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Objeto da Análise
i.

Fundamento e Perspectiva de Governo
Eletrônico;

ii. Governo Eletrônico e Cadeia de
Suprimento;
iii. Governo Eletrônico e Compras Públicas;
iv. Experiência do Governo do Estado do
Pará.
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Fundamento e Formas de Governo Eletrônico
Fundamento:
i.

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) designa um conjunto
de recursos tecnológicos usado para produzir e disseminar informações;
são ferramentas que permitem arquivar e manipular textos, sons e
imagens e que permitem que nos comuniquemos.

ii. Navegador de Internet também conhecido pelos termos inglês web
browser ou simplesmente de browser é o software (programa) que permite
você acesse a Internet, veja vídeos, escute musica, jogue e interaja com
documentos virtuais da internet, também conhecidos como páginas da
web.
Forma:
Governo Eletrônico designa um conjunto de atividades que os órgãos
estatais realizavam através da moderna Tecnologia de Informação e
Comunicação, a partir da qual a gestão dos serviços públicos é realizada.
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Concepção e Perspectiva de Governo
Eletrônico
Perspectiva:
i.

e-governança: refere-se à utilização da Internet para aumentar a eficácia, a
eficiência, qualidade, transparência e fiscalização das ações e serviços do
governo e das instituições públicas – impacto interno ;

i.

e-governo: inclui o conjunto de novos instrumentos que permitem aumentar e
modificar a participação dos cidadãos na gestão e escolha das decisões
governamentais, bem como influenciá-las – impacto externo;

i.

e-política: é o impacto da Internet na própria estrutura e possibilidades de
organização política da sociedade – impacto externo.
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Cadeia de Suprimentos do Setor Público e sua
Relação com os Processos Tecnológicos

Perspectiva do Governo Eletrônico e o Processo Tecnológico:
A e-governança
é perspectiva do governo eletrônico que impacta na
estruturação da cadeia de suprimentos do setor público.

Razão:
A tecnologia da informação auxiliar administração a melhor gerir seus
processos e procedimentos internos, potencializando o uso dos seus
recursos e disponibilizando uma maior quantidade de serviços aos seus
segmentos de consumo.
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Cadeia de Suprimentos do Setor Público e sua
Relação com os Processos Tecnológicos
i.

Cadeia de suprimentos: Rede de processos que envolvem fornecedoresclientes e ligam empresas desde a fonte inicial de matéria-prima até o ponto
de consumo do produto acabado, abrangendo o movimento e
armazenamento de matéria prima, trabalho em processo de inventário, e
produtos acabados do ponto de origem até o ponto de consumo.

ii. Cadeia de Suprimentos do Setor Público: Rede processo que envolvem
o suprimento de bens e serviços necessários à manutenção dos entes
estatais, abrangendo a catalogação das famílias de bens e serviços, os
processos de aquisição e contratação e a gestão eficiente dos preços e do
ciclo de movimentação de estoques.
iii. Elementos e Insumos da CSSP:
Catalogação e engenharia de padronização de itens;
Estratégias de compras e processos de aquisição e contratação;
Gerenciamento do armazenamento e movimentação física dos estoques;
Gestão técnica da redução de gastos;
Gestão de sistemas corporativos de controle.
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Compras Governamentais: como segmento da
cadeia de suprimentos do setor público
Compras Governamentais:
Principal foco da cadeia de suprimentos do setor publico, onde as
tecnologias de informações estão mais desenvolvidas.
Instrumento de Política Pública:
O poder de compra do governo possui a capacidade de reordenador a
atividade econômica, fomentar novos mercados e desenvolver inovação
tecnológica .
Fluxo de Recurso:
Movimenta cerca de 18% do PIB (produto interno bruto) mundial, esse
percentual se desloca para ¼ do PIB, se nele foram computados os gastos
militares promovidos pelos países
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Compras Governamentais: como segmento da
cadeia de suprimentos do setor público
Contexto Contemporâneo:
De acordo com a Transparência Internacional, as compras públicas
apresentaram uma perda estimada na ordem de US$ 200 bilhões por ano,
representando aproximadamente 3,5% dos gastos mundiais, decorrentes,
fundamentalmente, de baixa eficiência na gestão da cadeia de suprimentos
do setor público (Tridapalli, 2011).
Alteração do Contexto:
Nas últimas décadas e com o advento da internet a sociedade brasileira
tem demonstrado maior preocupação com o uso eficiente dos recursos
públicos por parte governo, em suas diferentes esferas de atuação, tal fato
têm produzido esforços pra alterar a percepção negativa que a sociedade e
os institutos de pesquisa constatam acerca dos gastos governamentais.
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A Experiência do Governo do Estado do Pará
com a Cotação Eletrônica de Preços
O Sistema de Cotação Eletrônica:
É o processo de aquisições de bens e contratações de serviços efetuadas
nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor, previstas nos
incisos I e II e parágrafo único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93,
promovido por meio do uso de portal eletrônico específico, que dispõe de
amplo catálogo de material e serviço e de um conjunto extenso de
fornecedores, previamente cadastrados na Secretaria de Estado de
Administração – SEAD.
Data de Implementação da Cotação Eletrônica:
Março de 2010.
Fundamento Legal:
Decreto Nº 2.168, de 10 de março de 2010;
Instrução Normativa Nº 001 - SEAD/DGL, de 09 de abril de 2012
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A Experiência do Governo do Estado do Pará
com a Cotação Eletrônica de Preços
Agentes Envolvidos:
74 Órgãos e entidades públicos;
2.846 Fornecedores Ativos;
692 Usuários do Setor Público;
3.404 Usuários Fornecedores;
91.766 Itens de bens e serviços catalogados no
sistema.
Fonte: Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - BANPARANET
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A Experiência do Governo do Estado do Pará
com a Cotação Eletrônica de Preços
Principais linhas de fornecimento:
Material de experiente;
Alimentos;
Medicamentos e material hospitalar ;
Reparação predial .
Fonte: Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - BANPARANET
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A Experiência do Governo do Estado do Pará
com a Cotação Eletrônica de Preços: 2011/2015
Ano

Procedimentos

R$ Referencia

2011

3.374

R$

3.541.770,75

2012

3.744

R$ 12.593.765,15

2013

3014

R$

2014

3.517

2015

Média

Economia

R$ Contratato

R$

2.921.303,48

R$
R$

620.467,27

R$ 10.476.180,69

R$ 2.117.584,46

8.993.876,35

R$

7.539.521,80

R$ 1.454.354,55

R$

9.876.345,67

R$

8.654.758,54

R$ 1.221.587,13

3.721

R$

9.245.567,59

R$

7.985.984,27

R$ 1.259.583,32

3.474

R$

8.850.265,10

7.515.549,76

R$ 1.334.715,35

R$

%
18%

17%

16%

12%

14%

15%

Fonte: Sistema de Cotação Eletrônica BANBARANET

13

Obrigado
SEAD/DGL/CGOV
E-mail: edemilson.fagundes@sead.pa.gov.br
Telefone (91) 3194-1413

