para a execução dessas tarefas, outros servidores foram treinados 

execução de tais tarefas.  

 

As Diretorias de Orçamento e Finanças da Reitoria tiveram um papel fundamental nesta 

etapa, acompanhando e orientando os servidores envolvidos na execução orçamentária 

e financeira, assim como orientando os servidores dos campi  que executavam atividades 

relativas à Conformidade de Registros de Gestão.   

 

Neste contexto, é importante ressaltar que, antes de ocorrer a descentralização dessas 

tarefas, os servidores lotados nas coordenadorias que integravam as Diretorias de 

Orçamento e Finanças que emitiam os empenhos referentes às aquisições e contratações 

dos campi utilizando o número da UG das unidades.  

 

Ou seja, embora nos relatórios gerenciais a execução dessas operações sejam creditadas 

aos campi, até o final de 2013, quem executava boa parte dessas operações eram 

servidores da Reitoria. 

 

Assim, podemos observar no quadro abaixo o volume de empenhos efetuados pela 

Reitoria no período que precedeu a descentralização das atividades de execução 

financeira e orçamentária: 
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Gráfico 6 - Volume de empenhos efetuados pela Reitoria antes da Descentralização  

 

Estabelecendo uma análise do gráfico temos, antes da descentralização total das 

atividades de execução orçamentária aos campi, a Reitoria realizava em média 5.018 

empenhos por ano. Os campi que integravam a 1ª Fase da expansão, iniciaram os 

trabalhos de emissão de empenhos e movimentações de créditos em meados de 2012.  

A descentralização dessas atividades aos campi da 2ª Fase da Expansão, veio a ocorrer 

apenas no início de 2014, quando os novos servidores como;  Contadores e Técnicos de 

Contabilidade dessas unidades entraram em exercício. Com a descentralização, a 

Reitoria teve o seu número médio de emissão de empenhos reduzido para 

aproximadamente 1.709 empenhos por ano. Ou seja, uma redução de 66% no volume 

de notas de empenhos emitidas e geridas pelo órgão central. 

Essas unidades descentralizadas, por sua vez, executaram, desde a descentralização, 

uma média de 281 empenhos por ano. Lembrando que os campi operam com equipes 

bastante enxutas em suas Coordenadorias de Contabilidade e Finanças (uma média de 

2,5 servidores por campus). 

É possível verificar no quadro abaixo o desempenho dos campi do IFSP na emissão dos 

empenhos após o processo de descentralização.  
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Gráfico 7 - Volume de empenhos efetuados pelos Campi após Descentralização 

Com a descentralização da execução orçamentária para os campi, a tarefa referente ao 

Planejamento Orçamentário também teve ganhos substanciais. O orçamento 

participativo, que conta com a colaboração de coordenadores, professores e alunos, 

aferiu maior transparência ao processo de elaboração do planejamento da aplicação dos 

recursos previstos para os campi do IFSP.  

A participação direta da comunidade nos processos de planejamento orçamentário 

trouxeram uma substancial melhora no controle e na definição das Ações dos campi,  

promovendo maior compreensão por parte da comunidade sobre o fato da Administração 

Pública contar com um recurso limitado para a manutenção do funcionamento de seus 

órgãos. As necessidades da Administração Pública e da comunidade, no entanto, são 

ilimitadas. O bom uso deste recurso depende do seu emprego em prioridades elencadas 

de forma coletiva, no caso dos campi do IFSP, com a participação de todos os grupos de 

interesse  da instituição e de sobremaneira da comunidade local. 

O reflexo dessa participação, bem como do ótimo desempenho das unidades ocorrido 

após o trabalho de capacitação dos servidores e descentralização dos processos citados 

neste capítulo, pode ser observado na excelência da execução orçamentária do IFSP, 
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sendo a 2ª melhor execução orçamentária entre as autarquias do Governo 

Federal. Essa excelência foi conquistada no decorrer dos anos, com um esforço coletivo 

das equipes, primando sempre pelos princípios da legalidade, da eficiência e da 

economicidade, em prol da melhoria contínua dos serviços prestados pela Administração 

Pública à comunidade.  

Concluindo, a descentralização gradativa e planejada da execução dos procedimentos 

licitatórios, bem como as execuções financeiras e orçamentárias, também contribuíram 

para a consolidação da autonomia administrativa dos campi do IFSP, possibilitando a 

melhoria contínua nos processos de gestão administrativa dos recursos públicos.  

Pode-se destacar mais detalhadamente,  o aprimoramento dos processos de compras e 

contratações de serviços, o maior suporte jurídico sobre os atos praticados pela 

administração, a melhoria nos processos de gestão dos serviços continuados com 

fornecimento de mão de obra, além de permitir a integração dos diversos atores 

envolvidos nos processos de contratação, atuando efetivamente na verificação da 

qualidade dos bens e serviços entregues, e principalmente no trabalho de planejamento 

orçamentário (PLOA), resultando em melhoria na transparência e  utilização de recursos 

públicos em busca da  efetividade dos serviços prestados  pelo IFSP em prol de toda a 

Comunidade Local. 

 

CAPÍTULO 2 

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO ÂMBITO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO – IFSP 

 

2.1. Conceito e Objetivo 

2.1.1. Avaliação é um processo de produzir informações sobre os valores dos 

resultados da implementação de políticas e programas públicas: 

▪ Toda avaliação sucede ou é mais bem realizada após um processo de monitoração. 

▪ Monitoração é a simples produção de informações sobre suas causas e consequências. 

 

2.1.2. O objetivo da avaliação é concorrer para o aumento da responsabilidade na 

gestão pública: 
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▪ Não se deve restringir ou classificar êxitos e fracassos de programas ou 

simplesmente julgar as informações disponíveis. 

▪ Tem de procurar reconstruir as relações de causa e efeito, reforçando o 

conhecimento sobre variáveis críticas. 

▪ A avaliação efetiva existe para responder a indagações concretas e precisas sobre 

determinada política pública. 

 

 

2.1.3. Nos últimos anos a busca de métodos racionais conduzem às várias formulações 

e análises: 

 

▪ Identificação de alternativas mais viáveis para o alcance desses objetivos. 

▪ Análise de cada alternativa segundo modelos de causa e efeito e custo-benefício. 

▪ Escolha de alternativa que produza melhores consequências em termos de 

eficiência e eficácia. 

▪ Avaliação dos resultados alcançados. 

 

 

2.1.4. O processo avaliativo é significativamente mais complexo; nem a lógica racional 

se reproduz, na prática, de forma tão clara, nem os métodos racionais preenchem todas 

as dimensões da avaliação. Podem-se ressaltar as seguintes premissas: 

 

▪ Por melhor que sejam definidos, os objetivos serão sempre algo ambíguo e 

mutável. 

▪ Os instrumentos de medida, sobretudo os indicadores sociais, também são algo 

fluido e pouco fundamentado em princípios e teorias comumente aceitas. 

▪ A definição de um problema que gera uma política pública é uma construção 

arbitrária, a partir de uma situação problemática detectada na realidade. 

 

2.1.5. Fatores que condicionam o processo de avaliação: 

 

▪ A organização é constituída por uma pluralidade de fatores que ultrapassa o limite 

dos controles individuais; 
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▪ Uma organização burocrática desenvolve interesses próprios de autopreservação, 

sobrevivência e progresso. 

“Os Fatores políticos constituem a própria essência da gestão pública.” 

 

2.1.6. Fatores políticos que restringem a aplicação de critérios racionais: 

 

▪ A coleta de informações, tanto para formulação quanto para a avalição; 

▪ Critérios genéricos e ambíguos são preferidos aos mais específicos; 

▪ Objetivos definidos de forma ampla e imprecisa favorecem avaliações positivas. 

 

A perspectiva racional analítica enfatizou tanto a análise sistêmica, a metodologia 

empírica, as técnicas quantitativas, que praticamente deixou pouca margem de crença 

em outros métodos para análise, formulação e avaliação da política pública. 

 

Nesse sentido, a perspectiva racional analítica faz crer que métodos qualitativos, 

julgamento de valores, inferências e intuições baseadas em experiências constituem, 

por exemplo, arbitrariedades que fogem à objetividade na análise dos fatos. 

 

2.2. Dimensões Básicas de Avaliação 

Apesar da relevância da Lógica Racional como base para a formulação de Políticas 

Públicas, devem considerar outros parâmetros como os valorativos, de ética e moral e 

de métodos não racionais, ou seja considerar a MULTIPLICIDADE DE MÉTODOS. 

 

Três questões básicas devem ser consideradas na formulação e análise da política 

pública: EFICIÊNCIA, EFICÁCIA e EFETIVIDADE, vejamos:  
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DIMENSÕES 

BASÍCAS 

 

FATOS 

 

AÇÕES 

 

 

VALORES 

 

PRIORIDADE NA 

ANÁLISE 

Descrever e classificar 

fatos, buscando 

relações de causa e 

efeito na política 

pública 

Determinar a viabilidade e 

probabilidade de que os 

cursos de ação identificados 

resultarão nas 

consequências previstas. 

Buscar bases valorativas, 

éticas, morais e sociais para a 

análise da política pública. 

OBJETIVO 
Explicar e prever a 

política pública 

Definir argumentos para 

sugerir e recomendar 

políticas públicas. 

Determinar critérios de valores 

na política pública 

PRIORIDADE NA 

AVALIAÇÃO 

(CONSEQUÊNCIA) 

Verificar se a 

sequência prevista foi 

cumprida e se 

adequada para o 

alcance dos fins 

desejados 

Verificar a consequência das 

ações previstas, ou seja, se 

os resultados foram 

alcançados 

Verificar a consequência entre 

os valores que prevaleceram na 

formulação da política e os 

valores dos resultados 

Quadro 01 – Dimensões Básicas da formulação – Análise da Política Pública - Implicações para 

avaliação.  
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FATOR CONCEITO 
QUESTÃO 

BASICA 
OBJETIVO 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 
MEDIDAS 

EFICIÊNCIA 

Cumprimento 

de normas e 

procedimentos 

e redução de 

custos  

Como 

aconteceu  

Verificar se um 

programa público 

foi executado de 

maneira mais 

competente e 

segundo a 

melhor relação 

custo/resultado  

Produção de 

informações para 

medir o 

processamento de 

insumos e seus 

efeitos sobre os 

resultados  

1 - Procedimentos  

2 -Razão insumo / 

produto  

3 – Custo / 

resultado  

 

EFICÁCIA 

Alcance de 

resultados e 

qualidade de 

produtos e 

serviços  

O que 

aconteceu  

Verificar se os 

resultados 

previstos foram 

alcançados em 

termos de 

quantidade e 

qualidade  

Produção de 

informações sobre 

os resultados 

alcançados  

1 - Discrepâncias 

entre resultados 

previstos e os 

efetivamente 

alcançados.  

2 - Qualidade  

EFETIVIDADE 

Impacto da 

decisão 

pública  

Que 

diferença 

fez  

Verificar se os 

resultados foram 

congruentes com 

as demandas, 

apoios e 

necessidades da 

comunidade  

Produção de 

informações sobre 

valores e 

necessidades que 

estão explícitos e 

implícitos ao 

alcance dos 

objetivos  

1 – Adequação: 

satisfação de 

necessidades que 

deram origem a 

politica  

2 – Equidade: 

distribuição mais 

justa de recursos 

públicos  

3 – Propriedade 

política: resposta a 

demandas explícitas 

da comunidade  

Quadro 02 – Síntese: Eficiência, Eficácia e Efetividade por Categorias Específicas 
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“Avaliar a EFICIÊNCIA é saber como aconteceu; a EFICÁCIA o que aconteceu; a 

EFETIVIDADE que diferença fez.” 

2.2.1. EFICIÊNCIA seria alcançar o resultado previsto gastando-se o mínimo possível. 

 

2.2.2. A EFICÁCIA é uma simples medida do resultado e discrepância, ou seja, a 

diferença entre o pretendido e o efetivamente alcançado. 

 

 

2.2.3. Mede-se a EFETIVIDADE produzindo informações sobre os valores dos 

resultados das Políticas Públicas, para saber se estão consoantes com os valores da 

comunidade.  

 

A efetividade possui três dimensões básicas: 

 

▪ Adequação – satisfaz a necessidade que originou à política. 

 

▪ Equidade – distribuição mais justa de recursos públicos. 

 

▪ Propriedade Política – demandas expressas da comunidade. 

 

A efetividade por ser uma medida externa, pode ser também avaliada em grupos 

específicos de acordo com os impactos em: 

 

▪ Usuários; 

 

▪ Comunidade; 

 

 

▪ Outros Órgãos Públicos. 

 



 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

27 

 

 CASOS 

 

SEGURANÇA 

PÚBLICA  

SAÚDE DO 

ADULTO  

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

alfabetização  

POLÍTICA 

SOCIAL 

distribuição 

de benefícios  

POLÍTICA DE 

TRANSPORTE 

construção de 

rodovias  

EFICIÊNCIA  

Gasto por 

policial em 

trabalho de 

investigação 

criminal  

Custo de 

campanhas de 

prevenção para 

evitar exposição 

a fatores de risco  

Salas de aula 

disponíveis para 

crianças na 

faixa de 7 a 14 

anos  

Número de 

funcionários 

de serviço e 

por número de 

beneficiários 

atendidos  

Custo por quilómetro 

construído  

EFICÁCIA  

Número de 

criminosos 

processados e 

números de 

crimes 

conhecidos 

registrados  

Demanda de 

serviços 

hospitalares em 

doenças crônico-

degenerativas e 

em inabilidades 

físicas e mentais  

Número de 

alunos 

matriculados 

nas escolas  

Número de 

beneficiários 

atendidos e de 

benefícios 

concedidos  

Quilometragem 

construída na 

qualidade 

determinada  

EFETIVIDADE  

Alterações nas 

condições de 

segurança 

pública 

(redução de 

criminosos 

livres)  

Alterações nas 

taxas de 

sobrevida após o 

dano e da 

expectativa de 

vida  

Alterações nos 

índices de 

analfabetismo 

na faixa etária 

determinada  

Alterações no 

padrão de 

vida dos 

beneficiários  

Alterações nas 

condições de 

transporte e de 

comunicações da 

comunidade servida  

Quadro 03 – Exemplos – Por categorias específicas 

2.3. Programas e Política Pública: O que avaliar. 

O processo de avaliação deve iniciar-se pelo conhecimento da forma pela qual o 

problema de política pública foi estruturado. É necessário saber se a definição do 

problema refletiu adequadamente a situação real diagnosticada. A definição de um 

problema de política é complexo e conflituoso, pois questiona concepções e percepções 

individuais sobre a natureza do problema e, portanto, é impossível de ser tratado 

segundo regras rigorosas e sistemáticas. 
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Na reorganização de um problema de política, deve-se considerar tanto sua natureza, 

dimensões, quanto os processos de reorganização como definição, classificação, 

explicação e relevância do problema. 

2.3.1. Redefinição do Problema 

A definição de um problema consiste num processo de gerar e testar alternativas de 

conceptualizações sobre uma situação real negativa. 

Na definição de um problema de política, deve-se partir de um processo aberto, ainda 

que vago e ambíguo, para se permitir a modificação ou rejeição de premissas 

previamente aceitas. A modificação de premissas desperta criatividade e aumenta a 

motivação para a busca de novas informações e soluções. 

2.3.2. Classificação  

Classificar uma infinita variedade de situações reais desfavoráveis, em um número 

menor das categorias que tenham características comuns e, assim, permitam um 

tratamento analítico e normativo globalista. 

 

2.3.3.  Explicação 

A explicação tem a ver com as causas e consequências dos fenômenos e da política 

pública. Quem sabe explicar, isto é, dizer com, quando e por que ocorre determinado 

fenômeno, sabe prever e, portanto, adquire bases racionais para interferir nos 

acontecimentos futuros. 

 

2.3.4. Relevância 

Consiste em conhecer valores, importância e utilidade relativa da solução de um 

problema de política para uma comunidade específica. Trata-se de definir prioridades e 

possíveis impactos desejáveis. Na análise de relevância, examina-se se as 

consequências de uma política são consideradas positivas em termos relativos, e não 

em termos absolutos. 
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2.4. Proposições Metodológicas: Como Avaliar. 

 

▪ A avaliação deve ser um processo contínuo e sistemático; 

 

▪ A avaliação deve ser empreendida de uma perspectiva global e histórica; 

 

▪ O processo de avaliação precisa envolver tanto avaliadores quanto 

administradores, ou usuários da avaliação; 

 

▪ A avaliação deve envolver pessoas de fora; 

 

▪ A avaliação deve apresentar a informação de forma adequada a mudanças e à 

inovação; 

 

▪ A avaliação social deverá considerar o contexto econômico social da região para 

a qual a política foi formulada; 

 

▪ A avaliação deve considerar a natureza de cada política; 

 

▪ A avaliação deve considerar critérios e objetivos sociais múltiplos de uma política 

pública. 

 

2.5. O uso da avaliação 

 

▪ Reajustar a política a novas condições da ambiência social, política e econômica; 

▪ Extinguir a política; 

▪ Reestruturar o problema; 

▪ Prorrogar decisões; 

▪ Solucionar conflitos; 

▪ Programar elogios. 
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2.6. Casos Práticos do IFSP 

2.6.1. Serviços de Vigilância Ostensiva 

Registra as despesas com vigilância ostensiva para segurança patrimonial e dos 

colaboradores do Órgão. 

● EFICIÊNCIA: Gasto em postos de trabalhos estratégicos de forma a garantir a 

segurança de todos os Alunos e Colaboradores dos Câmpus do IFSP, além de garantir 

também a segurança Patrimonial do Órgão. 

● EFICÁCIA: Controle no ingresso das pessoas e veículos nas dependências dos Câmpus 

do IFSP. 

● EFETIVIDADE: Diminuição de furtos e assaltos nas dependências dos Câmpus do 

IFSP, resultando em mais segurança para toda Comunidade Local. 

● USO DA AVALIAÇÃO: Com acompanhamento das ocorrências locais e a manutenção 

dos indicadores, foi realizado uma adequação nos postos de trabalho e 

consequentemente no valor do contrato, com a diminuição no gasto deste serviço, 

principalmente do ano de 2017 para 2018. Com esta redução houve a possibilidade dos 

Campi investirem em aumento de salas de Laboratório, em construções de quadras 

poliesportivas. Esta realização deve-se principalmente pela Gestão participativa com a 

comunidade local. 

 

 

 

Gráfico 8 - Evolução das Despesas Empenhadas com Vigilância Ostensiva 
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2.6.2. Serviços de Limpeza e Conservação 

 

Registra as despesas de limpeza e conservação de todas as dependências do Órgão. 

 

● EFICIÊNCIA: Contratação para limpeza e conservação dos Câmpus do IFSP, para 

garantir um ambiente saudável para todos os Alunos e Colaboradores dos Câmpus do 

IFSP. 

● EFICÁCIA: O número de salas de aulas, laboratórios, dependências administrativas e 

banheiros sempre limpos nos Câmpus do IFSP. 

● EFETIVIDADE: Um ambiente mais saudável, retorna um resultado de melhor 

qualidade no ensino e ações administrativas para toda a comunidade local do IFSP. 

● USO DA AVALIAÇÃO: Com acompanhamento das ocorrências locais e a manutenção 

dos indicadores, foi realizado uma adequação no valor do contrato, com a diminuição no 

gasto deste serviço, principalmente do exercício de 2017 para 2018. Com esta redução 

houve a possibilidade no exercício de 2019 em investir em ampliações de vários Campi, 

tendo também a possibilidade de aumentar o números de postos de trabalho para este 

serviço. Esta realização deve-se principalmente pela Gestão participativa com a 

comunidade local. 

 

 

Gráfico 9 - Evolução das Despesas Empenhadas com Limpeza e Conservação 
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2.6.3. Serviços de Energia Elétrica 

 

Registra as despesas com energia elétrica utilizadas em laboratórios, salas de aulas e 

todas as outras dependências do Órgão. 

 

● EFICIÊNCIA: Contrato de Demanda com as concessionárias que fornecem energia 

elétrica para atender a potência instalada em todas as dependências dos Câmpus. 

 

● EFICÁCIA: O número de salas de aulas, laboratórios, dependências administrativas e 

banheiros com iluminação e energia para os equipamentos dos laboratórios e 

computadores em todas as dependências nos Câmpus do IFSP. 

 

● EFETIVIDADE: Melhoria na qualidade das aulas e melhor desempenho nas tarefas 

administrativas, em prol de toda a comunidade local. 

 

● USO DA AVALIAÇÃO: Com o acompanhamento das necessidades, mantidas as 

qualidades nos serviços, houve a possibilidade de manutenção no consumo, 

principalmente do exercício de 2017 para 2018. No exercício de 2019 com diversas 

ampliações ocorridas resultou em aplicação destes recursos em outras melhorias nos 

Campi do IFSP em prol do benefício da Comunidade Local. 

 

Gráfico 10 - Evolução das Despesas Empenhadas com Serviços de Energia Elétrica 
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2.6.4. Bolsas de estudo no PAÍS 

 

Registra as despesas com bolsas de estudo no país, a qualquer título, e demais auxílios 

financeiros a ESTUDANTES. 

● EFICIÊNCIA: Pagamento do auxílio financeiro para os alunos vulneráveis. 

● EFICÁCIA: Diminuição nas taxas de evasão escolar dos alunos vulneráveis. 

● EFETIVIDADE: Melhora no aprendizado e na avaliação dos alunos vulneráveis e por 

conseguinte melhora na perspectiva de um futuro mais promissor para a comunidade 

local. 

● USO DA AVALIAÇÃO: Com o acompanhamento das necessidades dos alunos, houve 

uma orientação para a utilização mais específica destes recursos, tais como transporte, 

alimentação e moradia. 

 

Gráfico 11 - Evolução das Despesas Empenhadas com Bolsas de Estudo no País 

2.6.5. Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 

 

Registra as despesas com apoio administrativo, operacional e assistência técnica 

necessários a manutenção das atividades do Órgão. 

 

● EFICIÊNCIA: Contrato com serviços de manutenção de todas as dependências dos 

Câmpus do IFSP. 
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● EFICÁCIA: Melhoria principalmente nas manutenções das instalações elétricas, 

instalações hidráulicas e conservação dos bens móveis e imóveis de todas as 

dependências dos Câmpus do IFSP. 

 

● EFETIVIDADE: Melhoria na qualidade das aulas e melhor desempenho nas tarefas 

administrativas, em prol de toda a comunidade local. 

 

● USO DA AVALIAÇÃO: Com acompanhamento das ocorrências locais e a análise dos 

indicadores, apesar da evolução deste serviço foi possível diminuir o estoque de 

materiais de manutenção e conservação em geral, pois os contratos foram remodelados 

de forma a terem incluídos os materiais juntamente com o valor do serviço, permitindo 

a utilização em outras melhorias para os Câmpus do IFSP e toda a comunidade local. 

 

 

Gráfico 12 - Evolução das Despesas Empenhadas com Apoio Administrativo 
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2.7. Considerações 

O problema central, tem sido como fazer a avaliação do resultado social de diferentes 

programas e projetos, considerando as expectativas sociais da comunidade. 

O propósito de uma avaliação é sempre qualitativo; a quantificação é apenas um bom 

instrumento para a qualificação. Mas se bons métodos qualitativos não se aliam a 

métodos quantitativos, a quantificação pode ser inútil para a avaliação. 

Quanto menos se usam indicadores sociais, mais explicitamente se reforça a pouca 

importância para a política social. Quanto mais se exerce o esforço de usar indicadores 

sociais, mais provável se torna que estes sejam levados em consideração no 

planejamento da ação pública. 

 

 

PREMISSAS 

 

RECOMENDAÇÕES 

Teoria social ambígua  Definições conceptuais explícitas do fenômeno a ser medido  

Critérios de relevância com 

contaminação valorativa  

Critérios explícitos de valor para escolha do fenômeno 

Múltiplo conjunto de indicadores para medir a mesmo 

fenômeno  

Sistema de mensuração com 

contaminação valorativa  

Múltiplas definições operacionais  

Múltiplos sistemas de mensuração  

Critérios de relevância vinculados 

a valores culturais  

Critérios de validade e fidedignidade para a sociedade 

específica 

 Série temporal na mesma comunidade  

Critérios de validade e fidedignidade para comparações de 

amostragem de ãmbito estadual  

Baixa possibilidade de 

quantificações  

Desenvolvimento de boas mensurações ordinais  

Critérios de avaliação qualitativa  

Mensurações deficientes são melhores do que nada  

Quadro 04 – Premissas e recomendações para o trato de indicadores sociais 
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“LIMITAÇÕES NA DEFINIÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS: DIFICULDADE DE MEDIR A 

EFETIVIDADE.” 

CAPÍTULO 3 

OS IMPACTOS DA CENTRALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

3.1 Impactos Gerais 

Conforme consta na portaria 13.623/2019 SEGES/ME, cujo teor estipula a necessidade 

de redimensionamento dos quantitativos das UASGS, passamos a ressaltar os impactos 

na Administração das unidades do IFSP e possíveis panoramas caso efetive-se tal 

redimensionamento.    

O Governo Federal vem trabalhando no sentido de centralização dos processos de 

compras há algum tempo. Exemplos de ações neste sentido podem ser observados, por 

exemplo quando da criação da central de compras no ano de 2015, pela Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia, visando otimização e compras conjuntas entre seus 

órgãos. Fonte de pesquisas disponíveis em:  

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras. 

Quando pensamos na economia, em aquisição de materiais e contratação de serviços, 

pode-se contratar por valores “menores”  para a Administração, em processos 

compartilhados, o que já é feito pelo Instituto Federal de São Paulo por meio de pregões 

em Sistemas de Registro de Preços, para itens de uso comuns das unidade. Tais 

compras, visam atender à diversas demandas similares entre os campi do IFSP. Materiais 

de expediente,  equipamentos e utensílios domésticos, materiais elétricos, mobiliário 

geral, ferramentas etc. são alguns exemplos de processos de compras compartilhadas 

executados pelo IFSP com sucesso, por tratarem-se de itens cujas características e 

demandas são comuns entre os campi.  

Entretanto, a inativação de UASGS importará em impactos na realização das atividades 

pela Administração Pública, conforme poderemos observar. As unidades 

administrativas/campi do IFSP não demandam apenas itens padronizados e comuns a 

todos, uma vez que existem demandas específicas quanto às características e condições 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/central-de-compras
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dos objetos necessários às unidades. Tais casos específicos atendem demandas pontuais 

das Unidades Administrativas. 

Quando mencionamos objetos específicos, abordamos não apenas as questões de 

materiais e equipamentos, mas também a prestação de serviços, que apesar de natureza 

às vezes similar nos câmpus, apresenta uma série de fatores singulares para execução 

em cada unidade, seja por conta de infraestrutura diferente, localização do câmpus etc. 

Ou seja, nem sempre o que atende à uma Unidade Administrativa atenderá à outra. 

Hoje o IFSP conta com 33 câmpus plenos (UASGS) e 1 Reitoria (UASG), com autonomia 

Administrativa, Orçamentária e Financeira na condução de suas atividades, cada qual 

com sua UASG de compras, com atribuições bem definidas balizadas  por normas 

internas e externas. O IFSP conta ainda com 5 (cinco) campi  Avançados, cujos processos 

de compras e contratações são geridos e executados por meio da UASG de compras da 

Reitoria.  

Haja vistas o estipulado na portaria do Ministério da Economia, veremos ponto a ponto 

os impactos no desenvolvimento das atividades dos setores diretamente responsáveis 

por tais processos no escopo atual e no caso de um redimensionamento. A portaria prevê 

a redução de um quantitativo de UASG’S de compras, sendo que caberá instituição 

administrar e centralizar as compras dentro dos quantitativos de UASGS após redução.  

3.2. A Sub-rogação de contratos e processos de compras 

3.2.1. Sub-rogação Contratual 

Nos contratos administrados pelo poder público, há duas formas básicas de sub-rogação. 

A sub-rogação contratual, tipificada pela Lei de Licitações nº 8.666/93, e a sub-rogação 

administrativa. 

A sub-rogação contratual trata-se, em primeiro plano, da possibilidade aventada entre 

as partes contratantes (poder público e entidade privada), e desde que conste na 

exordial do instrumento convocatório (edital), expressa previsão ao substabelecimento 

do objeto do contrato, ou de parte deste, da entidade fornecedora à outra, nos casos 

em que especifica. 
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Esta convenção, argumenta-se na Lei nº 8.666/93 invocando-se o princípio 

constitucional da eficiência, amplamente explicado no capítulo 2 deste relatório, evitando 

que os certames licitatórios se tornem exageradamente engessados ao processo 

executório do objeto. 

Nesse sentido, a finalidade do dispositivo legal pressupõe que a Administração Pública 

possa permitir ao vencedor do certame que, em situações previamente estabelecidas, 

substabeleça à terceiros, atividades não consignadas como Atividades Fim, constantes 

da especificação do objeto original. 

Diversos Acórdãos decisórios do egrégio Tribunal de Contas da União teceram de 

maneira complementar entendimentos que pacificam essa finalidade, para evitar 

excessos de condutas arbitrárias por entidades privadas que poderiam mascarar o 

impedimento de participação de terceiros em certames licitatórios para 

subsequentemente estender a estes, o objeto de contrato. 

Essas particularidades, no entanto, requerem um alto grau de percepção e sensibilidade 

administrativa, na condução do processo fiscalizatório, pois ainda que a previsão legal 

esteja consignada adequadamente, e como uma hipotética possibilidade, aos termos do 

Edital e do contrato, nada, teoricamente, impediria que a empresa vencedora viesse a 

invocar tal possibilidade, sob a justificativa de impedimento executório de parte de sua 

atribuição contida em contrato, para estabelecer a terceiros, a execução do objeto. 

Nesse sentido e, no âmbito da centralização proposta pelo Governo federal, a sub-

rogação contratual tornaria o processo executório do objeto prejudicado, haja vista que 

a sub-rogação de contratos em andamento, geraria aumento de custos operacionais da 

empresa vencedora do certame, sobrepondo sua relação comercial, para além dos 

limites da UASG originalmente avençada no contrato. 

Dessa forma, na prática, a empresa vencedora, seria abruptamente surpreendida pela 

ação discricionária e unilateral do Ente Público contratante, de que apesar da execução 

do objeto se manter normalizado, na localidade pactuada, enquanto que toda ação 

administrativa, como envio de Notas Fiscais, registros de ponto, folhas de pagamento, 

GFIP/SEFIP, Guias de recolhimento de impostos e contribuições, e demais Certidões 
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exigidas pela lei 8.666/93 como manutenção obrigatória durante a execução do contrato, 

seriam, de uma hora para outra, redirecionados à outra UASG. 

Os novos custos, ensejariam, por exemplo, novos fluxos processuais por parte das 

empresas fornecedoras que, passariam a recolher os documentos comprobatórios de 

Registros de Ocorrências do Serviços e Relatório de Registro de Ponto dos funcionários, 

para organizá-los, calcular a medição do mês, encaminhá-los à aprovação do fiscal na 

UASG contratante, e após, encaminhá-los, devidamente aprovados à Unidade Sub-

Rogada. 

 3.2.2. Sub-rogação Administrativa 

A sub-rogação administrativa é o processo interno realizado entre as UASG envolvidas, 

onde a entidade “A” contratante, repassa à entidade “B” a administração sistêmica (via 

SIAFI / SIASG) do contrato. 

Essa operação em si, do ponto de vista de substabelecer a administração do contrato à 

outra UASG é relativamente simples. 

No âmbito da centralização proposta pelo Governo federal, a sub-rogação administrativa  

também tornaria o processo fiscalizatório absolutamente prejudicado pois, dentre outros 

aspectos já devidamente apontados por meio desse relatório, essa prática inviabilizaria 

a realização “in loko”, pelo fiscal do contrato da UASG centralizada, visto que a execução 

administrativa, orçamentária e financeira estaria sob a tutela do Campus / UASG sub-

rogada. 

Essa condição geraria, ao contrário das proposições que a centralização pretende, 

aumento dos custos operacionais, forçando a sub-rogação administrativa, por meio de 

eventos realizados intra-Siafi Operacional. 

Tais custos fariam ainda com que os fluxos processuais se multiplicassem, tais como os 

de fiscalização, ateste, ateste eletrônico, encaminhamento do processo de pagamento à 

UASG sub-rogada e demais trâmites para execução orçamentária e financeira da 

despesa fossem ainda mais segregados, entre servidores dos Campi envolvidos. 

Um exemplo específico dessa operação seria a necessidade de transferir, 

sistemicamente, intra-Siafi Operacional (tela preta) o perfil de usuário do fiscal de 
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contratos para a UG/Campus/UASG sub-rogada, para executar a rotina de ateste 

eletrônico do contrato. 

Esse procedimento, apesar de viável pela via sistêmica no Siafi operacional, tem 

melhores resultados justamente no processo inverso da centralização. Quando uma 

UASG realiza procedimento licitatório invocando que a entidade vencedora exerça o 

objeto do contrato em local diverso da sede, isto é, em outra repartição pública não 

elevada ao “status” de UASG, já predetermina desde o princípio que sua administração, 

poderá, mesmo durante a execução do contrato, haver, a qualquer tempo, a sub-

rogação administrativa, sem que isto afete a empresa fornecedora. 

Nesse sentido, a sub-rogação é mais indicada a processos de descentralizações, onde a 

UASG sub-rogada passa não somente a receber o objeto do contrato, mas também a 

administrá-lo totalmente. 

 3.2.3. Sub-rogação de contratos em andamento: impactos na gestão e 

fiscalização no âmbito do IFSP.  

Para os contratos vigentes, caso ocorra a desativação de suas respectivas UASGS, 

deverá ser realizada a sub rogação dos mesmos para a UASG que passará à administrá-

los, com o intuito de manter as atividades administrativas e evitar a descontinuidade da 

prestação dos serviços. Tais procedimentos de sub-rogação deverão ocorrer com ambas 

as UASGS ativas, antes da desativação, conforme mencionado nos itens 3.1.1. e 3.1.2. 

e orientado pelo Departamento de Normas e Sistemas de Logística – DELOG/SEGES, 

disponível em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1060-

orientacoes-sobre-a-sub-rogacao-de-processos-de-compras-e-contratos. 

Quanto aos impactos operacionais relativos à tal sub-rogação, podemos elencar os 

principais:   

● Os câmpus do Instituto Federal possuem atualmente autonomia orçamentária, 

administrativa e financeira em relação à sua gestão, ou seja, cada câmpus pleno tem 

sua UASG de Compras e administra seus respectivos contratos por meio de equipe de 

Fiscalização, Gestão e de seu Ordenador de Despesas, responsável pela Unidade 

Administrativa. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1060-orientacoes-sobre-a-sub-rogacao-de-processos-de-compras-e-contratos
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1060-orientacoes-sobre-a-sub-rogacao-de-processos-de-compras-e-contratos
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1060-orientacoes-sobre-a-sub-rogacao-de-processos-de-compras-e-contratos


 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

41 

 

● No caso de redução das UASGS, ocorrerá de por exemplo, de 1 câmpus (UASG)  ter 

que absorver a gestão contratual de outros. Pensando-se em termos logísticos, significa 

destacarmos que tal procedimento afetará o bom andamento das atividades pelos 

motivos que serão explicados:   

A Contratação de Serviços pelo Governo Federal é balizada dentre outros dispositivos, 

pela Lei 8666/1993 (Lei Geral de Licitações)  e Instrução Normativa 05/2017 

SEGES/MPDG. (Dispõe sobre planejamento e gestão da contratação). A Instrução 

Normativa entre outros aspectos, dispõe “sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.”  

O princípio básico da instrução normativa é a necessidade de um efetivo planejamento 

estratégico da contratação, assim como utilização de ferramentas de acompanhamento 

da execução contratual. Levando-se tal questão ao ponto da inativação de UASGS, 

entendemos como não pertinente algum câmpus que atualmente gerencia seus 

contratos, manter a eficácia na gestão dos mesmos, tendo que submeter o controle de 

tais processos  à outras unidades, que logisticamente e tecnicamente, não teriam 

possibilidade de um acompanhamento efetivo da execução dos serviços ou objeto 

contratado, o que se justifica, dentre outros pontos, pelo fato das unidades estarem 

localizadas distantes umas das outras e o simples fato da dificuldade de se mensurar a 

eficiência na prestação de serviços em outra localidade. 

Ainda segundo a IN 05/2017 SEGES/MPDG, a instituição deverá proceder com a 

fiscalização e acompanhamento dos serviços lançando mão de algumas ferramentas 

como análise de riscos da gestão do contrato, instrumentos de medição de resultados e 

tomada de decisões quando da necessidade de alguma alteração no conteúdo do objeto 

contratado.  

No próprio link do Governo Federal, é mencionado que após sub-rogado um contrato, a 

UASG sub-rogante não terá ”NENHUM GERENCIAMENTO SOBRE O CONTRATO”.  

FONTE: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCG

SIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf consulta em: 06.03.2020 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGSIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGSIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGSIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGSIASG/Roteiro-Sub-Rogao_v5.pdf


 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

42 

 

Sendo assim, caso haja a sub-rogação do contrato em questão, a Administração sub-

rogante,  que de fato é a unidade que fará uso dos serviços prestados, não mais terá a 

eficácia necessária para a efetiva supervisão da demanda à ser atendida pela 

Administração, quando da contratação, passando-se à outra unidade esta gestão, devido 

à necessidade de uma UASG ativa para tal gerenciamento.   

Em específico, no que diz respeito ao gerenciamento contratual, verifica-se a 

necessidade de se agir com EFETIVIDADE na própria perspectiva técnica da sua 

finalidade, que é o de  buscar o melhor serviço pelo MELHOR preço para a 

Administração. Para que isso ocorra, a efetiva análise e acompanhamento de todas as 

etapas que compõem os serviços, devem ser executadas com a menor quantidade de  

distorções e falhas,  o que entendemos só ser possível com tal gerenciamento local, no 

modelo  utilizado atualmente.   

Cada câmpus / UASG, atualmente conta com servidores capacitados para 

acompanhamento e gestão dos serviços em suas respectivas unidades e no caso de 

inativação de UASGS, tal acompanhamento deverá ser mantido, visando não expor a 

Administração Pública à riscos na sua gestão. Portanto a inutilização de UASGS, quanto 

ao quesito de execução dos contratos vigentes apenas DUPLICARÁ as responsabilidades 

entre as UASGS sub-rogantes e sub-rogadas, não trazendo, neste caso, os benefícios 

econômicos  visados no redimensionamento proposto, pelo contrário, onerará a 

Administração Pública ainda mais, pela  necessidade de duplicação de tais controles 

entre elas, assim como retardamento de providências que atualmente são tomadas nos 

casos necessários.  

Consta na Constituição Federal de 1988:  

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

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

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

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”. 

O fato de uma Unidade / Uasg, ter que gerir serviços contratados e executados em outro 

local, sem a possibilidade logística do efetivo acompanhamento, em nosso entendimento 

fere o princípio básico da eficiência na gestão. Quando se fala em eficiência na 
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administração pública, significa que o gestor público deve gerir a coisa pública com 

efetividade, economicidade, transparência e moralidade visando cumprir as metas 

estabelecidas.  

Corroborando ainda a questão da perda de eficiência na gestão dos contratos, existe 

obrigatoriedade da Administração acompanhar a execução dos serviços, como consta na 

Lei Geral de Licitações 8666/93:  

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores “EM TEMPO HÁBIL” para a adoção das medidas 

convenientes. 

Sobre tal assunto, consta no Manual de Licitações e Contratos – Quarta Edição do 

Tribunal de Contas da União (2010), a seguinte orientação:  

“É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 

aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993. Acompanhamento e 

fiscalização de contrato são medidas poderosas colocadas à disposição do gestor na 

defesa do interesse público. Toda execução do contrato deve ser fiscalizada e 

acompanhada por representante da Administração.” (BRASIL, Tribunal de Contas da 

União, 2010, p.780). 

 

O agente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato deve observar o 

cumprimento, pela Contratada, do estipulado em sua proposta e das regras previstas no 

instrumento contratual, bem como o estipulado no processo licitatório. A fim de que a 
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Administração pública concretize os resultados esperados e que o objeto do contrato 

atenda às suas necessidades da maneira mais vantajosa possível, respeitando a boa 

técnica e a economia do órgão Contratante.  

 

Esse representante da Administração se apresenta como mais uma ferramenta que o 

Estado possui visando realizar, de maneira eficiente e eficaz, o interesse público 

pretendido. 

 

Logo, resta inegável admitir que o não acompanhamento e fiscalização do contrato 

administrativo de forma efetiva pode acarretar má aplicação do dinheiro público, não 

atendimento do interesse público, dano ao erário é possível superexposição da 

Administração Pública perante a sociedade. 

Portanto, não fica claro no caso de um redimensionamento de UASG à quem caberia tal 

acompanhamento, uma vez que a UASG Gestora do contrato não necessariamente terá 

a mesma localização da unidade onde o serviço será executado.  

Ainda no entendimento do TCU (Tribunal de Contas da União) orientando à Autoridade 

Competente do órgão:  

“Designe formalmente um servidor para acompanhar a execução de cada contrato de 

prestação de serviço, sendo o dito servidor responsável pela observância do fiel 

cumprimento de todas as cláusulas contratuais e tendo a obrigação de comunicar aos 

setores de direito quando não acontecer dessa forma, com o propósito de dar cabal 

cumprimento ao art. 6º do Decreto nº 2.271/1997 e ao art. 67 da Lei nº 8.666/1993.” 

(BRASIL, Tribunal de Contas da União, Acórdão 555/2005, 2005). 

É imperioso ressaltar que o acompanhamento pelo agente fiscalizador não divide nem 

tampouco retira da CONTRATADA suas obrigações. Na verdade, o acompanhamento se 

presta à situar a Administração quanto a correta execução do contrato pela 

CONTRATADA. Este se estende desde a implementação do objeto contratado, 

respeitando os prazos estipulados, até o recebimento definitivo. 

Portanto, a função do representante da Administração é de figurar como um facilitador, 

pois permite ter uma visão de perto, “IN LOCO”, da execução objeto avençado, com 
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vistas a subsidiar o verdadeiro conhecimento acerca do (des)cumprimento das 

obrigações da Contratada. No caso da gestão de um contrato à distância, o que pode 

ocorrer caso se efetive o redimensionamento das UASGS, tal acompanhamento estará 

prejudicado.  

Assim, uma atuação deficiente na fiscalização do contrato, devido principalmente à 

logística que se imporá com o redimensionamento,  poderá gerar prejuízos, que podem 

ser ao Erário, à empresa contratada ou mesmo a terceiros que não figuravam no 

contrato.  

3.2.4. Sub-Rogação de Processos de Contratações em Andamento 

No caso dos processos de compras e contratações em andamento, por meio de licitações 

tradicionais, dispensas ou inexigibilidades de licitação, os mesmos deverão ser sub-

rogados para UASGS que permanecerão ativas após redimensionamento do quantitativo 

das mesmas.  

Cabe ressaltar que tal sub-rogação só será possível após a finalização do processo, 

portanto deve-se  atentar-se à tal procedimento enquanto as UASGS mantém-se ativas. 

Seria procedimento semelhante à sub-rogação dos contratos, mencionado 

anteriormente, onde uma UASG será absorvida por outra, mesmo com sua autonomia e 

atividades comprometidas.  

Dentre os problemas que poderão ocorrer em tal sub-rogação, podemos salientar o risco 

de inativação antes da finalização do processo, o que poderá causar grande prejuízo à 

Administração Pública quanto à realização plena de suas atividades. Os impactos na sub-

rogação das compras são similares aos contratos, demonstrados anteriormente.  

A UASG sub-rogada irá assumir o processo da UASG sub-rogante e deverá gerir o 

andamento, mesmo sendo estes de interesse de outra unidade e sem a possibilidade de 

acompanhamento IN LOCO de tais atividades.  Neste ponto também vemos como 

prejudicial esta sub-rogação, uma vez que quem detém conhecimento do objeto à ser 

adquirido ou contratado é a Administração do Órgão/UASG que estará sendo desativada 

devido à reformulação e tal alteração na responsabilidade de gestão de tais processos 

trazem prejuízos relativos à eficiência e economicidade para a Administração Pública, 

uma vez que tais processos atualmente são conduzidos dentro da própria unidade 
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requisitante do material/serviço quando tratam-se de itens específicos. Quando a 

demanda é por materiais de uso comum de vários câmpus, já são realizadas compras 

compartilhadas por meio de SRP’S geridas pela Reitoria do IFSP, conforme mencionado 

anteriormente, tendo como participantes os câmpus com suas demandas.   

Dos principais riscos em tal etapa, reside nos processos que encontram-se em 

andamento e que porventura não sejam passíveis de finalização antes da inativação da 

UASG. Tal fato acarretaria a perda de todos os atos relativos ao processo de compra em 

questão, não passíveis de aproveitamento pela Gestão da nova UASG.  

3.3. Novos processos de compras e contratações 

Um pressuposto básico de Administração tanto pública quanto privada é o Planejamento, 

que deve ser a raiz de toda prática gerencial.  Na Administração Pública, o gestor deve 

pensar antes, ou seja, prever ações e repercussões, atentando-se para os seguintes 

tópicos: escolha do objeto – o mais indicado para a necessidade; compatibilização do 

tempo X objeto; adequação aos enquadramentos legais; em suma: como operacionalizar 

a compra; o que fazer primeiro?; requisitar a quem?; quem deve ser envolvido?; quem 

e pelo o que será responsável?; quais os prováveis fornecedores/; quais as cláusulas 

devem ser inseridas na minuta de contrato? Etc.  

Atualmente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, 

possui 34 UASG de compras ativas, e tem seus procedimentos de compras bem 

definidos, onde trabalha-se de forma conjunta entre si para processos de compras de 

itens de demanda geral dos campi, como por exemplo: material de expediente, acervo 

bibliográfico, mobiliário escolar, equipamentos e materiais de processamento de dados, 

ferramentas, materiais elétricos etc. já citado anteriormente. Entretanto existem os 

processos de compras/contratações específicos de cada unidade, que devem ser 

realizados de forma individual devido às características específicas de cada objeto.  

Tais características dizem respeito à localidade onde os serviços deverão ser prestados 

ou os materiais entregues, o escopo da execução dos serviços se pretende contratar, 

entre outras características.  Mesmo que a Portaria de redimensionamento determine de 

fato a centralização de compras e contratações visando maior otimização nos gastos 

públicos por meio da economia de escala pretendidas, ressaltamos os prejuízos que tal 
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redimensionamento podem trazer à Gestão das Compras e contratações das unidades 

da Instituição, caso não possuam suas UASG de compras ativas:  

3.3.1 Dificuldades na fase de Planejamento da Contratação 

Com o advento da Instrução Normativa 05/2017 – SEGES/MPDG e Novo Decreto do 

Pregão Eletrônico 10.024/2019 , foi regulamentado o ritos procedimentais quanto ao 

planejamento das contratações de serviços (para o caso da IN 05/2017) e materiais 

(para o caso da aplicação do Dec. 10.024/2019) pelo Governo Federal. Tal normativo 

basicamente demonstra a necessidade de um efetivo planejamento da contratação e 

análise dos riscos envolvidos no processo.   

Em paralelo à tais determinações, o TCU (Tribunal de Contas da União) já trata o assunto 

faz algum tempo ressaltando a necessidade de uma plena análise de riscos da 

contratação. O Tribunal publicou em abril de 2018 o referencial básico de Gestão de 

Riscos, disponível em https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-

gestao-de-riscos.htm e dentre diversas orientações podemos destacar as principais, 

colacionando ao assunto abordado neste estudo: 

Segundo apontado pelo TCU, “Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos 

estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a 

realização ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa 

ocorrência sobre os resultados pretendidos. Os riscos existem 

independentemente da atenção que damos a eles. Seja na nossa vida cotidiana, 

seja no mundo corporativo, estamos imersos em ambiente repleto de riscos, 

oportunidades e ameaças que, se não gerenciados, podem comprometer o 

alcance de objetivos almejados. A cada tomada de decisão, a cada movimento 

que executamos, ou deixamos de executar, alteramos a probabilidade de 

ocorrência de eventos futuros e, por conseguinte, ampliamos ou reduzimos o 

nível de riscos a que estamos expostos”. (TCU, abril/2018) 

A governança de riscos compreende todas as atividades coordenadas para dirigir e 

controlar uma organização no que se refere ao risco. Não é uma atividade autônoma, 

separada das demais, mas sim parte de todos os processos organizacionais, incluindo o 

planejamento estratégico, os projetos, atividades operacionais de rotina e processos de 

gestão em todos os níveis da organização (ABNT, 2009). 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-gestao-de-riscos.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-basico-de-gestao-de-riscos.htm
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 A Administração quando da realização de uma contratação, se depara com uma série 

de fatores de risco para efetivação do processo e para tanto deve elaborar minucioso 

estudo preliminar e elencar os riscos advindos de uma falha na contratação, caso ocorra, 

apontando as devidas medidas saneadoras nestes casos.   

É razoável pensar criteriosamente na execução das licitações, antevendo proativamente 

infortúnios ou excessos que provoquem sua nulidade ou ações judiciais que influiriam 

em seu atraso ou fracasso, deixando a Administração e a Comunidade sem sua demanda 

atendida.  Caso o redimensionamento das UASG ocorra da forma proposta na portaria 

de redimensionamento, as unidades do IFSP estarão prejudicadas nesta fase de 

planejamento, uma vez que o processo de licitação em si ocorrerá em uma UASG Matriz, 

de outra localidade,  que não tem vinculação ou conhecimento prévio das problemas que 

o órgão demandante buscam solucionar.  As questões logísticas relativas à localização 

dos campi do IFSP deverão ser observadas, conforme ilustrado na figura abaixo:  

 

Figura 01 - Distribuição das UASGS do IFSP no Estado de São Paulo 
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O Governo Federal busca com tal redimensionamento das UASG, uma redução nos 

preços e uma aquisição por melhor valor pela Administração Pública, através da 

centralização das compras. 

Tal raciocínio é extremamente válido, quando da compra ou contratação de materiais e 

serviços em escala, por várias unidades administrativas. Esta ação já é adotada pelo 

IFSP, conforme mencionado anteriormente, entretanto no caso de contratações 

específicas como serviços especializados, aquisição de laboratórios específicos, 

contratações emergenciais etc., esta tese não se sustenta, uma vez que atendem 

demandas específicas daquelas unidades administrativas e a condução de tais processos 

licitatórios será bem sucedida se tiver a gestão da unidade demandante, devido ao prévio 

conhecimento da necessidade que deverá ser atendida, fato este que torna-se impossível 

caso a instituição tenha sua UASG inutilizada e deva transferir tal ação para outra 

unidade.   

Ressaltamos ainda que a Lei Geral de Licitações não traz em seu escopo o menor preço 

como sendo a única premissa buscada pela administração, conforme seu Art. 3º, apesar 

de dar tal impressão devido ao critério de julgamento adotado no processo de licitação. 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

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

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

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

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

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

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)       

A lei menciona a busca da proposta mais vantajosa para Administração além da 

necessidade da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, a simples 

centralização das compras como ferramenta de economia em escala para Administração 

pública, não necessariamente trará vantajosidades  à Administração. 

Um exemplo prático: Suponhamos que uma unidade do IFSP que não tenha sua  UASG 

de compras, após redimensionamento do quantitativo e porventura tenha uma demanda 

para contratação de um serviço específico de Reforma em um de seus laboratórios. Eis 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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um tipo de contratação que não se faz em escala, para várias unidades em um mesmo 

processo, devido às especificidades técnicas e complexidade  do objeto.   

A Administração desta unidade (sem UASG) realizará todo procedimento formal relativo 

à fase interna da licitação, que vai desde elaboração do projeto básico e executivo, os 

estudos técnicos preliminares com as devidas análises de riscos, até elaboração de termo 

de referência, Edital e demais anexos. Quando tal procedimento estiver pronto, todo 

processo será encaminhado à outra unidade do IFSP para realização da Licitação.  

Tal medida ao invés de desonerar a Administração, poderá ter efeito contrário, pois tal 

procedimento demandará grandes esforços logísticos e operacionais  para sua 

realização, que não seriam necessários, caso a unidade demandante mantivesse sua 

UASG e autonomia para gerir tal contratação.  

Resumidamente podemos dizer que no caso exemplificado, a fase interna do processo 

de licitação seria feita no órgão demandante e a fase externa da licitação em órgão 

centralizado que detém de UASG de compras (um outro câmpus, por exemplo) , o que 

claramente não traz benefícios quanto à economicidade à Administração Pública e ainda 

poderá tornar o processo ineficiente devido à tal logística desnecessária. 

Outro ponto que resta a clareza, é quanto às responsabilidades oriundas da contratação 

pública, em especial às unidades que porventura não detenham de UASG de compras. 

Hoje as atribuições acerca da Ordenação de Despesas são descentralizadas, ou seja, 

cada câmpus do IFSP tem seu Diretor Geral que consequentemente assume o papel de 

Ordenador de Despesas.  

Na fase de planejamento da Licitação, os documentos e a autorização para a abertura 

da mesma, devem ser autorizados pelo Ordenador de Despesas, conforme consta no art 

38 da Lei 8666/93 

“O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a AUTORIZAÇÃO respectiva, 

a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente”  
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Atualmente os campi plenos do IFSP, possuem autonomia administrativa na condução 

dos seus processos de compras e contratações, uma vez que cada qual possue uma 

UASG de compra, o que possibilita uma maior agilidade e efetividade nos processos.  

Figura 02 - Modelo atual de distribuição de UASGS - autonomia administrativa 

 

Figura 02.1 - Modelo com inativação de UASGS – dependentes de outra unidade 
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Ou seja, no caso do redimensionamento de UASG’S teremos uma quebra de 

responsabilidades na condução do processo, uma vez que o Ordenador de Despesas da 

Unidade demandante pelos materiais ou serviços autorizará a condução do processo, 

entretanto, poderá ocorrer de outro Ordenador de Despesas ser o responsável pela 

efetivação da contratação (Homologação da Licitação).  

3.3.2 Impactos na execução e gestão das compras/contratações de forma 

Centralizada  

Finalizada a fase interna da licitação, conforme mencionado anteriormente, teremos os 

documentos devidamente redigidos, com  as devidas análises jurídicas, sendo o mesmo, 

em tese, pronto para ser licitado. Neste ponto reside um dos impactos na falta de UASG 

de compras para o órgão demandante. Como mencionado anteriormente o IFSP atua em 

modelo multicampi onde cada um possui sua de UASG de compras, servidores 

capacitados para condução dos processos além de ter seu Ordenador de Despesas 

responsável pelos recursos orçamentários da unidade.  

O acompanhamento e fiscalização dos contratos é obrigatório à administração pública, 

visando a garantia da efetiva execução do objeto contratado, entretanto caso ocorra o 

redimensionamento e porventura alguns campi do IFSP passem a não mais serem 

detentores de UASG de compras, podemos elencar alguns pontos que carecem de 

orientação ou respostas:  

● Definição de responsabilidades:  

 

No formato atual de compras e contratações do IFSP, como mencionado anteriormente, 

cada câmpus possui sua UASG de compras, assim como seu Ordenador de despesas, 

Gestor Financeiro e setor responsável pelas licitações e contratos.  

Ainda, conforme item 3.2.1, fazem parte de um processo de compra ou contratação, 

elaboração de instrumentos de planejamento da contratação, onde esta etapa é toda 

supervisionada e aprovada pelo Ordenador de Despesas.  

Caso ocorra o redimensionamento nos moldes propostos, nem todos os campi possuirão 

UASG de compras, entretanto ainda deverão ser responsáveis pela elaboração do 

planejamento e fase interna da licitação, sendo que após finalizada tal etapa, o processo 
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será passado à UASG que realizará o processo de compra/contratação, sob 

responsabilidade de outro Ordenador de Despesas.  

Após finalizado o processo de compra, o objeto adquirido ou contratado será prestado 

na Unidade solicitante. Há quem caberá às responsabilidades? Uma vez que conforme 

mencionado nos itens anteriores, a Administração deverá realizar efetiva fiscalização do 

objeto contratado, não estando claras há quem caberá tal acompanhamento. Da Unidade 

que planejou a contratação ou da Unidade (UASG de compras) que executou o processo 

de licitação e segundo mencionado anteriormente deverá ser a responsável pela gestão 

do Objeto? 

 

 

Entendemos que o redimensionamento das UASGS, nestes aspectos, apenas multiplicará 

as responsabilidades e atividades, que até então são realizadas pela própria 

demandante, câmpus ou Reitoria.  

 

 

● Da fiscalização do objeto licitado 

 

Com o redimensionamento das UASGS de compras, poderemos ter um cenário onde 

uma unidade com demanda específica por ou produto ou serviço elaborará o processo 

de compra. Chamaremos tal unidade administrativa como Unidade A. Supondo-se que 

a Unidade A não possui UASG de compras, a mesma encaminhara à Unidade B o 

processo para que se possa proceder com o processo licitatório. Após finalizado o 

processo de compra / contratação, a fiscalização da execução do objeto passará 

novamente à Unidade A. Em termos de eficiência administrativa, fica claro que tal 

procedimento não gerará vantagens à Administração Pública, uma vez que todo processo 

poderia ter sido realizado dentro de uma mesma unidade administrativa, desde a 

formalização da demanda até planejamento, execução e fiscalização.  
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Outro detalhe que gera um problema logístico ou até de atribuições é que conforme 

Art.67 da Lei 8666/1993: 

“ A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.” 

 

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

Fica um tanto confuso à quem a fiscalização tem que encaminhar demandas que 

ultrapassem suas competências em tempo hábil para tomada de providências. Fato este 

também prejudicado no caso da Unidade Administrativa demandante não ser 

responsável pela execução da compra e/ou gestão da contratação.  

 

3.3 Da Logística Pós-Redimensionamento 

 

Com 45,5 milhões de habitantes, e 645 municípios, São Paulo é o estado mais populoso 

do Brasil. O número corresponde a 21,8% da população total do país, que tem 

aproximadamente 210 milhões de habitantes, segundo o IBGE.  O Instituto Federal de 

Educação de São Paulo – IFSP, é o maior do país, uma vez que possui ligados à sua 

Reitoria 33 câmpus plenos, além dos campi avançados, mencionados anteriormente e 

os mesmos encontram-se distribuídos estrategicamente dentro de um território de 

248.209 km².  A distribuição dos campi foi amplamente detalhada no capítulo 1 (um) 

deste documento, conforme mapa a seguir: 
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    Figura 03 – Mapa de localização e distâncias entre câmpus e Reitoria 

Levando-se em consideração, a logística para condução de atividades Administrativas 

da Instituição, fica claro o prejuízo à Administração devido às distâncias entre os 

câmpus, o que poderá gerar atrasos, problemas na comunicação e perda de efetividade 

no caso de centralização de todos os processos de compra. Temos campi localizados 

tanto no interior, quanto nas áreas próximas ao litoral e áreas limítrofes com outros 

Estados Brasileiros.  

Temos câmpus que encontram-se à mais de 600 kilômetros de distância da Reitoria, e 

a distância entre os mesmos por vezes também é fator limitante para o 

redimensionamento proposto. Como mencionado anteriormente, o IFSP já realiza 

processos de compras compartilhadas para itens de uso comum, entretanto a 

centralização de todos os processos de compras e contratações em algumas unidades, 

poderá não trazer economicidade e eficiência à Administração, pelo contrário, onerará 

ainda mais os cofres públicos devido à problemas logísticos.  
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CAPÍTULO 04 

A LEGISLAÇÃO E OS IMPACTOS COM O 

REDIMENSIONAMENTO 

A intenção da centralização de compras está vinculada à otimização dos processos de 

compras, visando compras e contratações em escala, entretanto por vezes tal 

centralização de forma compulsória poderá confrontar legislações específicas acerca de 

processos de compras e licitações, no que tange à responsabilidades, eficiência, 

incentivo à micro e pequenas empresas e ao arranjo produtivo local. Destacaremos 

alguns pontos que tal medida confrontará legalmente o que é estabelecido.  

 

4.1. Sobre os prejuízos quanto à Isonomia dos processos e o 

prejuízo às pequenas empresas.  

Claro que a Administração pública busca sempre a melhor proposta para atendimento à 

suas demandas, entretanto no caso de centralização TOTAL de compras e contratações, 

poderemos ter atritos com a própria legislação que visa o impulsionamento de micro e 

pequenas empresas que em tese teriam condições de atender ao Governo.  A Lei 

Complementar 147 instituiu mudanças não somente na Lei Complementar 123/06, 

conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, mas também em outras 

legislações.  

A Lei Complementar (LC) 147, sancionada em 7 de agosto de 2014, foi uma grande 

vitória para as Micro e Pequenas Empresas (MPE). Dentre as mudanças que instituiu, 

podemos ressaltar a ampliação do rol de beneficiários do Simples Nacional, alterando a 

sistemática atual e estabelecendo o critério para o enquadramento no referido regime 

diferenciado não mais a partir do tipo de atividade, mas a partir do porte e faturamento; 

a contemplação de forma taxativa de quais serão as atividades que deverão recolher o 

iCMS por Substituição Tributária, dispensando as não referidas; o estabelecimento de 

uma série de vantagens para as MPE nas LICITAÇÕES PÚBLICAS; e a redução a zero 

de todos os custos para o MEi. Dentre os impactos de uma centralização, no que tange 

ao prejuízo causado às pequenas empresas, podemos elencar:  
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Art. 50 – Exigência da Administração Pública que os editais e lotes de até R$ 80 mil 

sejam exclusivos para a MPE. (Art. 48, I) 

A administração é obrigada a contratar MPE sempre que o valor da licitação for de até 

R$ 80 mil, ou quando os itens de contratação de uma licitação forem de até R$ 80 mil, 

sendo que os itens que se enquadrarem nesse pré-requisito deverão ser exclusivos para 

MPE, salvo no caso das restrições do artigo 49. As licitações por itens são frequentes em 

pregões. Tal artigo determina exclusividade na participação de pequenas empresas. 

Quando falamos em compras ou contratações centralizadas, logo pensamos em grandes 

quantidades ou volumes de serviços, que se divididos por locais ou demandas 

específicas, poderiam ser tranquilamente prestados ou fornecidos por pequenas 

empresas, até mesmas da localidade da Unidade Administrativa (câmpus), demandante 

de tais materiais ou serviços.  

Art 52. No caso de aquisição de bens de natureza divisível, até 25% do objeto da 

contratação pela Administração Pública deverá ser de MPE. (Art. 48, III) 

 

A Administração Pública é obrigada a definir cota de até 25% do objeto para a 

contratação de MPE, sempre que realizada licitação para aquisição de bens de natureza 

divisível. 

Via de regra, a legislação tenta manter os benefícios ao desenvolvimento das pequenas 

empresas baseada nos valores da licitação. Mais um caso em que a legislação determina 

normas visando preservar a possibilidade de preferência à pequenas empresas, visando 

o desenvolvimento sustentável das mesmas. O redimensionamento cerceará as 

possibilidades de participação de pequenas empresas devido ao agregamento de 

demandas elevando os valores acima dos critérios em que deverão ser privilegiadas as 

pequenas empresas e que excluirão as mesmas dos benefícios concedidos visando 

equilibrar a participação entre pequenas x grandes empresas.  

 

Art 53. Priorização na contratação de MPE locais. (Art. 48, § 3º) 

Orienta que, justificadamente, as compras sejam feitas pelo valor de até 10% acima do 

melhor preço válido para a promoção do desenvolvimento local ou regional. Com isso, o 
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princípio do incentivo ao desenvolvimento local/regional passa a se sobrepor à obtenção 

apenas do menor preço. A aplicação desse benefício deverá estar descrita no 

instrumento convocatório (Edital) para simplificar a sua aplicação e será sobre menor 

preço válido. 

No âmbito deste artigo, notamos inconsistência quanto aos objetivos da centralização 

das compras. Como mencionado anteriormente, os campi do IFSP estão distribuídos por 

todos os pontos do Estado de São Paulo e caso não tenham autonomia para gerir seus 

processos de compras, tal incentivo ao desenvolvimento local será prejudicado. O artigo 

mencionado permite que a Administração Pública priorize a contratação de MPE locais 

ou regionais com diferenças justificadas de até 10% a mais. Com o redimensionamento 

fica um tanto difícil a aplicação de tal norma, uma vez que a centralização visa a 

aquisição ou contratação para localidades diferentes.  

 

Sobre a Lei 8666/1993, em seu artigo 73, traz expressamente a normatização do 

princípio do tratamento favorecido à micro e pequenas empresas:  

73. Normatização do princípio do tratamento favorecido. (Art. 3º, § 14 e 15 e Art. 5º-A) 

A lei complementar 123/2006 instituiu o estatuto nacional da Microempresa e da 

Empresa de pequeno porte, e dentro outros assuntos, aborda questões de critérios de 

preferência em se tratando de licitações públicas, a mesma foi alterada pela Lei 

complementar 147, que alterou alguns artigos da 123/2006. Focando no assunto deste 

relatório, destacamos as seguintes normativas:  

 

Como era antes da Lei complementar 147: 

Não constava na Lei 8.666 prerrogativas para a concessão de tratamento diferenciado e 

favorecido para as MPE, o que levava alguns gestores públicos a enxergarem  conflito 

entre ambas e questionarem a validade dos benefícios da LC 123/06. 

O que mudou... 

As preferências previstas na Lei Geral de Licitações do Governo Federal e demais normas 

de licitação e contratos devem privilegiar o princípio do tratamento diferenciado e 
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favorecido às MPE. As preferências não se aplicam quando adquiridos produtos ou 

serviços estrangeiros. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 

tratamento favorecido às MPE. (Art. 5º-A). 

Ou seja, tais benefícios não são em vão. Visam privilegiar e incentivar as micro e 

pequenas empresas nos certames licitatórios, uma vez que em ambiente onde a 

participação estivesse simplesmente alinhada à capacidade financeira, não teriam a 

menor chance de lograr êxito em contratações junto ao setor público em concorrência 

com grandes empresas. 

4.2. Sobre as compras como forma de Fomento à Agricultura 

Familiar (PNAE) 

A  Lei nº 11.947/2009, estabelece  um elo institucional entre a alimentação escolar e a 

agricultura familiar. Com a Lei nº 11.947/2009, no mínimo, 30% do valor repassado aos 

estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 

complementar a compra de alimento nas escolas deverão ser utilizados para a compra 

de produtos oriundos da agricultura familiar e ou de suas organizações, priorizando-se 

os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas 

 

O PNAE, pela Lei, busca garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para as 

crianças, com vistas a ofertar alimentos mais saudáveis e frescos, valorizando os hábitos 

alimentares locais, já que a participação de agricultores familiares, na qualidade de 

fornecedores de alimentos às escolas, pode contribuir para esse processo, além de 

fortalecer a agricultura local. 

 

Aquisições de alimentos por meio do PNAE visam fortalecer e subsidiar Agricultores 

Familiares, conforme Nota Técnica 5004.  

 

“Logo, no momento da elaboração da pauta de compra para aquisição de alimentos 

advindos da agricultura familiar, o nutricionista deve considerar que o instrumento de 
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chamada pública foi criado com intuito de incentivar os circuitos curtos de produção e 

comercialização, respeitando a vocação agrícola da região, visando o desenvolvimento 

social e econômico local. Além disso, a aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar local permite a oferta de alimentos mais frescos e, 

consequentemente, mais saborosos e com maior aceitação pelos alunos. A logística para 

o transporte de alimentos que percorrem grandes distâncias, quando “NÃO 

PRODUZIDOS LOCALMENTE”, pode prejudicar a qualidade nutricional, a aparência e 

as características organolépticas dos alimentos.” 

 

 Mais um caso de prejuízo quanto ao redimensionamento das UASGS de compras do 

IFSP. Hoje elaboramos e executamos os processos de forma local, contactando 

agricultores e passando todas as diretrizes para o fornecimento de forma adequada, 

respeitando os produtos de produtores locais. No caso de uma centralização, os campi 

sem UASG de compras deverão passar tal demanda à outras unidades, que poderão 

estar fora da área local de cobertura para o atendimento de tais diretrizes.  

 

Outro ponto da nota técnica PNAE 5004... 

 

“A inovação da possibilidade de aquisição de alimentos diretamente da agricultura 

familiar por um processo diferenciado, utilizando a chamada pública, tem o caráter de 

incorporar aos processos de seleção a lógica de valorização da PRODUÇÃO LOCAL e 

demais diretrizes do Programa, incluindo a organização diferenciada da pequena 

produção da agricultura familiar em instrumento específico de seleção e aquisição”.  

Novamente verificamos, que sem uma UASG própria para execução dos procedimentos, 

o processo torna-se muito mais complicado do que já é, devido à dificuldades técnicas 

relativas à participação dos Agricultores. Destaca-se que a chamada pública é 

procedimento realizado localmente, ou seja, os Agricultores entregam suas propostas 

no local onde está sendo realizado o processo e também serão realizadas as entregas. 

Caso tal procedimento seja realizado em cidade ou região distinta à localização dos 

mesmos, possivelmente ocorrerá o fracasso do procedimento.  
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CAPÍTULO 5 

REALOCAÇÃO DE SERVIDORES 

Atualmente, os campi do IFSP, assim como sua reitoria, possuem estrutura própria para 

atendimento à demandas relativas à Licitações e Contratos assim como Contabilidade e 

Finanças. O setor de Licitações e contratos não cuida apenas da execução da compra ou 

contratação. Como exaustivamente explicado anteriormente, as Unidades 

Administrativas (campi), para adquirir ou contratar algo tem demandas pré e pós 

Licitação, ou seja, todo planejamento da contratação deverá ser realizada na Unidade 

demandante, ou seja, a elaboração de estudos técnicos preliminares, elaboração de 

mapas de riscos, elaboração de minutas de edital, contratos e outros anexos, 

continuarão sendo realizados nos campi e após a Licitação, todo acompanhamento 

contratual se fará necessário pelo órgão demandante.  

Mesmo com o redimensionamento proposto pela portaria 13.623/2019, em específico 

em seu Art. 3º Inc II.  

II – com base no diagnóstico de que trata o Inc. I, apresentar relação de UASG 

passíveis de inativação, e as medidas em termos de eventual REALOCAÇÃO DE 

RECURSOS DE PESSOAL a serem tomadas em prol da centralização de que trata 

o caput: ... 

Cabe ressaltar, por todas as atividades descritas anteriormente que tanto para os setores 

de Licitações e Contratos dos campi, quanto os setores de contabilidade e finanças, o 

remanejamento de pessoal não será possível, uma vez que tais setores não cuidam 

simplesmente da execução de uma licitação ou processos relativos à empenho, 

liquidação e pagamentos oriundos de licitações.  

 

No tocante à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças dos campi, existem atividades 

relativas à pagamentos de bolsas, diárias, auxílios, fechamento contábil etc. entre outras 

atividades que não tem relação com o processo de licitação em si e mesmo que a gestão 

da UASG de compras passe para outra unidade, o trabalho continuará o mesmo ou até 

maior devido à diversos fatores citados anteriormente.  
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Contamos hoje com uma média de 2,5 servidores por câmpus, lotados em tais setores, 

que foram preparados ao longo do tempo para exercerem as atividades específicas, 

conforme mencionado anteriormente neste relatório. O treinamento e capacitação de 

servidores é um processo lento, devido ao grande número de normativos que devem ser 

seguidos visando à não exposição da Administração à riscos relativos à compras e 

contratações junto à entes privados, assim como acompanhamento e preservação dos 

direitos de funcionários terceirizados, casos em que caso não haja acompanhamento 

efetivo pode expor a Administração Pública à responder solidariamente por falhas 

cometidas pela empresa Contratada.  

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

Conforme constante na Portaria 13.623, de 10 de dezembro de 2019, que estabelece 

diretrizes para redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de 

Serviços Gerais – Uasg, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, em específico em seu Art. 3º. Par. III, passamos a 

relatar item a item a situação atual e os impactos no IFSP em cada aspecto elencado, 

conforme segue:  

 

 

Art. 3º. Para o cumprimento do disposto no Art. 2º., os órgãos e entidades 

deverão elaborar, no prazo de cento e vinte dias, a contar da data de publicação 

desta portaria (10.12.2019), o Plano de Centralização de Contratações públicas 

que conterá, no mínimo:  

 

I – diagnóstico dos Planos Anuais de Contratação das UASG sob a esfera de 

atuação dos órgãos ou entidades, contemplando as possibilidades de 

agregação de bens e serviços de objetos de mesma natureza e identificando 



 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

63 

 

indícios de sobreposição e duplicidade de atividades nas unidades 

administrativas:  

 

Conforme demonstrado anteriormente neste documento, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo já agrega bens e serviços de mesma 

natureza em processos de contratação compartilhada, em especial por meio de 

Licitações na modalidade SRP – Sistema de Registro de Preços, entretanto ressaltamos 

que tal ação visa o atendimento às demandas relativas à bens e serviços comuns, ou 

seja, itens padrão de uso de todos os campi do IFSP.  

Quanto à sobreposição e duplicidade de atividades, não identificamos tais casos, uma 

vez que os câmpus, apesar de sua autonomia administrativa, elabora licitações 

independentemente somente quando para atendimento de demandas específicas, que 

não são passíveis de união em processos compartilhados. Entendemos pelo contrário, 

que se ocorra a centralização, aí sim poderão ocorrer atividades em duplicidade, 

conforme mencionado anteriormente no documento.  

 

II – com base no diagnóstico de que trata o inciso I, apresentar a relação de 

UASG passíveis de inativação, e as medidas em termos de eventual alocação de 

recursos de pessoal a serem tomadas em prol da centralização de que trata o 

caput; e 

 

Após minucioso estudo, chegamos à conclusão de que NÃO detemos de UASGS passíveis 

de inativação, uma vez que todas as UASGs de compras atuais se tratam de campi ou 

Reitoria que tem autonomia e expertise na condução de seus processos licitatórios.  

Quanto à eventual realocação de recursos de pessoal, mesmo que seja adotada tal 

medida compulsoriamente, não será possível desfazer setores que cuidam de atividades 

relativas às atividades mencionadas nesta portaria, uma vez que demandas relativas à 

planejamento e acompanhamento das contratações mantém-se independente de se 

possuir ou não UASG de compras específicas.  
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III – análise de viabilidade da centralização das contratações públicas, 

apresentando os impactos sobre a manutenção da continuidade do 

atendimento às demandas dos bens e de serviços.  

Após vasto estudo, apresentado anteriormente, analisamos que no caso do Instituto 

Federal de Educação de São Paulo, a centralização das contratações públicas será um 

retrocesso na efetividade dos processos atualmente executados, uma vez que 

trabalhamos na capacitação de pessoal, otimização de processos e que partimos de uma 

Gestão Centralizada (vide capítulo 01)  para Descentralizada, o que demonstra-se neste 

documento e Anexos, todas as vantagens que à Administração Pública conquistou e a 

eficiência atingida com a Descentralização. Segundo Meirelles, 1990:  

“O administrador público tem dever de ser eficiente [...] que se impõe a todo agente 

público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional”. 

Isso quer dizer que a Administração Pública deve sempre buscar aperfeiçoar a prestação 

dos serviços públicos, ou melhorando os que não estiverem satisfatórios, ou ainda, 

mantendo a qualidade dos serviços que estiverem suprindo as expectativas, 

tendo sempre como finalidade diminuir gastos, zelando pela qualidade nos serviços, e o 

bem comum”. (MEIRELLES, 1990, p. 90).   

“É preciso ter um agente público eficiente, que proporcione a satisfação do cidadão de 

acordo com a legislação, pois a real eficácia da eficiência se espera um resultado final do 

serviço público, mas são muitos os desafios para o agente público, já que a necessidade da 

mudança do paradigma, isto depende da mudança de objetivos, onde os resultados dos 

atendimentos públicos passam a ser priorizados”. (MEIRELLES, 1990, p. 94). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, sempre buscou 

primar pela EFETIVIDADE em todos seus processos relativos aos trâmites e legalidade 

que permeiam a Administração Pública, visando proporcionar à comunidade, o melhor 

serviço possível, na qualidade e velocidade desejada e entendemos que pela dimensão 

e características geográficas de nossa Instituição e pelos pilares já firmados quanto à 

expertise e procedimentos relativos às compras e contratações, a aplicação do 

redimensionamento proposto nesta portaria é INVIÁVEL no âmbito do IFSP, devido à 

todo exposto anteriormente, uma vez que o IFSP já adota medidas de centralização de 

compras e contratações para itens de uso comuns, entretanto a supressão de UASGS 
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visando uma economia pela Administração impactará negativamente em processos não 

passíveis de centralização, como exposto anteriormente.  

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

ANEXO I – Análise emissão de notas de empenho 

ANEXO II – Análise evolução despesas de Custeio 

ANEXO III – PORTARIA 659/2020 – Designação de Grupo de Trabalho para Estudos  

Sendo o que temos à expor e no aguardo do deferimento de nossas considerações  
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