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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 
para o desenvolvimento de melhoria do processo de licitação, principalmente na 
modalidade pregão eletrônico, realizada na Unidade Avançada de Administração e 
Finanças da 4ª Região Goiânia/GO, de maio a julho/2015.  Foram realizadas 
entrevistas gravadas com os colegas Pregoeiros lotados na UAAF 4ª Região 
Goiânia/GO para levantamento da forma de preparação das licitações a cargo desta 
UAAF, modelagem do processo e consequente proposta de melhorias no processo 
de montagem dos referidos pregões. 
 
Palavras chaves:  UAAF Goiânia, melhoria de processo, licitação, pregão 
eletrônico, compensação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 1.1. Tema 

 Pretende-se através desse trabalho analisar o processo completo de 

preparação de licitações e controle das entregas de bens / prestação de serviços a 

cargo da UAAF 4ª Região Goiânia/GO e propor melhorias ao mesmo. Antes de 

entrar na exposição da situação atual de atuação desta UAAF4 Goiânia informar que 

somente cheguei ao ICMBio em janeiro/2014, vindo do IBAMA/GO, onde me 

encontrava desde março/2009, oriundo do IBAMA/Sede, onde iniciei minha carreira 

no Setor Público em novembro/2005.    Ao aqui chegar no início de 2.014 esta UAAF 

contava com oito (8) servidores e cinco (5) funcionários terceirizados diretamente 

envolvidos em nossa atribuição.  Atualmente (julho/2015) a UAAF4 Goiânia 

apresenta uma grande demanda reprimida de bens / serviços das Unidades de 

Conservação sob seu atendimento, tendo recebido valores relevantes muito bem-

vindos em recursos de Compensação Ambiental ao longo de 2014 e, na contramão 

desse feliz fato, desde o início de 2015 contamos apenas com os colegas servidores 

para executar os valores recebidos e aplacar a carência de bens e serviços das 

UCs, num total de oito (8) pessoas em efetivo exercício nessa atribuição no 

momento em que redijo esse trabalho, sendo que destes, três (3) são recém 

ingressos no Instituto (2º semestre/2014). Após essa consideração, passo ao 

nosso cotidiano de trabalho na Unidade Avançada de Administração e Finanças da 

4ª Região Goiânia/GO. Ao recebermos uma Solicitação de Aplicação de 

Recursos (SAR) da UC, dispomos de três (3) colegas, sendo eu, Analista Ambiental, 

e duas (2) colegas da Carreira de Técnico Administrativo recém ingressas no 

Instituto, designados para ajustar tal solicitação junto às UCs e, ato contínuo, 

proceder às pesquisas de preços para estabelecimento de preços médios dos bens / 

serviços solicitados, tarefas que, frequentemente, podem demandar alguns dias de 

trabalho e especialmente trabalhosas quando tratam de itens cuja especificação 

exijam conhecimentos técnicos e/ou repletos de detalhes para sua correta 

especificação e eficaz resultado da aquisição pretendida pela UC.  Após esse 

levantamento de preços é aberto o processo de licitação em si, com a marcação da 

data do certame pelo(a) Pregoeiro(a) via Portal  COMPRASNET do Governo 

Federal, Sistema de Administração e Serviços Gerais (SIASG), Perfil GOVERNO no 

link https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp e respectiva 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
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publicação do Edital da licitação no link 

http://www.icmbio.gov.br/portal/servicos/licitacoes/uaaf/uaaf-goiania, função para a 

qual dispomos atualmente de dois (2) Pregoeiros e ainda um colega recém ingresso 

também da Carreira de Técnico Administrativo, que fez curso introdutório de 

Pregoeiro com duração de uma (1) semana em Brasília. Após a realização e 

homologação do resultado da licitação pelo Chefe da UAAF4 Goiânia, o mesmo 

emite a(s) Ordem(ns) de Fornecimento e a(s) envia ao(s) vencedor(es) do(s) 

item(ns) e, em seguida, envia o processo da licitação ao Setor de Acompanhamento 

de Entregas para controle da execução das entregas e, em caso de descumprimento 

total ou parcial da(s) referida(s) OF ou de entrega intempestiva (atraso) não 

razoavelmente justificada, à abertura de processo administrativo para consequente 

apuração de infração(ões), funções que acumulo desde janeiro/2015.  No 

final de maio/2015 recebemos a colega Analista Ambiental Fernanda Cunha, vinda 

da Coordenação de Planejamento (COPLAN/Sede), e a qual foi determinada além 

da função de Chefe de Serviço e  Chefe Substituta também a condução dos 

processos administrativos; foi também determinada no final de junho/2015 pelo 

Chefe da UAAF a transferência ao colega Técnico Administrativo Robson Guimarães 

Junior da função de acompanhamento das entregas, a qual passarei integralmente 

ao mesmo, aproximadamente, nos dias da realização de nosso módulo final.

 Espero, com essa breve exposição de nossa forma atual de trabalho, ter 

conseguido transmitir-lhes uma noção, ainda que vaga, das dificuldades que 

atravessamos atualmente e, consequentemente, da relevância do  tema escolhido 

para esse trabalho e que mostra-se especialmente importante nesse contexto de 

relativa abundância de recursos (e, portanto, de maior expectativa tanto da COCAM

 quanto das UCs em melhores níveis de execução de compras, tanto 

quantitativos como qualitativos) e escassez severa de mão-de-obra para executar 

nossa relevante atribuição de execução  dos recursos oriundos da Compensação 

Ambiental devida pelos empreendedores poluidores e/ou utilizadores de recursos 

naturais, recursos esses ainda mais especiais devido à sua natureza extra 

orçamentária (fora do Tesouro Nacional) e, portanto, de execução menos burocrática 

e consequentemente mais ágil. 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/servicos/licitacoes/uaaf/uaaf-goiania
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1.2  Unidade de Aplicação 

 As Unidades Avançadas de Administração e Finanças foram instituídas no 

Decreto 7515/11, de 08/7/2011, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do ICMBio, e 

formalizadas na estrutura do Instituto via Portaria ICMBio 139/13, de 03/01/2013.

 De acordo com o Decreto 7.515/11, compete às UAAFs executarem, nas suas 

áreas de atuação, as atividades de suporte administrativo, orçamentário, financeiro e 

operacional para as Unidades de Conservação (UC), Centros de Pesquisa (CP) e 

Coordenações Regionais (CR), prevalecidas as orientações oriundas da Sede do 

Instituto Chico Mendes. 

 A UAAF 4ª Região Goiânia/GO distingue-se nessas atribuições por executar 

desde 2012 aquisições de bens e serviços para as UCs de todo o país, excetuando 

aquelas atendidas pelo ARPA, exclusivamente com recursos oriundos da 

Compensação Ambiental paga pelos empreendedores poluidores e/ou 

utilizadores de recursos naturais com valores calculados pela área de 

Compensação Ambiental do IBAMA, valores esse depositados em contas 

específicas a cada empreendimento e UC na Caixa Econômica Federal.   No início 

de 2014 contávamos com nove (9), sendo que destes oito (8) diretamente envolvidos 

nas várias fases das licitações e mais sete (7) colegas terceirizados exclusivamente 

dedicados à preparação das mesmas (tomadas preços, diálogo com as UCs).   

Ao longo de 2014 recebemos relevantes recursos de Compensação 

Ambiental e, consequentemente, maiores responsabilidades na execução desses 

recursos e, por outro lado, ao longo do mesmo ano perdemos três (3) colegas 

servidores por motivo de aposentadoria e saída do órgão e, agravando 

sobremaneira nossa carência de colaboradores, desde janeiro/2015 não mais 

contamos com os colegas terceirizados.   Contamos atualmente para desempenhar 

nossa relevante missão de apoio às nossa UCs ( 27/7/2015 ) com dez (10) 

servidores, incluindo três (3) servidores recém admitidos no último concurso, 

portanto, com pouca experiência das  importantes atribuições a nós designadas. 

 

 1.3.  Objetivo Geral 

 Pretende-se através desse projeto oferecer propostas de melhoria dos 

trabalhos do processo de licitação e correlatos ( acompanhamento das entregas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7515.htm
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/portarias/2013/Port_139.pdf
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bens / serviços, andamento dos processos administrativos resultantes da inexecução 

parcial ou total das Ordens de Fornecimento ) da UAAF 4ª Região Goiânia/GO, 

alcançando maiores níveis de eficiência / eficácia / efetividade no atendimento das 

demandas das Unidades de Conservação do ICMBio contempladas nessas 

aquisições. 

 

 

 1.3.1.  Objetivos Específicos 

 1.3.1.1.  Melhorar as especificações de bens / serviços, reduzindo 

 fortemente o retrabalho e gasto desnecessário de recursos. 

 1.3.1.2. Atingir maiores níveis de execução dos Recursos de 

 Compensação  Ambiental, tanto em quantidade como qualidade dos 

 bens / serviços adquiridos. 

 1.3.1.3. Realizar aquisições em escalas (quantidades) maiores, 

 propiciando atingir melhor preço de compra.  

 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

               Foram realizadas entrevistas verbais gravadas com os colegas Pregoeiros 

lotados na UAAF4 Goiânia para levantamento da forma de preparação das licitações 

a cargo desta UAAF e consequente proposta de melhorias no processo completo de 

realização dos referidos pregões, englobando recebimento das solicitações (SAR) de 

compras de bens / prestação de serviços das UCs, preparação da licitação 

(correções dos termos de referência / projetos básicos, tomada de preços, etc), 

realização das licitações, emissão da Ordem de Fornecimento (O.F.) e controle da 

entrega dos bens / prestação de serviços e eventual abertura de processo 

administrativo por descumprimento parcial ou total da Ordem de Fornecimento 

(autorização para fornecimento de bens / prestação de serviços ). 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 O Instituto Chico Mendes está perseguindo a melhoria de seus resultados na 

criação de valor à sociedade brasileira através da adoção do Modelo de Excelência 
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em Gestão Pública (MEGP), desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) como um modelo para as organizações públicas na 

melhoria de seus serviços (Araújo et all, 2012), Figura 01. 

 

Figura 01 - Modelo de Excelência em Gestão Pública (fonte: http://pt-

br.miniplan.wikia.com/wiki/Modelo_de_Excel%C3%AAncia_em_Gest%C3%A3o_P%C3%Bablica

, capturado em 30/07/2015). 

 

 Conforme expresso acima, por meio da liderança da alta administração(1) são 

traçadas as estratégias e planos(2) que atenderão a sociedade(3) e seus 

cidadãos(4) nas suas demandas de bens e serviços públicos via processos(7) 

implementados por pessoas(6) do ente público ou concessionário e que produzirão 

os resultados(8) à serem entregues aos seus destinatários ( sociedade / cidadãos ). 

 E, permeando todo o Modelo de Excelência em Gestão Pública, alimentando 

o seu funcionamento e retro alimentando-se temos a Informação e o 

Conhecimento(5), que expressam a “inteligência da organização”.  Nessa fase, 

são avaliados e processados os dados e fatos da organização (internos) e também 

os provenientes do ambiente externo, que escapam ao controle direto da alta 
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administração mas que podem influenciar o seu desempenho.  Ele permite à 

organização a correção e melhoria de suas práticas gerenciais e, 

consequentemente, seu desempenho. Também evidencia-se na figura 01 o 

relacionamento existente entre os blocos e integrantes do Modelo, reforçando o 

enfoque sistêmico do MEGP. 

 

  Foram focadas neste trabalho a modelagem e a proposta de melhorias do 

processo integral de licitação da Unidade Avançada de Administração e Finanças da 

4
a 

Região Goiânia/GO. Pela ótica do MEGP, nos situamos no item 7 da figura 01 

e perseguindo os vários fundamentos da excelência na gestão para resultados.  

 

 Processo é o mecanismo de criação de valor definido por uma organização 

para cumprir uma proposição de valor escolhida estrategicamente (Cabral, 2012). 

 De acordo com Cabral (2012) “Um processo é constituído de pessoas, 

equipamentos, materiais, métodos ou procedimentos etc, combinados de modo a 

produzirem um serviço ou bem. Uma série de atividades correlatas pode ser 

chamado de processo.” 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

 Passo a apresentar aqui a experiência de execução desse trabalho, os 

principais problemas enfrentados em nossa atribuição, as respectivas propostas de 

melhorias e os resultados práticos até aqui vivenciados. 

 Iniciemos com a figura 02 na página seguinte, que retrata o fluxograma do 

processo integral de execução de licitações da UAAF4 Goiânia/GO com recursos de 

Compensação Ambiental em vigor e foi desenhado a partir das entrevistas com os 

Pregoeiros anteriormente citadas. 

 

 Após elaboração do fluxo foi feita a descrição detalhada do mesmo no intuito 

de explicitar a forma como hoje trabalhamos e para melhor compreensão das 

propostas de melhoria do processo. 
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 O processo inicia-se com a identificação pela unidade demandante das 

necessidades de aquisições de bens / serviços baseados nas prioridades 

estabelecidas em seu Plano de Manejo. 

 

Figura 02 - Mapeamento do processo completo de execução de licitações com recursos de 

Compensação Ambiental da UAAF4 Goiânia/GO. 

 

 A UC, baseada nessas necessidades, produz então a Solicitação de 

Aplicação de Recursos (S.A.R.), documento que é encaminhado à Coordenação 

de Compensação Ambiental (COCAM) \ Coordenação Geral de Administração e 

Tecnologia da Informação (CGATI) \ Diretoria de Planejamento, Administração e 

Logística (DIPLAN) para análise, aprovação e provisão (agendamento para 

pagamento quando da chegada da Nota Fiscal atestada pelo Chefe ou Substituto da 

UC à COCAM) dos recursos de Compensação Ambiental necessários à(s) 

aquisição(ões). Caso o SAR não seja aprovado, retorna à UC para ajustes / 

correções, senão segue à UAAF4 Goiânia. 

 

 Esta UAAF então inicia a preparação da licitação analisando as 

especificações do Termo de Referência ou Projeto Básico, procurando ajustar as 

mesmas às reais necessidades da UC, buscando, condicionada à disponibilidade de 
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tempo e conhecimento técnico, encontrar falhas, inconsistências e omissões nas 

mesmas. Após este rápido ajuste nas especificações da SAR são buscadas no 

mercado, ao menos, 3 (três) cotações de preço com empresas do ramo de atividade 

do bem / serviço pretendido, sendo imperativo o atendimento dessa quantidade 

mínima de cotações para a continuidade do processo. 

 Atendida essa determinação é executada a elaboração do Termo de 

Referência  ou Projeto Básico, que ditará a realização da licitação para os nela 

envolvidos, principalmente aos fornecedores de bens / prestadores de serviços. 

 O Termo de Referência / Projeto Básico é então analisado pela UC, tantas 

vezes quantas necessárias, quanto à conformidade  da especificação com as 

necessidades da UC e, quando formalmente aprovado pela UC demandante. 

 A UAAF, após esse aval da UC ao Termo de Referência / Projeto Básico, 

verifica a necessidade de complementação de recursos ao valor(es) inicialmente 

provisionado(s) para aquisição do(s) bem(ns) / prestação de serviço(s). Caso 

o valor seja insuficiente, a UAAF4 Goiânia  informa à UC para solicitar essa 

complementação de recursos à COCAM e, enquanto esse pedido não é atendido e 

formalizado no processo, o andamento da licitação fica paralisado. 

 Após obtida a necessária complementação da provisão de recursos faz-se a 

elaboração da Minuta do Edital de Licitação e é aberto o processo da respectiva 

licitação, em seguida enviado à Procuradoria Federal Especializada (AGU) junto 

ao ICMBio na 11ª  Coordenação Regional / Lagoa Santa / MG, onde será 

analisada juridicamente quanto à Lei das Licitações e Contratos Administrativos 

(Lei 8.666/93) e demais cabíveis a cada caso (exemplo: Lei do Pregão 

Eletrônico, 10.520/2002, como a maioria das licitações a cargo da UAAF 4ª 

Região Goiânia/GO). 

 Ao retornar da PFE, a UAAF Goiânia verifica se a PFE apresentou 

recomendações ao processo licitatório, e caso positivo, as implementa na minuta 

do Edital e lança a licitação no Portal COMPRASNET - Link COMPRASNET - 

SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) - Perfil 

GOVERNO, onde então são marcadas data e horário da licitação e fornecida toda 

documentação aos fornecedores interessados. 

 

 Após a realização do certame licitatório, a UAAF homologa o seu resultado e 

envia aos vencedores de cada bem / serviço licitado à respectiva Ordem de 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
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Fornecimento (equivalente à Nota de Empenho da maioria dos Órgãos Públicos),  a 

qual oficializa ao fornecedor todos as informações necessários à entrega do bem ou 

prestação do serviço licitado.  

 Caso o bem / serviço seja prestado conforme especificações do Edital e 

tempestivo ( dentro do prazo inicial de entrega ou prorrogado via ofício à UAAF 

Goiânia com justificativa(s)  razoável(is) ) à NF original é atestada pelo Chefe ou 

Substituto da UC e remetida à esta UAAF para envio para pagamento na Caixa 

Econômica Federal via COCAM. Caso contrário, é aberto processo administrativo e 

seguido o fluxo da Figura 03. 

 

 

Figura 03 - Mapeamento da Instrução para penalidade (Processo Administrativo), publicado em 

arquivo compactado (.zip)  pela Coordenação de Planejamento (COPLAN)/ICMBio no link 

http://www.icmbio.gov.br/intranet/download/arquivos/planejamento_estrategico/documentos_d

e_orientacao/Fluxos_validados_pelas_Diretorias.zip e capturado em 03/8/15. 

 

  

 A partir das entrevistas gravadas em áudio com os pregoeiros e demais 

colegas envolvidos diretamente nas licitações e do trabalho já realizado no controle 

das entregas e condução dos processos administrativos, modelamos uma 

http://www.icmbio.gov.br/intranet/download/arquivos/planejamento_estrategico/documentos_de_orientacao/Fluxos_validados_pelas_Diretorias.zip
http://www.icmbio.gov.br/intranet/download/arquivos/planejamento_estrategico/documentos_de_orientacao/Fluxos_validados_pelas_Diretorias.zip
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proposta de melhoria do processo de licitação da UAAF4 Goiânia retratada na figura 

04. 

 

Figura 04 - Proposta de Melhoria das Licitações da UAAF4 Goiânia/GO. 

  

 Pretendemos nessa proposta de melhoria atingir maiores níveis de execução 

dos recursos de Compensação Ambiental, permitindo às Unidades de Conservação 

atendidas a aquisição de bens / serviços que impactem positivamente nas suas 

atribuições cotidianas. 

 Passo a discorrer agora sobre as propostas de melhoria no processo de 

trabalho vigente na UAAF Goiânia e, ainda, tomo a liberdade de sugerir nas  2 

(duas) propostas finais soluções que, acredito, podem propiciar relevante economia 

de recursos ao conjunto do ICMBio caso adotadas como políticas do órgão 

(institucionais), vista a atual realidade de restrições orçamentárias ainda superiores 

as já costumeiramente vividas pelos órgãos ambientais de todos os níveis de 

governo (federal, estadual e municipal). 

 

PROBLEMA 01: 

 Erro de especificação de bem / serviço 

 No cotidiano do acompanhamento / controle das entrega de bens / serviços 
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às UCs e das experiências compartilhadas pelo colegas Pregoeiros da UAAF 

Goiânia, foram identificadas situações problemáticas advindas de erro / omissão / 

desconhecimento técnico na especificação do bem ou serviço pela UC demandante 

e que, por motivos vários, também não foram sanadas na fase de preparação da 

licitação. 

 O caso mais exemplar desse tipo de problema ocorreu em abril/2014, na 

aquisição de itens para o PARNA da Restinga de Jurubatiba/Macaé/RJ, em que 

pretendia-se adquirir mangueiras de combate à incêndio mas foram adquiridas 

mangueiras impróprias para tal uso.  Ao serem entregues os 5 (cinco) itens da 

referida Ordem de Fornecimento, a carga de cinco (5) itens foi totalmente recusada 

pelo Chefe do PARNA, devido às mangueiras supostamente entregues erradas por 

parte do fornecedor Plamax, de Blumenau/SC.   Imediatamente, o fornecedor 

alegou ter entregue aquilo que fora especificado no Termo de Referência do Edital, 

protestando pelo recebimento dos bens e consequente pagamento da entrega e, 

ainda, negando-se a entregar item de outra licitação vencida junto à esta UAAF, 

alegando forte prejuízo financeiro devido recusa dos produtos e pagamento do frete 

de retorno.  Foi aberto então, sob orientação do Chefe da UAAF4 Goiânia, 2 

(dois) processos administrativos à PLAMAX. Do processo relativo à recusa de 

entrega de item a Contratada foi penalizada com multa por descumprimento, a qual 

foi paga, e advertência por recusa de entrega quanto à problema em licitação 

diversa. Quanto ao processo oriundo das mangueiras de incêndio, devido à  

inexperiência quanto à situação e necessidade de manifestação especializada, foi 

buscada opinião técnica e formal que pudesse sustentar a sugestão de penalização, 

tendo sido contatado o colega  Augusto, do PREVFOGO/IBAMA-GO, que sugeriu o 

contato com o colega Gilmar, do PREVFOGO/IBAMA-Sede e, esse, por fim, indicou 

apropriadamente nossa Coordenação de Emergências Ambientais (COEM)/ 

Coordenação Geral de Proteção (CGPRO) / Diretoria de Criação e Manejo de 

Unidades de Conservação (DIMAN),  onde através do Chefe Christian Niel Berlinck, 

a demanda foi encaminhada ao Analista Ambiental João Paulo Morita, ao qual foi 

relatado o impasse e a necessidade urgente de parecer técnico que embasasse a 

sugestão de penalização. Em rápida resposta e, em suma, o parecer técnico do 

referido colega embasou a manifestação da Contratada de que as especificações 

das mangueiras estavam INCORRETAS para mangueiras de combate à incêndio; 

ato contínuo, a nota técnica foi enviada à PFE/CR11/Lagoa Santa/MG para análise, 
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a qual endossou a sugestão de NÃO PENALIZAÇÃO À CONTRATADA e busca 

pelo ICMBio de acordo amigável com a Contratada PLAMAX, visto amparada 

legalmente nas suas pretensões, ou seja, ao final do processo, o PARNA da 

Restinga de Jurubatiba/RJ teve que receber todos os itens recusados e o Instituto 

teve que arcar com todos os custos advindos de tal erro de especificação. 

 Resultante do episódio, hoje está determinado pela retromencionada 

Coordenação de Emergências Ambientais que todo material de combate à 

incêndio a ser adquirido para as UCs deverá ser especificado por aquela 

Coordenação. 

 Erros de especificação, além de gerarem trabalho adicional à UAAF, também 

geram atraso no processo devido à necessidade de pedido de complementação de 

recursos  a ser pedido pela UC à COCAM, visto insuficiência do valor inicialmente 

provisionado e, enquanto tal complementação não é autorizada pela COCAM a 

licitação fica paralisada na UAAF4 Goiânia. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 01: 

 Alterar o processo de montagem da especificação dos bens / serviços pela 

UC. 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 01: 

1. Todos os bens / serviços que demandem conhecimentos técnicos não dominados 

pelos servidores da unidade de conservação deverão serem encaminhados à área 

técnica do ICMBio ou, caso impossível, contratação (licitação) de empresas 

especializadas em tais áreas, como exemplo, os projetos de radiocomunicação em 

andamento para a REBIO da mata escura / Jequitinhonha MG e PARNA Chapada 

Diamantina. 

2. Alteração do processo de provisionamento de recursos, sendo que a 

especificação dos bens / serviços deverá ser feita pela UC com auxílio de áreas 

técnicas. 

 

PROBLEMA 02: 

 Especificação de bem que remete a uma marca específica. 

 Algumas especificações remetem a uma única marca de produto, 

contrariando a Lei de Licitações (Lei 8.666/93) ao restringir a competitividade  tão 
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almejada pelo ordenamento jurídico e obrigando esta UAAF a montar uma nova 

especificação que elimine esse aspecto ilegal do certame licitatório, refazendo o 

trabalho de especificação da UC. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 02: 

 Alterar o modo de montagem da especificação dos bens / serviços pela UC. 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 02: 

 Incluir no processo de montagem orientações às UCs para que não citem 

marcas e / ou modelos quanto ao bem / serviço pretendido, atendo-se aos aspectos 

técnicos do mesmo. 

 

PROBLEMA 03: 

 Ausência de padronização nas especificações de produtos similares 

pelas UCs. 

 Inexiste uma padronização de especificação de bem a ser seguida pelos 

demandantes, evitando que o mesmo bem seja especificado de formas distintas 

pelas UCs. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 03: 

 Alterar a forma como são montadas atualmente as especificações de bens / 

serviços pelas UCs. 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 03:

 Nesse ponto descreverei a proposta de melhoria expressa na figura 03. O 

processo de licitação no novo modelo seria precedido da montagem, pela UAAF4 

Goiânia em parceria com áreas especializadas do ICMBio (exemplos: especificação 

de equipamentos de combate à incêndios teriam a orientação da Coordenação de 

Emergências Ambientais,  equipamentos de Tecnologia da Informação e correlatos, 

como GPS e câmera digital, seriam especificados com suporte da COTEC, e assim 

em diante), de um Banco de Dados (BD) de especificações de bens e serviços mais 

demandados historicamente pelas UCs, com configurações / características 

técnicas e preços médios revisados periodicamente, sendo que nossos casos 

em que não haja suporte especializado na estrutura do Instituto busque-se essa 
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consultoria / suporte especializado externamente, como ocorre atualmente nos 

projetos de radiocomunicação em andamento para a REBIO da Mata 

Escura/Jequitinhonha/MG e PARNA da Chapada Diamantina/Palmeiras/BA.  Após 

implementado esse Banco de Dados das especificações mais demandadas, a 

Coordenação de Compensação  Ambiental (COCAM)/CGFIN/DIPLAN verifica 

qual(is) UC(s) possui(em) recursos de Compensação Ambiental e necessidades de 

bens / serviços presentes no BD de especificações, buscando montar licitações com 

maiores escalas (quantidades) e, consequentemente, buscando alcançar melhores 

preços praticados pelos fornecedores.  Ato contínuo, aquelas UCs que foram 

enquadradas nos critérios da COCAM são solicitadas por esta a fazerem suas 

Solicitações de Aplicação de Recursos (SAR) e as apresentarem à mesma, que 

provisionará o recurso necessário à cada UC em valores próximos ou mesmo 

superiores aos praticados no mercado para o conjunto dos bens / serviços 

demandados, reduzindo a possibilidade da necessidade de complementação de 

recursos pela COCAM.  As Solicitações são encaminhadas à UAAF4 Goiânia, que 

procederá as pesquisas de preços que, ao obter pelo menos 3 (três) cotações de 

fornecedores do ramo de atividade para cada item, verifica se os valores 

provisionados inicialmente cobrem o total de cada item, o que não ocorrendo 

ensejará pedido de complementação da UC à COCAM, período em que a licitação 

ficará paralisada à espera desta complementação para sua retomada.  Ultrapassada 

essa fase de ajuste aos preços de mercado, a UAAF elabora o Termo de Referência 

/ Projeto Básico e o submete à aprovação da UC tantas vezes quantas necessárias. 

 À seguir, a UAAF elabora a minuta do Edital de Licitação e a envia à 

PFE/CR11 Lagoa Santa/MG, onde será analisada nos aspectos jurídicos.  No 

retorno da PFE/CR11, havendo recomendações do(s) Procurador(es), serão 

implementadas na minuta e produzido o Edital definitivo da licitação.  O Pregoeiro 

então marca a data da licitação no Portal COMPRASNET - Link COMPRASNET - 

SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) - Perfil 

GOVERNO, onde então são marcadas data e horário da licitação e fornecida toda 

documentação pertinente aos fornecedores interessados. 

 Após a realização do certame licitatório, a UAAF homologa o seu resultado e 

envia aos vencedores de cada bem / serviço licitado à respectiva Ordem de 

Fornecimento (equivalente à Nota de Empenho da maioria dos Órgãos Públicos),  a 

qual oficializa ao fornecedor todos as informações necessários à entrega do bem ou 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
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prestação do serviço licitado. 

 Caso o bem / serviço seja prestado conforme especificações do Edital e 

tempestivo ( dentro do prazo inicial de entrega ou prorrogado via ofício à UAAF 

Goiânia com justificativa(s)  razoável(is) ) a NF original é atestada pelo Chefe ou 

Substituto da UC e remetida à esta UAAF para envio para pagamento na Caixa 

Econômica Federal via COCAM. Caso contrário, é aberto processo administrativo e 

seguido o fluxo da Figura 2. 

 

PROBLEMA 04: 

 Entrega de bens no endereço do CNPJ da Unidade da Federação da UC 

informado na Ordem de Fornecimento, ao invés do endereço da UC informado 

no final dessa mesma Ordem de Fornecimento. 

 Na Ordem de Fornecimento (equivalente à tão conhecida Nota de Empenho 

da maioria dos Órgãos Públicos) emitida pela UAAF4 Goiânia consta, nas suas 

linhas finais o CNPJ da UF em que se localiza a UC e na qual a Nota Fiscal deverá 

ser emitida, visto que, nossas Unidades de Conservação não possuem CNPJ. 

 Ocorre que alguns fornecedores e os respectivos transportadores contratados 

, por motivos variados, não atentam para esse detalhe crucial da entrega e acabam 

entregando no endereço do CNPJ fornecido. 

 Em 2015 foi constatada ao menos uma ocorrência de fornecedor que colocou 

como endereço de entrega dos bens o do CNPJ informado, resultando na entrega 

dos mesmos em endereço aproximadamente 1.180 Km distante do correto. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 04: 

 Alterar o texto padrão tanto da Ordem de Fornecimento como do Ofício que a 

precede. 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 04: 

 A UAAF4 Goiânia deve reescrever o texto padrão tanto da Ordem de 

Fornecimento como do Ofício que a acompanha e precede, dando amplo destaque 

a diferença entre o endereço do CNPJ na qual a NF será emitida e o de entrega, 

o da UC. Abaixo, respectivamente nas figuras 05 e 06, exemplos de Ordem de 

Fornecimento e Ofício que a encaminha: 
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Figura 05 - Ordem de Fornecimento emitida pela UAAF4 Goiânia. 
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Figura 06 - Ofício que encaminha a respectiva Ordem de Fornecimento emitida pela UAAF4 

Goiânia. 
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 Ainda nessa área da melhoria na comunicação com os fornecedores, mas 

especificamente na ciência dos mesmos quanto à data-limite inicial para entrega 

dos bens / serviços, sugere-se incluir com amplo destaque a referida data o que, 

objetiva-se, poderá reduzir os atrasos nas entregas, visto que constata-se no dia-a-

dia fornecedores que alegam não terem entregado com tempestividade (no prazo) 

pela pura e simples desorganização de suas rotinas, problema que tal alteração no 

Ofício e/ou Ordem de Fornecimento pode obter redução. 

 

 

PROBLEMA 05: 

 Necessidade urgente de desenvolvimento de sistema de informática que 

atenda todo o processo de licitação da UAAF4 Goiânia. 

 

 

 Atualmente todo o processo de preparação, execução e controle das entregas 

das licitações da UAAF4 Goiânia são, grosso modo, manuais, pois amparados 

apenas em planilhas como a reproduzida na Figura 07 (Planilha de 

Acompanhamento de Entrega de Bens). 

 Isso somado a um quadro de severa carência de recursos humanos agravado 

desde janeiro/2015 e incremento nos valores de Compensação Ambiental recebidos 

no decorrer de 2015, gerando consequentemente mais solicitações de aquisições e 

expectativas de execução das UCs para com esta UAAF, em que todos desta 

Unidade estão sobrecarregados por essas demandas, torna ainda mais urgente o 

desenvolvimento de sistema automatizado do nosso processo completo de trabalho, 

excetuando apenas a fase da própria licitação, atendida pelo Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG) do Portal COMPRASNET. 

 A ausência de tal ferramenta acarreta todo tipo de obstáculos à que se 

obtenha efetividade (o tão perseguido "fazer mais com menos") em nossas 

atribuições, como menores níveis de execução dos recursos disponíveis, fragilidade 

na guarda de informações, dificuldade no acompanhamento das entregas e da 

condução do eventuais processos administrativos. 
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Figura 07 - Planilha de Acompanhamento de Entrega de Bens 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 05: 

 Fazer gestões junto às instâncias superiores da UAAF4 Goiânia/GO (DIPLAN 

ou mesmo à Presidência do ICMBio). 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 05: 

 Fazer gestões junto às instâncias superiores da UAAF4 Goiânia/GO (DIPLAN 

ou mesmo à Presidência do ICMBio, sobretudo nesse momento de comando recém 

empossado), para que, dentro da possibilidade orçamentário do Instituto, determine 

à COTEC o desenvolvimento de solução de software que contemple todo nosso ciclo 

de trabalho, exceto o próprio processo de licitação, suprido pelo Portal 

COMPRASNET retromencionado, e englobando o banco de dados de 

especificações de bens / serviços, preparação da licitação, acompanhamento das 

entregas e eventuais processos administrativos. 

 

PROBLEMA 06: 

 Severa escassez de recursos humanos atualmente vivida pela UAAF4 

Goiânia frente à demandas crescentes de execução dos recursos de 

Compensação Ambiental. 

 Conforme relatado acima na caracterização da unidade de aplicação desse 
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trabalho, nossa realidade é, de um lado, de relativa fartura de recursos de 

Compensação Ambiental nesse momento (Agosto/2015) e, do outro, um quadro 

reduzidíssimo de colaboradores frente à nossa atribuição "única" de executar com 

eficácia esses recursos. Hoje, paradoxalmente, estamos num ótimo momento 

financeiro, com recursos que por sua natureza extraorçamentária facilitam as 

aquisições pretendidas pelas UCs e, infelizmente, com quadro de pessoal, em 

alguns casos, beirando entorno de 1/4 do total de outras UAAFs que estão semi 

paralisadas pela escassez de recursos orçamentários, acirrada pelo quadro de fraca 

atividade econômica. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 06: 

 Busca via formas legais de aumento do quadro de pessoal da UAAF4 

Goiânia. 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 06: 

 a. Buscar colegas interessados na remoção à esta UAAF4 Goiânia e que não 

impliquem permuta / redistribuição de membros desta UAAF. 

 b. Propor aumento de vagas à esta UAAF no próximo concurso do Instituto, 

condizente com nossa realidade de forte demanda de licitações e baixo quadro de 

pessoal para executá-las. 

 

 Como antecipado no início deste tópico, apresento nas duas últimas 

propostas, sugestões à Presidência do Instituto que podem reduzir substancialmente 

gastos com telefonia e impressões de documentos no Instituto. 

 

 

PROBLEMA 07: 

 Elevado gasto do ICMBio nos custos de telefonia (ligações interurbanas 

fixas e para celulares). 

 

 É notório que os gastos com telecomunicações no Brasil são pesadíssimos 

tanto às pessoas físicas quanto jurídicas e exponencialmente maiores com órgãos 

públicos que possuem uma capilaridade (grande número de unidades 

descentralizadas e dispersas no nosso imenso território) como a apresentada pelo 
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Instituto Chico Mendes. Por isso, acredito que deve-se buscar solução(ões) que 

permitam redução desse gasto, pois quando trabalhei no Cadastro Técnico Federal 

do IBAMA/GO, entre 10/2011 e 03/2013, obtive para aquele órgão grande 

economia  em ligações interurbanas / celulares aos empreendedores 

potencialmente poluidores e/ou utilizadores de recursos naturais em todo Estado de 

Goiás, ao qual se limitava minha atuação, utilizando o software que abaixo indico. 

 Exige-se a aquisição de créditos para sua utilização que dão direito de 

ligações gratuitas para fones fixos no Brasil por 90 dias e tarifas para celulares 

melhores que as das operadoras. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 07: 

 Adoção do software de telefonia via internet (VOIP) VoipRaider ( Sítio da 

Matriz:   VoipRaider  ou versão em português:  VoipRaiderBrasil  ) 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 07: 

 Apresentei em abril desse ano proposta de uso do referido software de 

telefonia via internet (VOIP), mas até o momento não obtive resposta da COTEC.

 Portanto, venho via esse trabalho reapresentar essa sugestão na esperança 

de melhor acolhida pelas instâncias superiores do Instituto. 

 

 

PROBLEMA 08: 

 Elevado gasto em impressões de documentos em todo o ICMBio. 

 

PROPOSTA DE MELHORIA AO PROBLEMA 08: 

 Adoção da Ecofont (fonte de letra) para economia nas impressões do ICMBio. 

 

COMO IMPLEMENTAR A PROPOSTA DE MELHORIA DO PROBLEMA 08: 

 Novamente propor à COTEC, pois assim fiz junto com a proposta anterior, a 

adoção dessa fonte sustentável para economia de tinta em nossas impressões ( link  

http://www.ecofont.com/pt/ ), visto que órgãos públicos com dotações orçamentárias 

proporcionalmente superiores à nossa, como a AGU ( link  

http://www.agu.gov.br/interna/ecofont/index  ) a adotam há bom tempo, obtendo 

relevante economia nos custos das suas impressões. 

http://www.voipraider.com/
http://www.voipraider.com.br/
http://www.ecofont.com/pt/
http://www.agu.gov.br/interna/ecofont/index


 

22 
 

 

 Finalizando, necessário se faz destacar que o principal obstáculo enfrentado 

foi a negativa de participação do Chefe da UAAF4 Goiânia, que alegou não possuir 

tempo para tal e que minha participação no CFGR não deveria ter acontecido nessa 

oportunidade, com isso restringido meu escopo de atuação, pois fiquei 

impossibilitado de relatar aqui as principais dificuldades enfrentadas no processo 

pelo referido Chefe e esclarecendo que minha participação nesse valiosíssimo 

treinamento para nosso cotidiano deveu-se à Chefe Substituta à época da seleção 

dos inscritos, colega Pregoeira Angela Cristina Bernardes, a quem muito agradeço 

me proporcionar a quase totalidade da realidade da UAAF4 Goiânia aqui retratada. 

 A segunda e menor dificuldade encontrada na montagem dessa abordagem 

foi o implacável fator tempo, pois conforme já relatado, todos os membros desta 

UAAF estão sobrecarregados de demandas e procuraram ajudar dentro do possível, 

inclusive os colegas recém ingressos no ICMBio. 

 A receptividade dos membros desta UAAF à intervenção aqui tratada foi 

excelente e agradeço imensamente a todos que contribuíram direta e indiretamente 

neste singelo trabalho e peço escusas sinceras de antemão à Banca do CFGR3 

pelas omissões, erros e atrasos aqui materializados, oque, asseguro desde já, não 

representa a tentativa de minimizá-las, pois “falam” por si. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 Altamente positiva a perspectiva que vislumbro na conclusão deste trabalho, 

pois acredito na sua futura aplicação no cotidiano da UAAF4 Goiânia, podendo 

contribuir para atingirmos melhores níveis de execução dos recursos de 

Compensação Ambiental. A intervenção permitiu a visão ampla de como 

trabalhamos e, mais importante, relevou os pontos em que mais devemos buscar as 

melhorias do processo. Sobretudo o exercício de termos construído em conjunto 

com os Pregoeiros o fluxograma do nosso processo completo de trabalho, além da 

importância fundamental expressado no parágrafo anterior, permitirá um 

aprendizado acelerado de nosso modo de trabalho atual e, tenho certeza, 

futuramente melhorado. Esta intervenção teve os obstáculos relatados no item 04 
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- Resultados Alcançados, mas continuaremos constantemente buscando seu 

aprimoramento e excelência. Quando obtivermos bons resultados com o esforço  

de intervenção aqui materializado, me comprometo a compartilhá-los com a 

NEXUCS e todas áreas interessadas do ICMBio. 
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