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RESUMO 

 

Os municípios são responsáveis por prover a educação infantil, tendo, entre outras 

responsabilidades, a de fornecer gratuitamente o material escolar e pedagógico para 

comunidade matriculada. Por se tratar de um processo complexo e centralizado, a aquisição 

desses materiais na cidade de São Paulo, maior município da América Latina, apresenta uma 

série de desafios, considerando principalmente os fatores políticos, econômicos, sociais e a 

maneira que o arcabouço do regulamento brasileiro de compras públicas afeta a qualidade dos 

bens públicos. Ao longo dos últimos anos, países no mundo vêm promovendo alterações em 

seus regulamentos em conformidade com o contexto institucional para reformar seus sistemas 

de compras públicas por meio de diferentes legislações e mecanismos de governança. Após a 

Constituinte, em 1993, o Brasil editou sua Lei Geral de Licitações e, no decorrer dos anos, 

houve iniciativas com legislação complementar de criação da modalidade de Pregão, Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas, a introdução de uma Lei que instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e a possibilidade de contratações 

por meio do Sistema de Registro de Preço. Mesmo com esses avanços, o processo de compra e 

distribuição de material escolar e pedagógico no município de São Paulo apresenta um alto grau 

de complexidade, em razão da quantidade de matriculados no sistema municipal de ensino e 

das tarefas da cadeia logística para fazer chegar os insumos aos educandos no prazo e com a 

quantidade e a qualidade adequadas. Diante desse cenário, o presente trabalho foi realizado com 

objetivo de diagnosticar e compreender as dificuldades dos processos de aquisição e gestão dos 

materiais escolares e pedagógicos no município de São Paulo, atividades 

essas realizadas Secretaria municipal de Educação (SME). Além do diagnóstico, também foram 

apresentadas sugestões que possam contribuir para a melhoria desses processos, envolvendo o 

redesenho do formato de aquisição para um formato descentralizado por meio do uso de 

vouchers. Também foi realizado um outro planejamento para a previsão de aquisições e a 

alocação de recursos orçamentários, além de fazer o mesmo com a logística de entrega; 

outrossim, objetivou-se nesse redesenho a ampliação da participação das unidades e da 

comunidade escolar na aquisição do material escolar. Por fim, os resultados do estudo indicam 

um conjunto de melhorias mediante mudança no formato do processo de compras públicas e 

esses resultados também oferecem um conjunto de ações para aprimorar o formato vigente de 

contratação.  

 

Palavras-chave: Administração Pública. Educação. Compras Públicas. Material Escolar. 

Licitações. Sistema de Registro de Preços. Voucher.  



 

ABSTRACT 

 

The cities and public sector are responsible for providing early childhood education and have 

to provide free school and pedagogical material to the enrolled community. The acquisition of 

these school materials is a complex and centralized process in a municipality like a São Paulo, 

the largest municipality in Latin America. These process presents a series of challenges, mainly 

considering the political, economic and social factors and the way in which the framework of 

the Brazilian regulation of public procurement affects the quality of public goods. In the last 

years countries around the world have been promoting changes in their regulations to reform 

their public purchase systems through different legislation and mechanisms of governance. 

After the Brazilian Constitution of 1988, Brazil promulgated in 1993 its General biddinga Law 

and promoted initiatives with complementary legislation to create the modality of Public 

Offering, Differentiated Regime of Public Procurement, the introduction of a Law that 

established the National Statute of the Microenterprise and the Small Business Company and 

the possibility of hiring through the Price Registration System. Even with all these advances, 

the process of purchase and distribution of school material in the city of São Paulo presents 

high complexity due to 1) quantity of enrolled in the municipal education system and; 2) the 

tasks of the logistic chain to make the inputs reach the learners and with the appropriate quantity 

and quality. The present work was carried out with the purpose of diagnosing and understanding 

the difficulties of the acquisition and management of school and pedagogical materials in the 

city of São Paulo, activities carried out by the Municipal Secretariat of Education (SME). 

Suggestions were also made that could contribute to the improvement of these processes, 

involving the redesign of the acquisition format to a decentralized format through the use of 

vouchers. Another planning was also carried out for the forecasting of acquisitions and the 

allocation of budgetary resources, as well as the logistics of delivery; In addition, the purpose 

of this redesign was to increase the participation of the units and the school community in the 

acquisition of school material. Finally, the study results indicate a number of improvements 

through a change in the format of the public purchase process and these results also provide a 

set of actions to improve the current hiring format. 

 

Keywords: Public Administration. Education. Public Procurement. School supplies. Tenders. 

Price Registration System. Voucher.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Brasileira, em seu título VIII, capítulo terceiro, estabelece a educação 

como direito universal do cidadão, portanto dever do Estado e da família (BRASIL, 1988, art. 

205), e determina que, no campo do ensino, deve haver “igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola” (BRASIL, 1988, grifo nosso, art. 206), objetivando o incentivo do: 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). 

Apesar de também ser explorada comercialmente pelo setor privado, a educação é um 

bem meritório ou também chamados de semipúblico, aqueles cujos altos benefícios sociais e 

externalidades positivas justificam a provisão total ou parcial pelo setor público (GIAMBIAGI; 

ALÉM, 2016). 

 No Brasil, a despeito dos desafios que ainda devem ser enfrentados, a educação pública 

foi a área que mais obteve aumento de aportes da despesa primária, representando crescimento 

real de 299% entre os anos de 2004 e 2015; ademais, o Plano Nacional de Educação (Lei no 

13.005/2014) (BRASIL, 2014) tem por meta ampliar o investimento de 6% para 10% do PIB 

em educação até 2021 (Figura 1). 

Figura 1 – Detalhamentos sobre a despesa primária da União por categoria 

Fonte: Mendes, 2016. 

A educação formal para todas as crianças, jovens e adolescentes é uma competência 

concorrente, de modo que a educação básica é obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete 

anos de idade e está organizada em: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, conforme 

a Lei no 12.796/2013 (BRASIL, 2013a), que alterou a Lei no 9.394/1996 (BRASIL, 1996). 
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Apesar das mudanças implementadas pela Emenda Constitucional 95 na vinculação 

orçamentária da União, não foram alteradas as disposições do artigo 212 da Constituição 

Federal, que exige que os municípios apliquem ao menos 25% de sua “receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino” (BRASIL, 1988, art. 212), cuja obrigatoriedade é a mesma para os Estados. 

A Constituição assegura a gratuidade do ensino público e dos insumos escolares e 

pedagógicos necessários ao processo de ensino-aprendizagem para possibilitar o acesso 

universal. 

A garantia de gratuidade desses insumos está prevista no inciso VII do art. 208 da 

Constituição Federal de 1988 e no inciso VIII do art. 4o da Lei no 9.394/1996, alterada pela Lei 

no 12.796/2013, em que consta que os órgãos são responsáveis pelo programa de educação de 

forma a atender “ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” 

(BRASIL, 2013a, art. 1o). 

Vale destacar que procedimentos para compras e contratações realizados pelos órgãos 

públicos são altamente regulados em todas as dimensões do governo, uma vez que a legislação 

vigente impõe um conjunto de procedimentos e mecanismos contratuais que as organizações 

públicas devem utilizar para seleção e supervisão dos fornecedores. 

Entrementes, há desafios para mensurar a qualidade dos materiais e serviços a serem 

contratados, que se tornam, assim como a assimetria de informação entre os interessados em 

fornecer os objetos a serem contratados, pontos de ruptura nesse processo para a garantia da 

entrega dos serviços de competência das organizações governamentais. 

Os municípios são responsáveis por fornecer a educação básica. Portanto, a eles 

compete prover vagas em creches para crianças até três anos, pré-escolas com a educação 

infantil que atendem à faixa etária entre quatro e cinco anos e o ensino fundamental, que abriga 

estudantes entre sete e quatorze anos.  

Dessa maneira, o ente municipal é o responsável por garantir acesso à educação infantil, 

sendo a ele permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando atender plenamente 

às necessidades de sua área de competência e empregar recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal. 

A responsabilidade do município de São Paulo em prover a educação como atividade 

de forma gratuita está inclusa a tarefa de fornecer gratuitamente o material escolar e o uniforme 
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para uso da comunidade matriculada. Esse fornecimento de materiais pode permitir que os 

alunos tenham acesso ao conteúdo pedagógico em condições de maior igualdade perante os 

demais colegas de sala de aula, independentemente do poder aquisitivo de cada um deles. A 

importância do provimento desses materiais pedagógicos perpassa o desempenho escolar e 

pode influenciar até mesmo questões sociais, pois ele impede que os alunos de menor renda se 

sintam excluídos por não terem acesso ao mesmo arcabouço ferramental do que outrem.  
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2 PROPOSTA DE TRABALHO  

 

 

2.1 Desafio 

 

 

Por se tratar de um processo complexo e centralizado, a aquisição de materiais escolares 

na cidade de São Paulo, maior município da América Latina, apresenta uma série de desafios, 

que vão desde seu planejamento e previsão das aquisições até a alocação desses recursos — 

que advém do orçamento — passando pela logística de entrega, que depende da efetividade das 

etapas anteriores. 

O investimento público da capital paulista em materiais escolares é de cerca de R$ 150 

milhões por ano e a responsabilidade pelo planejamento, especificação, aquisição e distribuição 

desses materiais é da Coordenadoria de Administração, Finanças e Infraestrutura (COAD) da 

Secretaria Municipal de Educação (SME) do município de São Paulo. Ou seja, é um processo 

complexo tanto por ter diversas etapas como por envolver considerável volume de recursos. 

Ademais, vale observar que os materiais escolares são fundamentais para educadores e 

educandos na execução de atividades ao longo do desenvolvimento escolar. Os objetos de 

aquisição são: 

a) materiais escolares (estojo, caneta, lápis, caderno, agenda, entre outros); 

b) materiais pedagógicos de uso coletivo nas escolas (guache, cartolina, massinha, entre 

outros); 

c) kits individuais de uniforme (camiseta, bermuda, meia, calça, blusão, jaqueta e pares de 

tênis). 

Considerando a diversidade e as especificidades existentes entre os materiais, o escopo 

do estudo ficará restrito apenas aos materiais escolares de uso individual e materiais 

pedagógicos de uso coletivo. Os kits individuais de uniforme não serão considerados no 

presente estudo, conforme estabelecido no Termo de Referência (TR) (Anexo A). 

Assim, o desafio colocado pela SME para a FGV é o de aperfeiçoar o planejamento das 

aquisições, a previsão de aquisições e a alocação de recursos orçamentários. O mesmo se aplica 

à logística de entrega. 
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Para a SME, no desafio colocado, deve estar implícita a ampliação da participação das 

unidades na avaliação e na escolha dos materiais. Tudo deve estar articulado aos processos de 

compra centralizada para que haja mais eficiência e, portanto, economia de recursos no 

processo. 

 

 

2.2 Objetivo geral  

 

 

O objetivo é compreender os fatores que influenciam rupturas e deficiências no processo 

de compras de material escolar na SME, observando o contexto em que a Secretaria está 

inserida, os resultados obtidos – e a percepção desses resultados– para propor alternativas que 

atendam ao desafio colocado pela Secretaria. 

 

 

2.3 Metodologia 

 

 

A metodologia aplicada nesse estudo considerou parte da legislação vigente para 

compreender sob quais aspectos os processos e procedimentos estavam sujeitos ao estrito 

cumprimento legal. 

A segunda etapa do estudo avaliou o contexto em que a SME está inserida, considerando 

o universo escolar, o orçamento e a lei que regula o processo de aquisição pública. 

Após compreensão do contexto, deu-se início à etapa de diagnóstico do problema 

enfrentado, durante a qual foram realizadas entrevistas exploratórias cujo objetivo era 

compreender a ótica do órgão e a visão externa sobre a compra de material escolar, bem como 

avaliar as etapas do processo de licitação e os resultados obtidos. 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para mapear a literatura existente no contexto do 

objeto estudado. O objetivo foi encontrar possíveis soluções e aperfeiçoamento, assim como 

tentar validar alguma hipótese encontrada. 

O processo de benchmarking avaliou, em outros municípios ou instituições, as formas 

adotadas para realizar as compras e os possíveis problemas enfrentados. 
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Finalmente, foi realizada a etapa de aplicar o estudo de viabilidade para validar as 

hipóteses de solução propostas. 

 

 

2.4 Restrições 

 

 

Este estudo visa aplicar sugestões de melhoria no processo de elaboração e 

planejamento de compra dos materiais escolares de uso individual e pedagógico (coletivo) nas 

escolas.  

A portaria 6941 de 2013 do município de São Paulo, que dispõe sobre a aquisição e 

distribuição dos Kits de Materiais escolares, discrimina quais são os materiais coletivos e quais 

são os materiais individuais para CEI, CEMEI, EMEI, EMEF, EMEFM, EMEBS, CIEJA. 

Os kits individuais são compostos por materiais com quantidades definidas pela equipe 

pedagógica da SME para uso particular de cada matriculado e para exercício das atividades de 

aprendizado de acordo com o ano e faixa de ensino, tais como cadernos, canetas, lápis, borracha, 

etc. Os kits pedagógicos de uso coletivos são entregues às unidades de ensino e tem como 

objetivo atender às necessidades pedagógicas das equipes de docentes para realização das 

atividades de preparo de aula ou atividades nas salas de aula. Compõe os kits de uso coletivo 

materiais como: cantas, pincel atômico, folhas de papel, papel kraft, tinta guache, etc.  

Considerando que a abrangência e a complexidade do processo de aquisição de 

materiais de uso individual são significativamente maiores que as do processo relacionado aos 

materiais de uso pedagógico, as análises deste trabalho serão realizadas com recorte prioritário 

para o planejamento, compra e distribuição dos materiais de uso individual, partindo da 

premissa que as propostas de melhorias poderão, respeitado algum obstáculo ou característica 

específica, ser aplicadas em toda a cadeia de compra dos materiais.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

3.1 Estrutura da Secretaria Municipal de Educação 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) conta, em sua estrutura organizacional, com 

Unidades Educacionais/Centros Educacionais, Diretorias Regionais de Educação, Órgãos 

Centrais e o Conselho Municipal de Educação, que compõem a Rede Municipal de Ensino. 

Essa estrutura tem como finalidade precípua o desenvolvimento dos educandos, assegurando-

lhes a formação comum para o exercício da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores. 

A SME mantém, ainda, uma rede de instituições de educação infantil conveniadas para 

atender a crianças de zero a três anos de idade. 

A estrutura da SME quando da realização da análise da documentação e legislação 

vigente contava com: 

I – unidade de assistência direta ao Secretário: Gabinete do Secretário – GAB/SME; 

II – unidades específicas: 

a) Coordenadoria Pedagógica – COPED 

b) Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral – COCEU 

c) Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional – COGED 

d) Coordenadoria de Alimentação Escolar – CODAE 

e) Coordenadoria de Informações Educacionais – CIEDU 

f) Coordenadoria de Administração, Finanças e Infraestrutura – COAD 

g) Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP; 

h) Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – COPLAN 

i) Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC 

j) Coordenadoria de Transparência Ativa e Controle Interno – COTAC 

k) Diretorias Regionais de Educação – DRE 

III – colegiados vinculados: 

a) Conselho Municipal de Educação – CME 

b) Conselho de Alimentação Escolar – CAE 
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c) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – CACS/FUNDEB 

d) Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola – CRECE 

e) Conselho de Gestão 

Para avaliação dos pontos que são objetos deste trabalho, inicialmente realizamos 

levantamento de informações com as unidades de COPED, COAD e DRE, que são compostas 

da seguinte forma: 

Coordenadoria Pedagógica – COPED 

- Núcleo Técnico de Avaliação – NTA 

- Núcleo Técnico de Currículo – NTC 

- Núcleo Técnico do Sistema de Formação de Educadores da Rede Municipal de Ensino de 

São Paulo – NTF 

- Núcleo Técnico da Universidade nos Centros de Educação Unificados – UniCEU 

- Divisão de Educação Infantil – DIEI 

- Divisão de Ensino Fundamental e Médio – DIEFEM 

- Divisão de Educação de Jovens e Adultos – DIEJA 

- Divisão de Educação Especial – DIEE 

- Centro de Multimeios – CM 

 

Coordenadoria de Administração, Finanças e Infraestrutura – COAD  

- Divisão de Insumos, Administração e Logística – DIAL 

- Divisão de Contabilidade – DICONT 

- Divisão de Gestão de Contratos – DIGECON 

- Divisão de Licitações – DILIC 

- Divisão de Obras – DIOB 

 

Diretorias Regionais de Educação – DRE 

- Supervisão Escolar 

- Divisão Pedagógica – DIPED 

- Divisão de Administração e Finanças – DIAF 

- Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral – DICEU 

- Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino 
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Com o objetivo de garantir, em tempo hábil, a compra e a entrega de materiais de 

qualidade aos educandos, em observância aos princípios da eficiência e economicidade da 

Administração Pública, e atender à necessidade de integrar as áreas-meio e a área pedagógica 

de modo a trazer racionalidade ao processo de compras, a SME editou a Portaria no 7.169/16 

(SÃO PAULO, 2016a), que instituiu a Comissão Técnica de Insumos Escolares (CTIE). 

Em apertada síntese, a Portaria que instituiu a referida Comissão estabeleceu as 

seguintes responsabilidades no tocante à aquisição de kits de uniforme escolar e de materiais 

escolares e pedagógicos: 

a) Atribuições 

- estabelecer cronograma e diretrizes para o planejamento da compra dos materiais; 

- avaliar a proposta orçamentária da Secretaria e propor eventuais alterações; 

- avaliar e emitir parecer sobre a composição dos materiais e de suas especificações técnicas; 

- monitorar e avaliar o processo de distribuição. 

b) Faculdades 

- consultar outros órgãos para a instrução de seus trabalhos; 

- recomendar ao Gabinete a celebração de Acordos de Cooperação Técnica; 

- promover consultas à comunidade escolar sobre a adequação dos materiais distribuídos na 

Rede Municipal de Ensino; 

- propor a realização de consultas e de audiências públicas. 

c) Composição da Comissão 

- Coordenador da COAD e suplente; 

- Diretor da DIGECON e suplente; 

- Chefe do Núcleo Técnico de Uniformes, Materiais e Logística, da Divisão de Gestão de 

Contratos – COAD e suplente; 

- Diretor da DILIC e suplente; 

- Coordenador da COPED e suplente; 

- Coordenador da COPLAN e suplente; 
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- Ficará facultado à CTIE solicitar participação de representantes do Gabinete da SME, das 

DREs, de Unidades Educacionais, da Assessoria Jurídica e de outros servidores da Pasta para 

a condução de suas atividades. 

d) Cronograma de trabalho 

- Até 30 de março de cada ano, a CTIE deverá: avaliar o processo de aquisição e distribuição 

dos itens do ano vigente; avaliar a pertinência da ata de registro de preços vigente; definir 

cronograma contendo data-limite das etapas do processo de aquisição: redação do TR, Pesquisa 

de Mercado, redação do edital e prazo para a conclusão do processo licitatório. 

- Até 30 de abril de cada ano, a CTIE deverá: emitir parecer com a definição sobre a composição 

dos materiais; 

- Até 30 de maio de cada ano deverá ocorrer a publicação das portarias sobre a composição dos 

materiais; 

- Avaliar a adequação orçamentária para o exercício; 

- Avaliar a necessidade e acompanhar a coleta de amostras aleatórias para análise de 

conformidade durante a distribuição do material. 

 

 

3.1.1 Organograma 

 

 

Na Figura 2 é apresentada a demonstração gráfica com o organograma da SME, que foi 

alterado pelo Decreto Municipal no 58.154/18 (SÃO PAULO, 2018a): 
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Figura 2 – Organograma da Secretaria Municipal de Educação do Município de São 

Paulo 

Fonte: disponível em: 

<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Images/acesso_informacao/46067.png>. Acesso em: 

13 ago. 2018. 

O processo analisado é transversal a muitas áreas na SME, entretanto em razão do grau 

de impacto, as análises e estudos foram realizadas principalmente na Coordenadoria 

Pedagógica – COPED, Coordenadoria de Administração, Finanças e Infraestrutura – COAD e 

nas Diretorias Regionais de Educação – DRE 

 

 

3.2 Universo e população atendida  

 

 

Segundo o portal de dados abertos da Prefeitura Municipal de São Paulo (números de 

2017), a comunidade escolar da rede pública municipal é composta por 1.255.727 alunos 

(considerando cada matrícula equivalente a um aluno) (SÃO PAULO, 2017). 

A Figura 3 ilustra como essa distribuição de matrículas é utilizada como referência a 

unidade de área de ponderação (uma das unidades utilizadas pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística – IBGE). Além da ilustração em tons vermelhos aplicados diretamente 

no mapa do município de São Paulo, temos na mesma Figura 3 também os gráficos de pizza, 

cada um deles vinculado à respectiva área de ponderação, informando-nos de forma visual a 

proporcionalidade de utilização dos serviços de educação pela população local (entre público e 

privado). 

 
Figura 3 – Distribuição de matrículas no território paulistano 

Fonte: dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (2017); e 

informações tabulares oriundas do sítio do Censo do IBGE 2010. Mapa e gráficos elaborados pelos 

autores. 

Os estudantes, por sua vez, estão alocados nas 3.633 escolas da Secretaria Municipal de 

Educação existentes. Na Figura 4, está descrita como se dá a distribuição dessas escolas no 

território paulistano. Cada cor representa uma Diretoria Regional. 
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Figura 4 – Distribuição de escolas da Secretaria Municipal de Educação no território 

paulistano 

Fonte: dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (2017). Mapa 

elaborado pelos autores. 

As escolas são classificadas por tipos, existindo 13 tipos de instituições possíveis, 

conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Relação de tipos de escolas da Secretaria Municipal de Educação 

Fonte: dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (2017). 
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Por fim, cada uma das escolas deve ser necessariamente vinculada a uma Diretoria 

Regional de Educação. Hoje, o município de São Paulo conta com 13 demarcações, conforme 

Figura 5. 

 
Figura 5 – Distribuição das Diretorias Regionais de Ensino e suas respectivas escolas 

Fonte: dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (2017). Mapa 

elaborado pelos autores. 

Conjugando todas as informações sobre a comunidade escolar fornecidas até então em 

uma única tabela, teremos os resultados apresentados na Tabela 1 e na Tabela 2: 

Tabela 1 – Distribuição de escolas por Diretoria Regional de Ensino e tipo de escola 

 
Fonte: dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (2017). Tabela 

elaborada pelos autores. 
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Tabela 2 – Distribuição de alunos matriculados por Diretoria Regional de Ensino e tipo 

de escola 

 
Fonte: dados disponibilizados pelo portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (2017). Tabela 

elaborada pelos autores. 

 

 

3.3 Orçamento 

 

 

Dos atuais 33,5% do PIB equivalentes à arrecadação tributária nacional (AFONSO, 

2017, p. 69), apenas 8% representam os recursos arrecadados por meio dos tributos municipais. 

Ademais, cerca dois terços das receitas municipais são oriundas de transferências 

intergovernamentais, conforme Figuras 6 e 7. 

Figura 6 – Dados sobre arrecadação por 

esfera de ente federado 

Fonte: Afonso e Pinto (2017). Gráfico 

elaborado pelos autores. 

Figura 7 – Dados sobre receita disponível 

por esfera de ente federado 

Fonte: Afonso e Pinto (2017). Gráfico 

elaborado pelos autores. 
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A prefeitura da cidade de São Paulo tem 50,45% de sua receita oriunda de receita 

tributária municipal (MEUMUNICIPIO.ORG, 2016). Desse modo, ao se considerar o PIB à 

época em torno de R$ 6,6 trilhões e a Carga Tributária em 33% dele, pode inferir-se que os 

tributos municipais da cidade representem cerca de 0,5% da arrecadação nacional, uma vez que 

a receita de impostos municipais é de cerca de R$ 11,8 bi (MEUMUNICIPIO.ORG, 2016). 

Parte significativa das cidades não tem renda própria e depende essencialmente das 

transferências estaduais e federais (GREMAUD apud TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

Dessa forma, 5.265 municípios do país (94,5%) têm 100 mil habitantes ou menos (IBGE, 2015), 

conforme destaca o gráfico (Figura 8) e são dependentes de recursos oriundos de transferências 

intergovernamentais, sobre os quais essas cidades não detêm autonomia de legislar. 

Figura 8 – Percentual de municípios por número de habitantes 

Fonte: dados do IBGE 2015. Gráfico elaborado pelos autores. 
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3.3.1 Orçamento da Prefeitura Municipal de São Paulo 

 

 

O orçamento estimado para a cidade de São Paulo em 2018, aprovado pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) em 2017, é de R$ 56 bilhões, sendo R$ 11.673.750.638 

destinados à SME. Isso porque, conforme estabelece a Constituição Federal, os municípios 

devem atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, destinando a essa 

área, ao menos, 25% da receita resultante de impostos. 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1988, art. 212). 

Na cidade de São Paulo, a receita tributária representa apenas 50% do orçamento da 

cidade, de acordo com os seguintes valores anuais: R$ 11,9 bilhões originários do Imposto 

Sobre Serviços (ISS); R$ 7,5 bilhões advindos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 

R$ 1,9 bilhão proveniente do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF); R$ 1,7 bilhão arrecadado 

do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos (ITBI); e R$ 300 milhões oriundos de 

taxas e contribuições de melhoria (MEUMUNICIPIO.ORG, 2016). 

 

 

3.3.2 Orçamento da Secretaria Municipal de Educação  

 

 

Vale, outrossim, destacar que a distribuição dos recursos públicos para educação tem 

que dar “prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade” (BRASIL, 1988, art. 212).  

Portanto, antes de atender a essas regras, o município não pode investir em outras áreas 

da Educação, como, por exemplo, na construção de uma universidade municipal. 

Representando o equivalente ao montante arrecadado via ISS, as despesas absolutas com 

educação no município têm cumprido o mínimo constitucional e seus valores absolutos vêm 

crescendo nos últimos 10 anos, conforme Figura 9. 
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Vale destacar que apesar da vinculação orçamentária do município para a rubrica 

educação, destacada no capítulo inicial, inexiste a mesma característica para materiais 

escolares. Uma vez vinculada a verba para educação, o percentual destinado à compra de 

materiais escolares é de escolha discricionária do gestor, não existindo, portanto, um orçamento 

específico ou vinculação orçamentária para compra dos materiais. 

 
Figura 9 – Despesas com educação – Valor Empenhado 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, portal da Transparência, SME (SÃO PAULO, 2018b). 

 

 

3.4 Definição e especificação do material 

 

 

A especificação do kit escolar, com os materiais distribuídos individualmente e 

materiais pedagógicos utilizados pelas unidades educacionais, foi definida pela Portaria da 

SME no 6.941/13 e alterada pelas Portarias no 6.078/15 (SÃO PAULO, 2015a) e 4.000/14 (SÃO 

PAULO, 2014), editadas pela mesma Secretaria. Neste trabalho, apresentamos a listagem e o 

quantitativo dos itens na Relação de Material Escolar (Anexo B). 

Os materiais escolares utilizados na rede municipal de ensino destinam-se a atender ao 

programa Educação, cuja definição prevê a entrega de kits com os itens que serão oferecidos 

aos matriculados para uso individual, de acordo com as seguintes faixas: 

- CEI para matriculados até 3 anos e 11 meses; 
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- EMEI para matriculados entre 4 anos e 5 anos e 11 meses; 

- EMEF, EMEBS e EMEFM para matriculados entre o 1o e o 6o anos de ensino; 

- EMEF, EMEBS e EMEFM para matriculados entre o 7o a 9o anos de ensino; 

- EJA para alfabetização Básica, Complementar e Final. 

 Os kits pedagógicos para uso coletivo dos alunos são entregues para as escolas. As 

quantidades estão divididas de acordo com as seguintes faixas: 

- CEI com menos de 100 alunos; 

- CEI com mais de 100 alunos; 

- EMEI; 

- EMEF/EMEBS; 

- EJA. 

 

 

3.5 Recebimento do material 

 

 

Por meio da Portaria da SME no 197, de 9 de janeiro de 2015 (SÃO PAULO, 2015b), a 

SME instituiu uma Comissão Central e 13 Comissões Regionais de recebimento e fiscalização 

dos produtos adquiridos e entregues pela SME, em especial dos kits de material escolar e kits 

de uniforme escolar, mobiliário, materiais didáticos e outros. Essas Comissões são compostas 

pelos servidores designados. 

As Comissões constituídas por essa Portaria possuem as seguintes atribuições: 

a) conhecer todas as especificações dos produtos adquiridos por SME; 

b) conhecer o teor de todos os contratos formalizados por CONAE, 

respeitando, inclusive, prazos e condições de entrega e recebimento; 

c) estabelecer diretrizes para acompanhar as entregas em nível local, 

observando: 

c.1 – as quantidades adquiridas e entregues conforme modalidades, tamanhos 

e especificações técnicas; 

c.2 – a qualidade dos produtos, consoante normas técnicas específicas; 

c.3 – pontualidade e demais aspectos fixados nos contratos; 

d) atestar o recebimento e as entregas efetuadas, mediante análise amostral 

previamente definida, remetendo os documentos diretamente ao órgão gestor 

dos contratos em CONAE e representando quanto aos problemas detectados; 
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e) solicitar suporte técnico da CONAE, sempre que detectadas 

desconformidades cujo registro necessite apoio especializado; 

f) acompanhar e atestar o recebimento de produtos adquiridos regionalmente 

pelas respectivas Diretorias Regionais de Educação; 

g) documentar todas as ações registrando em Atas e Termos as atividades 

exercidas, de modo a subsidiar a CONAE na eventual aplicação de 

penalidades; 

h) exercer outras atividades condizentes com acompanhamento, avaliação e 

controle da aquisição de produtos pela SME (SÃO PAULO, 2015b). 

A contextualização é fundamental para melhor compreensão do pano de fundo do nosso 

objeto: processo de compras do material escolar. A partir dessa seção pode-se observar a 

estrutura da secretaria não só em relação à divisão dos departamentos do órgão, mas também 

identificar que apesar de a verba destinada para educação ser vinculada, inexiste essa mesma 

regra para os materiais escolares, do mesmo modo que é possível observar falhas no próprio 

pacto federativo no que tange à fatia de tributos que cabe aos municípios. Em seguida, será 

analisado o arcabouço teórico do nosso objeto e dos principais temas a ele relacionados.  



37 

4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O desafio apresentado pela SME requer pesquisa e revisão da literatura existente no 

campo das compras públicas, funcionamento do mercado e políticas públicas com o objetivo 

de encontrar possíveis soluções e aperfeiçoamento. 

Na presente seção serão apresentados conceitos que servirão de subsídio para construção 

das recomendações propostas pelo grupo nos próximos capítulos desse trabalho. Em um 

primeiro momento será dado um maior enfoque teórico e, mais adiante, será abordado o teor 

prático dos assuntos contemplados. 

 

 

4.1 Compras públicas 

 

 

A atividade de compra é fundamental em qualquer instituição, seja uma empresa 

pública, seja uma empresa privada. Quando essa atividade está bem estruturada, contribui para 

o alcance, com a qualidade desejada, para um serviço ou produto entregue por uma instituição 

ou empresa aos seus consumidores. Nesse momento, para que qualidade desejada seja 

alcançada, devem ser consideradas as atividades de recebimento e finalmente o armazenamento 

e a distribuição adequados, quando se trata de uma compra de produtos 

Essa é exatamente a jornada percorrida pela SME ao longo do seu processo de compra 

e distribuição de material escolar e de uso pedagógico para realização das atividades de ensino 

para atendimento ao programa Educação. 

Parece não haver dúvidas de que esse tema é um dos mais palpitantes no tocante ao 

ordenamento de despesas da Administração Pública em geral, portanto o universo das licitações 

merece uma atenção especial dos juristas, administrativistas, acadêmicos, políticos, órgãos de 

controle, gestores públicos, da mídia e da sociedade em geral, que formam opiniões e pontos 

de vistas de maneira a defendê-la ou, em sua maioria, a criticá-la. 

Em apertada síntese, o histórico regulamentar para realização de licitações públicas no 

Brasil tem início com a edição do Código de Contabilidade da União, por meio do Decreto no 

4.536/1922 (BRASIL, 1922a), e do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, por meio do 
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Decreto no 15.783/1922 (BRASIL, 1922b), passando pela aprovação do Decreto-Lei no 

200/1967 (BRASIL, 1967), pela edição do Decreto-Lei no 2.300/1986 (BRASIL, 1986) e, 

finalmente, em 1993, pela edição da Lei no 8.666 (BRASIL, 1993). 

O termo licitação apareceu explicitamente pela primeira vez no Decreto-Lei no 

200/1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para 

a Reforma Administrativa e dá outras providências. Constam no Título XII as normas relativas 

a licitações para compras, obras, serviços e alienações. 

Já em 1986 o tema passou a ser regulado pelo Decreto-Lei no 2.300, que dispõe sobre 

licitações e contratos da Administração Federal e dá outras providências. 

Finalmente, são editadas, em 1993, a Lei no 8.666, que regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências (BRASIL, 1993); em 2002, a Lei no 10.520/2002, que institui 

a modalidade Pregão (BRASIL, 2002); e, em 2011, o Decreto no 7.581/2011, que regulamenta 

o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) (BRASIL, 2011a). Essas são as fontes 

principais que estabelecem as regras para os procedimentos de compras públicas.  

 

 

4.1.1 Licitação pública 

 

 

O procedimento licitatório é a forma pela qual são contratadas pela Administração 

Pública empresas e pessoas físicas para fornecimento de bens, serviços comuns e de engenharia, 

bem como para a realização das obras necessárias. 

Para Sundfeld (1994, p. 15), licitação é o procedimento administrativo destinado à 

escolha de pessoa a ser contratada pela Administração ou a ser beneficiada por ato 

administrativo singular. Na licitação, são assegurados tanto o direito dos interessados à disputa 

como a seleção do beneficiário mais adequado ao interesse público.  

O processo licitatório constitui-se em um conjunto ordenado de documentos e atuações 

que servem de antecedentes e fundamento a uma decisão administrativa, assim como às 

providências necessárias para executá-las (CARVALHO FILHO, 2006). Esses processos 

devem obedecer a princípios específicos, principalmente à isonomia entre os concorrentes, pois 

ela é a presunção da possibilidade de participação de qualquer interessado. Além disso, os 
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concorrentes devem atender aos requisitos mínimos estabelecidos em instrumento específico 

de cada processo. 

Segundo Meirelles (1998), licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 

Entretanto, de maneira geral, salvo condições específicas, o objetivo central é a garantia do 

menor preço na aquisição de produtos e serviços, com base no princípio da economicidade. 

No texto constitucional, atribui-se ampla relevância às licitações. O art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal dispõe que: 

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

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

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações (BRASIL, 1988, art. 37, inciso XXI). 

Ampliando o conceito: 

a licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 

Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 

Público, dentro de padrões previamente estabelecidos pela Administração, e 

atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos 

(MEIRELLES, 2002, p. 25). 

As compras realizadas pela União, Estados e Municípios devem obedecer à Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, intitulada Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que, em seu 

art. 6o, inciso III, conceitua compra como “toda aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente” (BRASIL, 1993). 

Para Carvalho Filho (2006), a Lei no 8.666/93 é a fonte legislativa primária 

disciplinadora das licitações e, por isso, nela foram estabelecidas também vedações a Estados, 

Distrito Federal e Municípios. A disciplina, segundo ele, abrange todos os órgãos 

administrativos dos Poderes Legislativo, Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério 

Público, de todas as aludidas pessoas federativas, conforme dispõe o art. 117 do Estatuto, bem 

como as entidades integrantes da administração indireta, conforme disposto no art. 37, caput, 

da Constituição Federal. 
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4.1.1.1 Modalidades 

 

 

As modalidades de licitações previstas no arcabouço vigente são seis (Concorrência, 

Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão e Pregão) e possuem características distintas e 

limites de valores, que conforme Quadro 2, abaixo são destacadas as quatro que possuem limites 

de valores estabelecidos: 

 

Quadro 2 – Modalidades e limites de valores de licitação 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Segue uma síntese das definições das modalidades: 

• Concorrência: utilizada genericamente para aquisições, contratações de serviços e 

obras de maior monta e de maior importância; 

• Tomada de preços: licitações para interessados já cadastrados ou que atenderem às 

condições exigidas até três dias antes das propostas; 

• Convite: tem como principal característica a simplicidade, não havendo a exigência 

de elaboração de edital porque o procedimento de seleção se dá por meio de cartas-

convites, enviadas a, no mínimo, três empresas do respectivo ramo da contratação, 

as quais devem elaborar suas propostas e encaminhar ao poder público; 

• Concurso: procedimento de seleção que visa à escolha do melhor trabalho técnico, 

científico ou artístico, com remuneração em prêmios de natureza econômica ou de 

honraria intelectual, conforme estabelecido em edital; 
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• Leilão: utilizada quando a administração deseja alienar seus bens móveis 

inservíveis, imóveis ou produtos penhorados e apreendidos; 

• Pregão: previsto na Lei no 10.520/02, foi criado com a finalidade de reduzir as 

formalidades e aumentar a celeridade dos procedimentos licitatórios – pode ser 

aplicado independentemente do valor –, porém é vedada a sua utilização para obras 

e serviços de engenharia. 

De acordo com Rosilho (2011),  

a Lei não se limitou, no entanto, a dizer quem deveria observá-la; disse 

também o que estaria sujeito às suas disposições. Assim, todos os contratos 

pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e 

locações passaram a ter que ser precedidos de licitação, na forma da Lei no 

8.666/93, ressalvadas hipóteses expressamente apontadas no próprio texto 

legal. Como que procurando impedir qualquer tipo de “fuga”, inseriu coisas 

bastante distintas em seu bojo, ampliando significativamente a 

obrigatoriedade de se licitar em relação à legislação anteriormente vigente 

(ROSILHO, 2011, p. 9, grifos do autor). 

Para Rosilho (2011), a “Lei fixou um contrapeso ao seu ímpeto universalizante ao 

elencar uma extensa série de hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação – casos em 

que se autoriza a contratação direta, sem prévio procedimento licitatório. Foram previstas, no 

texto original da Lei, quinze hipóteses de dispensa e três de inexigibilidade” (ROSILHO, 2011, 

p. 10). 

 

 

4.1.1.2 Sistema de Registro de Preços 

 

 

De acordo com o Sebrae (2017, p. 4), “o Sistema de Registro de Preços (SRP) é um 

sistema de compras no setor público, em especial na esfera federal, que está consolidada. O 

SRP consiste em um conjunto de procedimentos para registro formal de preços de produtos, ou 

de prestação de serviços, para contratações futuras” e 

o valor a ser cobrado pelo bem ou serviço é assinalado na Ata de Registro de 

Preços (ARP), que simplifica o processo do SRP. A ARP representa o 

compromisso estabelecido entre os órgãos, os fornecedores e as condições da 

aquisição. Os interessados em fornecer para o setor público concordam em 

manter o preço inalterado por um período pré-estabelecido – normalmente, 
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um ano. Os fornecedores concordam em disponibilizar as quantidades 

previamente acertadas. No entanto, o SRP apresenta uma peculiaridade: o 

órgão público não é obrigado a efetuar a aquisição. O Sistema de Registro de 

Preços tem como característica não ser semelhante a nenhum outro, 

funcionando como um grande cadastro de produtos e fornecedores, 

selecionados mediante licitação (SEBRAE, 2017, p. 4). 

Essa licitação é realizada na modalidade concorrência, do tipo menor preço, ou na 

modalidade pregão, precedida de ampla pesquisa de mercado. 

Essa definição, embora não seja tão precisa, uma vez que define o SRP como um sistema 

do setor público, em especial da esfera federal, ela resume em alguma medida o que é e quais 

os objetivos do Registro de Preços. Ela foi escolhida para esclarecer que esse mecanismo pode 

ser utilizado por outras esferas da Administração Pública, tais como as municipalidades e as 

entidades conhecidas como Serviços Sociais Autônomos, como o Sesi, Senai, Sesc, Senac, entre 

outros, incluindo o próprio Sebrae. 

De acordo com o artigo 3o do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o Registro de 

Preço deve ser adotado preferencialmente em uma das seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 

em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 

para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração (BRASIL, 2013b). 

O SRP é um mecanismo que simplifica e otimiza os processos de licitação para a 

Administração Pública, em especial quando caracterizado por objetos a serem contratados cujas 

condições, comportamento e necessidades encontrem amparo nos itens acima. O 

aperfeiçoamento do planejamento, o aumento da eficiência administrativa, a redução do número 

de processos de licitações redundantes, a rapidez na contratação, a possibilidade de registrar 

mais que um fornecedor para o mesmo item ou objeto e o fato de não vincular, ou seja, obrigar 

ao órgão a realizar a demanda prevista, são vantagens evidenciadas na adoção desse 

mecanismo. Os processos administrativos representam custos financeiros para a administração, 

sem contar os prejuízos reais e de imagem que provocam quando há uma dilação do prazo de 

conclusão de um certame licitatório. A adoção do Registro de Preço possibilita atender a 

demandas pelo período de até 12 meses.  
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Das vantagens do SRP, cabe também um destaque para a figura do “carona”, cuja 

definição constante no Decreto que trata essa matéria estabeleceu como órgão não participante 

diretamente do processo de licitação. 

O “carona” é um termo utilizado nos processos com o objetivo de registrar preços cujo 

órgão ou entidade da administração pública é a figura que, não tendo participado dos 

procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos dessa norma, faz adesão à Ata de 

Registro de Preços (ARP) emitida pela figura do órgão gerenciador, que é o órgão ou entidade 

da administração pública federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para 

registro de preços e gerenciamento da ARP dele decorrente. 

Fernandes (2009) sinaliza vantagens quando o órgão gerenciador admite caronas em 

ARP: 

Primeiro, porque motiva o uso do SRP por outros órgãos, aumentando a 

credibilidade do sistema; segundo, porque motiva a participação: quem tiver 

preços registrados e suportar novas demandas será contratado sem licitação 

por outros órgãos e entidades. Terceiro, o procedimento é desburocratizante 

(FERNANDES, 2009, p. 373). 

Ainda sobre as vantagens, a redução de volume de estoques é um fator positivo que o 

Registro de Preços apresenta, uma vez que o excedente de material de estoque gera aumento 

nas despesas devido ao ativo financeiro estar imobilizado em materiais não necessários naquele 

exato momento e gera um custo adicional para manter tal material em bom estado, havendo 

ainda o risco de perda por vencimento ou avaria. Em se tratando de gestão adequada de recursos, 

o ideal é manter níveis reduzidos de estoques, suficientes para atendimento pontual em curto 

espaço de tempo das demandas apresentadas. 

As aparentes vantagens não se esgotam com os exemplos elencados. Não pode ser 

ignorada a hipótese que o Registro de Preços afasta um risco eminente de que, por falta de 

planejamento ou interpretação equivocada do estatuto que regula o certame licitatório, os 

órgãos podem receber apontamentos, recomendações e até multas dos órgãos de controle em 

razão do fracionamento de despesas para realizar aquisições por meio de modalidades de 

licitações com procedimentos mais simples, como o Convite e a Tomada de Preços ou, mais 

grave ainda, para deixar de licitar e adquirir produtos ou contratar serviços por meio de dispensa 

de licitação com base no inciso que desobriga em razão de valores inferiores. 
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Dentre as vantagens destacadas, o sistema possibilita a “participação de Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, em virtude da entrega ou fornecimento do bem ocorrer de forma 

parcelada” (SEBRAE, 2017, p. 9). 

 

 

4.1.2 Legislação Complementar 

 

 

A Lei Complementar no 123/06, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas – MPE, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, prevê vantagens quando da participação dessas empresas em processos de licitação 

regulados pela Lei no 8.666/93 e previu, em seu art. 47, que,  

nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no 

âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas 

e o incentivo à inovação tecnológica (BRASIL, 2006). 

Entre as principais vantagens figura a condição de que, para aquisição de todos os 

produtos divisíveis, os órgãos estão obrigados a elaborar uma cota exclusiva de 25% dos itens 

para as MPEs, e poderá ser exigida a subcontratação de MPE nas obras e serviços da 

administração pública. Os editais precisam prever um tratamento favorável e diferenciado para 

esse segmento, bem como para os Microempreendedores Individuais. 

O Quadro 3 demonstra os tipos de empresas existentes, o enquadramento jurídico e o 

regime tributário ao qual estão sujeitas. 
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Quadro 3 – Tipos de empresas e regime tributário 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Para atender ao disposto entre os arts. 42 e 49 da Lei Complementar Federal no 123, o 

Prefeito de São Paulo editou o Decreto no 56.475, de 5 de outubro de 2015, que “disciplina o 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas – ME e às empresas 

de pequeno porte – EPP, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de São 

Paulo, para os fins de contratações públicas de bens, serviços e obras” (SÃO PAULO, 2015c). 

 

 

4.2 Vouchers 

 

 

Com intensidade crescente nos últimos anos, alguns governos têm apresentado como 

alternativa para atender ao programa Educação um subsídio para financiamento da matrícula e 

das mensalidades em escolas e universidades. Outra alternativa é o subsídio às famílias por 

meio do sistema de voucher, para que estas paguem os custos com educação de seus filhos nas 

escolas de sua escolha. 

De acordo com Cosse (2003), uma das origens históricas do voucher ocorreu: 
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No final da década de 50, surgiu nos Estados Unidos uma nova corrente de 

pensamento econômico denominada teoria da escolha pública (public choice). 

O paradigma dominante na economia havia relegado a análise da oferta e da 

demanda de bens públicos a um lugar secundário; a partir da public choice 

começa-se a direcionar a atenção ao tema devido à expansão do papel 

regulador e prestador de serviços do Estado. Essa nova focalização da análise 

ocorreu no contexto da crítica à – para a época – moderna economia do bem-

estar (COSSE, 2003, p. 208).  

Edwin G. West (1998 apud COSSE, 2003) elenca quatro princípios em favor do sistema 

de vouchers:  

Princípio 1: O direito de escolha do consumidor (na educação) é o equivalente 

ao direito de escolha dos pais, como resultado de sua autoridade como pais. 

Princípio 2: O desenvolvimento pessoal baseia-se na convicção de que as 

pessoas desejam construir seus próprios destinos. A oportunidade de escolha 

e decisão estimula o interesse, a participação, o entusiasmo e a dedicação [...] 

Princípio 3: É aplicável... uma vez que as escolas públicas geralmente 

constituem monopólios. O objetivo é desafiá-las a competir – entre si e com 

as escolas privadas – por meio de uma redução de custos, um aumento da 

qualidade e a introdução de uma inovação dinâmica [...] 

Princípio 4: ...a igualdade de oportunidades é uma consequência lógica dos 

outros três e se expressa com o objetivo de aumentar o acesso às escolas 

privadas... (WEST, 1998 apud COSSE, 2003, p. 213-216). 

O financiamento pelo governo de uma atividade por sistema de voucher apresenta 

condições em que o cidadão está submetido a algumas regras, entretanto faculta ao indivíduo 

racional a possibilidade de escolher o que lhe parecer melhor ou possível. 

 

 

4.3 Mercado de operadora de cartões 

 

 

Os instrumentos de pagamento foram, ao longo da história, adequando-se às 

necessidades da sociedade, acompanhando o desenvolvimento econômico e 

tecnológico. O lançamento do Diners Club em 1950, nos Estados Unidos, 

marcou o surgimento dos cartões de crédito chamados “modernos”, com 

aceitação em diversos estabelecimentos. A partir de então, os cartões de 

pagamento se popularizaram e a indústria cresceu rapidamente, fazendo com 

que as transações eletrônicas passassem a substituir as transações realizadas 

em dinheiro e cheque nas principais economias do mundo (SILVEIRA, 2017, 

p. 10). 
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Existem basicamente cinco participantes no complexo mercado de cartões de 

crédito e débito. Os usuários finais são os portadores do cartão (consumidores) 

e os estabelecimentos comerciais (lojistas). Os outros participantes deste 

mercado são os emissores, os credenciadores e as bandeiras. A estrutura desta 

indústria varia de acordo com o país, apresentando maior ou menor integração. 

Por exemplo, em alguns países, além dos participantes mencionados acima, 

existe também um administrador. No caso brasileiro, a administração é feita 

pela instituição emissora (ABECS, 2011, p. 6).  

De acordo com a ABECS (2013), a pesquisa realizada em 2013 pelo Datafolha Instituto 

de Pesquisas sobre a preferência por meios de pagamento apresentou o seguinte cenário: 

- Dinheiro - 35% 

- Cartão de Crédito - 31% 

- Cartão de Débito - 22% 

- Cheque - 4% 

- Debito automático - 2% 

- Fatura e Boleto - 2% 

- Vale benefícios - 1% 

- Carnê - 1% (ABECS, 2013, p. 7). 

 

De maneira geral, os modelos descritivos do Mercado de Dois Lados (M2L) 

se caracterizam por definir a existência de uma plataforma que tem como 

objetivo permitir o encontro de dois grupos distintos de consumidores finais. 

Ainda, essa estrutura é caracterizada pela presença de externalidades positivas 

de rede, ou seja, a utilidade de um consumidor de um dos lados dependerá da 

quantidade de usuários do outro lado do esquema. Dessa forma, a plataforma 

deverá incentivar o encontro de ambos os grupos e criar condições para que 

esses realizem o maior número de transações entre si (FRAJHOF, 2015, p. 

13). 

A Figura 10 mostra o fluxo simplificado do esquema de conexões entre o comprador, 

plataforma e vendedor. 

 

Figura 10 – Esquema das conexões 

Fonte: Frajhof (2015). 
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Como mostra a Figura 10, “a plataforma irá cobrar uma ‘Taxa A’ ao acesso do 

comprador e uma ‘Taxa B’ ao acesso do vendedor. No mercado de cartões, a Visa poderá cobrar 

3% de uma transação ao lojista (‘Taxa B’ > 0) e não cobrar nada do portador do cartão, ou seja 

‘Taxa A’ = 0” (FRAJHOF, 2015, p. 16). 

A Figura 10 é uma forma simplificada de demonstrar como é feita a cobrança de taxa 

de serviço pela operação. Entretanto, há outras receitas que podem ser obtidas dos portadores 

de cartões, como por exemplo a cobrança de taxa de anuidade. 

O mercado de cartões está, em geral, estruturado como uma plataforma de três 

ou quatro partes. A diferença entre as duas estruturas está nas figuras do 

credenciador e do banco emissor. No modelo de quatro partes, mostrado na 

figura, o emissor e o credenciador são entidades distintas. Esquemas Visa, 

MasterCard e TecBan são exemplos desse modelo. Na plataforma de três 

partes uma única entidade presta os serviços de emissão e de credenciamento. 

Esquemas Amex, Hipercard e Diners exemplificam esse modelo (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2006, p. 1). 

 

Figura 11 – Mercado de Cartões – Modelo de Quatro Partes 

Fonte: Brasil (2006). 

Pode-se destacar os seguintes participantes, do lado da oferta, no mercado de 

cartões de pagamento: emissor – entidade (instituição financeira) responsável 

pela relação com o portador do cartão de pagamento, quanto à habilitação, 

identificação e autorização, à liberação de limite de crédito ou saldo em conta 

corrente, à fixação de encargos financeiros, à cobrança de fatura e à definição 

de programas de benefícios; credenciador – entidade (podendo ser banco ou 

empresa controlada por banco) responsável pela administração do contrato 

com o estabelecimento, para atuação junto ao esquema de cartão de 

pagamento; e proprietário do esquema – empresa que detém a marca e define 
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as regras e o funcionamento do negócio, comumente conhecida como bandeira 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006, p. 2). 

As operadoras de cartões tipo benefícios fornecem às empresas a facilidade de 

disponibilizar aos seus colaboradores meios eletrônicos de pagamento com cartões para 

benefícios específicos, como vale-refeição, alimentação, combustível, cultura, entre outros, e 

operam nesse mercado como plataforma provendo serviços para atender aos usuários dos 

serviços e os vendedores. 

Nesse mercado, há possibilidade de ganhos na interação entre dois usuários: o vendedor 

e o comprador dos serviços, neste caso as empresas que contratam esse serviço. A plataforma 

fornece a facilidade de interação entre os dois interessados, uma vez que há uma procura e uma 

demanda. 

No mercado de operação de cartão para benefícios, não é raro que a operadora aplique 

uma taxa negativa, ou seja, ofereça um desconto para fornecer o serviço à contratante que irá 

disponibilizar o benefício aos seus funcionários.  

Para exemplificar, em uma rotina mensal de carga do benefício de vale-refeição de uma 

empresa para seus 100 funcionários, em que o valor facial diário do vale é de R$ 30,00 e o mês 

tem 22 dias úteis, teremos então o valor total de R$ 66.000,00 a ser pago à empresa para creditar 

o saldo nos catões dos funcionários. Se a operadora conceder uma taxa de desconto de 3% para 

operar esse contrato, o valor total a ser pago pela empresa contratante será de R$ 64.020,00, 

obtendo uma economia real de R$ 1.980,00. 

A lógica para aplicação desse desconto por parte da operadora está em seu plano de 

negócio, que pode encontrar explicação em três fatores principais. O primeiro é que, para operar 

esse serviço com o vendedor ou estabelecimento, a operadora cobra uma taxa com percentual 

sobre cada operação de venda. O segundo fator vem da antecipação da receita que é obtida com 

a empresa contratante, que normalmente faz o pagamento de forma imediata após a inserção do 

crédito pela operadora. Como os valores serão consumidos gradativamente durante o ciclo de 

30 dias, a empresa pode trabalhar no mercado a receita que ainda não foi repassada para os 

estabelecimentos. Esse é o terceiro fator. 
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4.4 Transferência de renda Comparação entre voucher e entrega de material (não é um 

instrumento, mas a discussão sobre a superioridade do voucher, ou não) 

 

 

Para verificar a validade do uso de transferência de renda direta como uma alternativa 

viável para a solução de alguns problemas públicos, em especial no caso apresentado pela SME, 

recorremos às lições apresentadas por Lee Friedman em seu livro The Microeconomics of the 

Public Policy Analysis (FRIEDMAN, 2002). 

Ao iniciar sua análise, Friedman rememora como o percentual de cidadãos estado-

unidenses que estavam classificados dentro da linha da pobreza oscilou ao longo das décadas 

de 1960 até os anos 2000. De forma sucinta, pode-se dizer que houve uma queda brusca no 

número de pessoas vulneráveis (diminuiu de 22%, em 1960, para 13%, em 1998). No entanto, 

o estudo do aspecto econômico dessa política passa a ser o ponto central do livro. Em 1998, o 

gasto do governo federal americano chegou ao patamar de 277 bilhões de dólares com 

programas de transferência de renda e combate à pobreza, e, além desse montante do governo 

central, o gasto dos estados com a mesma política final chegou a 114 bilhões de dólares. 

Números elevados que, de acordo com um estudo (SAWHILL apud FRIEDMAN, 2002), 

seriam suficientes para retirar, potencialmente, somente 20% dos cidadãos pobres da condição 

de vulnerabilidade. Logo, assim como qualquer governo no mundo, fica claro que os recursos 

são escassos e todo o gasto de dinheiro público deve ser o mais eficiente possível. 

Grande parte das políticas de bem-estar social do governo norte-americano tem seus 

recursos alocados em programas do tipo de transferência in-kind ou transferências restritas (só 

podem ser usadas para adquirir bens específicos). O autor, assim como grande parte dos 

economistas, entende que essa não é a melhor forma de transferência existente e apresenta duas 

justificativas robustas para esse ponto de vista. Para fundamentá-las, utilizam conceitos da 

microeconomia e a teoria da escolha do consumidor. A primeira delas é que, caso a 

transferência fosse feita de forma direta (em dinheiro), haveria uma maior flexibilidade na curva 

de utilidade do consumidor (aspecto da microeconomia). A segunda justificativa, que coaduna 

com a primeira, é que seria possível trazer o mesmo nível de conforto ao usuário (acesso à curva 

de utilidade) com menos dinheiro oriundo de impostos. 
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Figura 12 – Curvas de utilidade e restrição de gastos utilizadas para ratificar a 

argumentação proposta por Friedman e outros economistas no que tange às 

transferências in-kind quando comparadas com as diretas 

Fonte: Friedman (2012, p. 83). 

A imagem (a) nos mostra duas curvas de restrição de gastos. No nosso exemplo, 

usaremos nos eixos x e y quantidades de determinados bens, na abscissa temos a quantidade de 

“comida” e ordenada a quantidade de outros bens (não vinculados a comida). A primeira, reta 

AB, nos mostra as possibilidades de compras para um determinado usuário. A curva AC nos 

mostra as possibilidades de compra para o mesmo usuário com um subsídio restritivo somente 

para comidas (custando metade do preço e sendo subsidiada pelo governo). A curva de utilidade 

UF é um patamar de bem-estar melhor e que é desejável ser atingido. É possível notar em D 

que, com o subsídio oriundo do governo, o consumidor em tela consegue tangenciar a curva de 

utilidade superior, podendo assim gozar de maior conforto. Pelos cálculos apresentados pelo 

autor, o incentivo do governo teria custado 60 dólares (50% do total gasto com a comida). 

Na segunda imagem, (b), temos uma reta AB de mesmo teor, com limite de gastos de 

400 dólares para um dado consumidor. Dessa vez, o governo entra como um transferidor de 

renda propriamente dito e não mais como subsidiário de determinado objeto. São fornecidos 49 

dólares para que esse mesmo usuário possa fazer as compras que quiser. Nota-se que a mesma 

curva UF é passível de ser tangenciada nesse novo cenário (ponto D). Dessa vez, o mesmo 

usuário consegue atingir o mesmo nível de satisfação com um dispêndio menor do governo (em 

vez de 60, foram apenas 49 dólares). Esse exemplo é utilizado para ratificar a argumentação 

padrão trazida pelo autor e sustentada por grande parte dos economistas que dizem que as 

transferências do tipo in-kind em um estado de bem-estar social são ineficientes. Há algumas 

outras considerações mais específicas que são abordadas pelo autor ao longo do livro, mas a 

tese central desse capítulo (FRIEDMAN, 2012, cap. 4) orbita em torno dessa ideia.



52 

5 DIAGNÓSTICO 

 

 

5.1 Problema sob ótica do SME  

 

 

Após a reunião inicial com o Secretário Municipal de Educação e fechamento dos 

pontos no TR, iniciamos o trabalho de avaliação preliminar das informações sobre o assunto. 

Também foram realizadas conversas com analistas e assessores do gabinete para 

compreendermos melhor a visão do órgão e o que os tomadores de decisão esperam do trabalho 

propositivo para o aprimoramento dos processos de compra, conforme acordado no TR. 

É possível concluir que a complexidade do processo como um todo, que envolve o prazo 

para pesquisa de mercado, a especificação técnica, compra e entrega em larga escala, constitui-

se num desafio, uma vez que a gestão das informações da demanda e do informacional acerca 

do feedback após a entrega ainda tem amplo espaço de aprimoramento na visão da SME. 

Apesar de explicitamente a SME afirmar e de fato apresentar melhorias em relação ao 

atraso na entrega, há um reconhecimento interno de que isso pode ser ainda aprimorado, pois 

os atrasos ainda ocorrem. 

Da mesma forma, o órgão – de acordo com nossas análises – compreende a importância 

de uma maior participação da comunidade escolar na análise dos kits escolares para avaliar se 

atendem às demandas dos pais e mestres. 

Outro ponto que aparece nas conversas e análises exploratórias é a falta de competência 

e de um corpo qualificado para especificação técnica, essencialmente no recebimento de 

materiais. 

Na visão da SME, o sobrepreço apontado no relatório da Controladoria Geral do 

Município (CGM) é algo pacificado e já resolvido, bem como os demais pontos apresentados 

na auditoria.  
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5.1.1 Pesquisa exploratória 

 

 

A pesquisa exploratória foi utilizada para realizar um estudo preliminar do principal 

objetivo da pesquisa que seria realizada, ou seja, o propósito foi familiarizar-se com o fenômeno 

que estava sendo avaliado, de forma que a pesquisa subsequente pudesse ser elaborada com 

uma melhor compreensão e precisão do problema enfrentado pela SME. 

Outro objetivo da pesquisa exploratória foi avaliar, do ponto de vista dos principais 

atores envolvidos, a percepção e os principais problemas e dificuldades encontrados no 

processo total acerca dos pontos demandados pela SME no TR, os quais ressaltamos: 

a) aprimorar os processos de aquisição; 

b) aprimorar as especificações técnicas; 

c) aprimorar a gestão desses materiais; 

d) garantir celeridade na entrega; 

e) envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra. 

Com essa estratégia iniciamos uma entrevista elaborada com perguntas estruturadas 

conforme o documento Perguntas para Pesquisa Exploratória (Anexo C). A entrevista foi 

aplicada aos principais atores envolvidos na condução do processo de planejamento, definição, 

quantificação, especificação, licitação e emissão das ordens de fornecimento dos materiais 

escolares. 

Na ocasião, foram entrevistados os seguintes profissionais: 

Nome: Sandra Moreira 

Área: COAD 

Função: Assistente Técnico de Educação 

Tempo de atuação na função: 14 meses 

 

Nome: Daniella Marques Capalbo 

Área: COAD 

Função: Chefe de Núcleo 

Tempo de atuação na função: 9 meses 
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Nome: Leonardo Campos 

Área: COPED 

Função: Analista de Políticas Públicas de Gestão Governamental 

Tempo de atuação na função: 2 anos 

 

Nome: Daniel De Bonis 

Função: Secretário municipal adjunto de Educação do município de São Paulo 

Tempo de atuação na função: 2 anos e 6 meses 

Na Transcrição com Íntegra da Pesquisa Exploratória (Anexo D), é possível observar 

que a gestão informacional, o controle informatizado de estoque, a obtenção dos dados rápidos 

e segmentados ainda são um problema que dificulta o planejamento do processo como um todo. 

Outra questão que de forma unânime aparece nas entrevistas é a falta de controle na 

especificação técnica dos materiais. O corpo de funcionários da SME tem expertise pedagógica 

e depende de parcerias para saber se a qualidade dos materiais prometida pelos fornecedores de 

fato é a entregue. Hoje, eles não têm condições internas de assegurar isso, de acordo com o que 

ouvimos nas entrevistas. 

Há também o problema do turnover no quadro de fiscais que ficam nas DREs. Essa 

situação tem dificultado os processos de avaliação, uma vez que tem gerado retrabalho no 

treinamento desses profissionais. 

O armazenamento e o transporte de materiais também são um problema para as DREs, 

pois muitas delas não têm espaço adequado para estocar materiais, o que pode gerar 

desperdícios, nem veículos capazes de transportar os materiais em grandes quantidades entre a 

Diretoria e as unidades escolares, o que dificulta, encarece e faz com que a demora no processo 

de entrega seja maior. 

O tamanho da rede, que cresceu de forma considerável nos últimos anos, por si só já é 

apontado como desafio nas entrevistas. Além disso, apesar de o volume das compras de 

materiais ser em escala, há apontamentos nas entrevistas de que o tamanho da equipe não teria 

crescido na mesma proporção da base de alunos.  

Todos os entrevistados destacaram dificuldades de comunicação e feedback entre a SME 

e o público-alvo da política: pais e mestres. Essa dificuldade pode atrapalhar a compressão da 

SME acerca da demanda dos alunos por uniforme e também pode gerar um desperdício 
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potencial de recursos, uma vez que não se tem certeza se o que se compra e o que se entrega 

nos kits estão de fato alinhados às necessidades da base de alunos. 

 

 

5.2 Mídias relatam os problemas (uma visão externa)  

 

 

Para obter uma referência imagética acerca do processo de compra e da entrega dos 

materiais escolares da SME da cidade de São Paulo, o presente trabalho também buscou relatos 

da imprensa sobre o tema a partir do mês de janeiro de 2012. 

O grupo não teve acesso ao clipping interno da SME, portanto foram feitas buscas nos 

acervos dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, nos sites G1, UOL, Agência 

Brasil, Reuters, BBC Brasil, Agência Estado e Agência Folha e no buscador do Google. Em 

todas essas buscas, a metodologia utilizada valeu-se de aspas para busca de palavras-chave em 

matérias veiculadas entre janeiro de 2012 e julho de 2018. Palavras-chave utilizadas: “material 

escolar”; “materiais escolares” e “São Paulo”. 

Também é válido ressaltar que se optou pelos grandes portais e agências, assim como 

jornais maiores, porque, em geral, são os produtores de conteúdo e têm o poder de pautar os 

demais. No caso do G1, em específico, as matérias sobre o tema destacam vídeos de matérias 

veiculadas no jornal televisivo SPTV, da rede globo (G1, 2018). 

Ao analisar os textos, pode-se inferir que a cobertura das reportagens de mídia 

espontânea que aborda as temáticas relacionadas aos materiais escolares na capital paulista é 

100% negativa. As matérias positivas sobre o tema se limitam ao que é produzido pelo próprio 

site da SME. 

Nos últimos seis anos, as matérias relataram atraso na entrega. Em 2017, além das 

matérias em relação ao atraso na entrega, a imprensa deu cobertura para a Ordem de Serviço 

(OS) no 37 da CGM (SÃO PAULO, 2016b), que apontou sobrepreço de 42 milhões de reais no 

processo de compra de materiais da cidade de São Paulo em 2016. 

Em números absolutos, de acordo com o período levantado, o ano em que houve a menor 

quantidade de alunos com materiais atrasados foi o de 2016, período no qual 309 mil alunos 

foram vitimados pelo atraso do poder municipal, de acordo com matéria veiculada no jornal 

Folha de S. Paulo no dia 3 de março de 2016 (SALDAÑA, 2016). Nos anos de 2012 e de 2018, 
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por exemplo, o atraso relatado na imprensa foi ainda mais alto: 700 mil e 620 mil alunos, 

respectivamente. 

É evidente que o atraso na entrega gera desgaste de imagem para uma gestão municipal. 

No entanto, em todas as buscas realizadas observa-se que as matérias negativas da SME não 

aparecem ranqueadas no topo do buscador, o que indica que o dano imagético é diluído ou que 

a secretaria realiza um trabalho de SEO com as notícias positivas. Há outra hipótese também, 

de que a quantidade de conteúdo produzido e a ampla quantidade de temas tratados sobrepõem-

se ao tema em questão, diluindo o alcance negativo dos atrasos. 

Ademais, o fato de ser uma pauta sazonal, tratada pelos veículos apenas no início dos 

anos, também ajuda nessa diluição, apesar de o tema ganhar amplo espaço na imprensa nesses 

períodos. 

Outro ponto importante é que não foram encontradas falas dos prefeitos em exercício 

sobre o tema, nem mesmo houve queda ou troca de secretários municipais de educação da 

cidade de São Paulo por tais problemas. Esses dois fatos são fortes indícios de que, apesar da 

imagem negativa gerada pelos atrasos, eles não têm causado danos imagéticos externos 

significativos. 

Apenas a título de contextualização, é preciso destacar que os problemas nos processos 

de compra geram danos imagéticos em todo o País, de modo que o ano de 2017 foi o que mais 

apresentou matérias sobre o tema, e Minas Gerais foi o Estado em que mais foram feitas 

reportagens, de acordo com o que mostram a série histórica dessas matérias e o mapa, ambos 

elaborados com o auxílio da base de dados da Google. 

 

Figura 13 – Volume de buscas realizadas (pessoas interessadas no tema) na plataforma 

Google  

Fonte: Google Trends (agosto, 2018). 
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Figura 14 – Frequência de buscas realizadas na plataforma Google, divididas por Estado 

Fonte: Google Trends (julho, 2018).  

Além disso, também se deu destaque na imprensa para o relatório do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo que aponta que 56% das escolas no estado não entregou o material 

antes do início das aulas e que 95% delas atrasaram a entrega de uniformes (SÃO PAULO, 

2018c).  

Para finalizar o tópico, é importante destacar que para calcular o dano imagético exato 

causado pelos atrasos nas entregas de materiais escolares seria necessário ter acesso à base de 

dados do clipping da SME, algo que não nos será fornecido.  

No entanto, com base nas matérias disponíveis na web, é possível afirmar que a imprensa 

se interessa pelo tema e que, portanto, ele tem potencial de geração de danos à imagem da 

secretaria ou da gestão que a comanda. Ademais, apesar da diluição apontada, não se pode 

esquecer de que a SME responde pela maior base de alunos do País, o que faz qualquer ação 

nesse caso dos materiais tornar-se vitrine nacional. Ou seja, no caso de atraso e problemas no 

processo de compra, há dano imagético; no caso de boa entrega, a SME pode tornar-se uma das 

poucas de grande porte que cumpre os prazos. Dessa forma, a partir da melhora dos processos, 

existe potencial para geração de pauta positiva. 

 

 

5.3 Achados da Controladoria Geral do Município (outra visão externa) 

 

 

A identificação dos problemas enfrentados pela SME para aquisição de materiais, do 

ponto de vista das equipes envolvidas, criou cenário para que o grupo entenda as rupturas e 

iniciasse o processo de avaliação à pesquisa de teorias, métodos e processos necessários a fim 

de enfrentar o desafio de entregar as encomendas do TR. 
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Para enriquecer esse processo de avaliação, consideramos importante avaliar a partir de 

evidências e provas documentais. Tal contraponto foi obtido mediante o acesso ao relatório de 

auditoria elaborado pela CGM, cujo período de realização ocorreu entre 08/08/2016 e 

04/11/2016, conforme OS no 37/2016/CGM (SÃO PAULO, 2016b). 

Conforme consta no escopo e metodologia do relatório de auditoria, o trabalho foi 

realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

• Planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 

transações, os sistemas e os controles internos da empresa; 

• Solicitação de processos e documentos; 

• Inspeção física; 

• Testes por amostragem de transações pela análise de documentos; 

• Circularização de informações; 

• Conferência de cálculos e confronto de valores; 

• Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 

O relatório elaborado pela CGM de São Paulo apresentou o resultado da auditoria 

referente à OS no 37/2016, realizada na SME, cujos objetivos foram examinar a lisura das 

contratações de materiais escolares e uniformes, verificar a compatibilidade dos preços 

contratados com aqueles praticados no mercado, fiscalizar a execução contratual, averiguar se 

as empresas sagradas vencedoras possuíam algum impedimento técnico ou jurídico para firmar 

contrato com a administração e, por fim, realizar vistoria para verificar a execução contratual. 

As avaliações tiveram como base as aquisições para fornecimento de uniformes e 

materiais escolares considerando as ARPs vigentes à época, emitidas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pela SME de São Paulo, especificamente no que tange 

à verificação dos preços contratados, metodologias empregadas nas pesquisas de preços, 

transparência do processo de consultas a fornecedores e a observância da legislação pertinente, 

em especial ao Decreto Municipal no 44.279/2003, que “dispõe sobre o processo de licitação e 

regulamenta dispositivos da Lei no 13.278, de 7 de janeiro de 2002” (SÃO PAULO, 2003), que, 

por sua vez, “dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e contratos 

administrativos no âmbito do Município de São Paulo” (SÃO PAULO, 2002). 
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Como relatado anteriormente, os exames do corpo da auditoria ocorreram em 

contratações para fornecimento de material escolar e uniformes. Assim, considerando que o 

objeto do estudo é avaliar as questões relacionadas ao material escolar, sempre que oportuno e 

possível trataremos o assunto sem considerar os pontos relacionados ao fornecimento de 

uniformes escolares. 

Dentre os achados da equipe de auditoria, cabe destaque para os seguintes 

apontamentos: 

a) não adesão da SME à ata vigente do FNDE e sobrepreço em contratos, resultando em um 

prejuízo aproximado de R$ 25 milhões: 

• Esse talvez seja um dos pontos mais críticos encontrados nos exames da auditoria. 

De acordo com a SME, a ARP vigente do FNDE possuía em seus kits um item que 

estava, na visão dos profissionais pedagógicos, em desacordo para aplicação, 

considerando a faixa etária e o programa pedagógico. Em razão de a solicitação da 

SME para o FNDE não ser atendida, ou seja, não ser possível substituir o item 

“caderno brochurão” por “caderno de desenho 96 folhas”, a Secretaria realizou 

processo próprio de licitação, com consequente emissão de ARP, cuja comparação 

de preços, realizada pelo corpo de auditoria em relação à ARP do FNDE, mostrou 

grande discrepância; 

• Cabe salientar que a diferença encontrada na avaliação das ARPs não diz respeito 

apenas à troca realizada dos cadernos, mas sim também à obtenção de preços 

superiores em outros itens dos kits por ocasião da realização de novo certame, que 

culminou em outras inferências e evidências de inconformidades na realização do 

planejamento, processo de compra e gestão dos contratos. 

b) restrição de competitividade em razão de especificação com características de difícil 

localização no mercado: 

• De acordo com a avaliação da equipe de auditoria, as especificações elaboradas pela 

equipe da SME de determinados materiais que compuseram o kit ou para uso 

pedagógico, tais como rolo de barbante, bobina de papel kraft, caneta esferográfica, 

fita crepe, fita métrica e plástico transparente, tinham características de composição 

e dimensões que afastaram a possibilidade de disputa durante o certame.  
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c) hipótese de direcionamento em razão de copiar especificação de outra prefeitura: 

• Para realização de processo administrativo de licitação, não é raro que os operadores 

da área façam pesquisas de editais de outros órgãos a fim de aperfeiçoar seus 

próprios instrumentos. No caso em questão, de acordo com o relatório, a SME 

especificou o item estojo escolar reciclado com base em um edital publicado pela 

Prefeitura Municipal de Aguaí, localizada no estado de São Paulo. 

d) condicionar a participação de fornecedores à apresentação de amostra e descumprir cláusula 

editalícia: 

• Essa exigência foi identificada no processo cujo objeto era a aquisição de uniformes. 

e) baixa confiabilidade na elaboração da estimativa de preços: 

• A avaliação realizada da etapa considerada como fase interna da licitação constatou 

que a metodologia interna utilizada para a execução da pesquisa prévia de preços 

com múltiplas consultas ao mercado, embora prevista nos Decretos no 56.818/16 

(SÃO PAULO, 2016c) e 44.279/03, não representa a solução mais adequada ao 

máximo interesse público, uma vez que, antes de aplicar essa metodologia, deve a 

SME prioritariamente observar as pesquisas publicadas por instituição renomada na 

formação de preços, bancos de preços praticados no âmbito da Administração 

Pública ou ainda contratações similares de entes públicos; 

• Os procedimentos para pesquisa prévia não garantiram a quantidade de fornecedores 

suficiente para tornar confiável a estimativa de preço, bem como não ficou 

registrada em processo a negativa daqueles que foram convidados e não quiseram 

participar. 

f) divergências de preços para itens idênticos em diferentes lotes nas ARPs da SME: 

• A existência de preços distintos para o mesmo item pode ocorrer quando o processo 

de licitação, em especial no Pregão, prevê o fornecimento de itens idênticos em lotes 

diferentes. Durante a etapa de lances e negociação, não é raro que os itens sejam 

concluídos com valores distintos, e a equipe de auditoria constatou esse fato no 

exame dos processos.  
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g) fragilidade na identificação de competências dos servidores da Comissão Permanente de 

Licitação dentro da SME: 

• O relatório apontou que havia fragilidade na identificação de servidores integrantes 

da Comissão Permanente de Licitação, fato esse que contamina evidências de que 

os procedimentos e controles sejam bem executados, uma vez que é necessário 

determinar claramente a responsabilidade por cada tarefa.  

h) fragilidade na publicação das sanções previstas nos instrumentos contratuais aos 

fornecedores por suas falhas durante o processo de licitação e fornecimento do material: 

• A equipe de auditoria detectou que a SME não teve a celeridade necessária para 

aplicação de penalidades previstas no instrumento contratual da empresa que 

forneceu material em quantidade inferior ao previsto na ARP. Nesse caso, a SME 

teve morosidade para aplicar multa devida, suspender o direito de licitar e declarar 

o consórcio em questão como inidôneo para licitar e contratar com a Administração 

pelo período previsto em Lei. 

 

 

5.4 Processo de licitação na Secretaria Municipal de Educação 

 

 

Para simplificar a visualização e facilitar a compreensão, foi elaborada a Figura 15, que 

mostra o macroprocesso, com base no desenho elaborado pela SME e no processo de aquisição 

de uniforme e/ou material escolar com acionamento de ARP (Anexo E). 

 

Figura 15 – Macroprocesso – aquisição de uniformes e/ou material escolar com 

acionamento de Ata de Registro de Preço 

Fonte: adaptada pelos autores com base no desenho de mapeamento do processo elaborado pela SME 

para aquisição de uniformes e/ou material escolar com acionamento de ARP (Anexo E). 



62 

O mapeamento do processo de compra de material escolar foi realizado para 

dimensionar a complexidade das etapas para que a SME possa fazer chegar aos matriculados e 

as escolas os insumos necessários para realização das atividades de educação. 

A relevância do processo para aquisição dos materiais, conforme demonstrado na figura 

em regime de macroprocesso, está segmentada nas etapas de planejamento e solicitação, 

licitação e contratação dos fornecedores, aquisição através do acionamento de Ata de Registro 

de Preços, recebimento, distribuição e pagamento. 

Oportunamente será possível elucidar com mais detalhes o impacto que as etapas de 

planejamento com definição e especificação dos materiais, licitação, aquisição, recebimento e 

distribuição trazem à cadeia para que a SME possa fazer o material chegar ao local e prazo 

desejado. 

O último processo de licitação realizado pela SME para fornecimento de material 

escolar, que atendeu aos anos letivos de 2017 e 2018, foi efetuado por meio de Pregão 

Eletrônico com a previsão de 12 lotes para emissão de ARPs. 

Os kits que seriam adquiridos continham os seguintes itens, considerando as faixas de 

ensino: 

Tabela 3 – Composição dos kits do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016 

 

Fonte: adaptada pelos autores com base nas informações do edital do Pregão Eletrônico no 

74/SME/2016. 
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Para atender à Lei Complementar no 123/06 e ao Decreto Municipal no 56.475/15, o 

edital elaborado e publicado pela SME estabeleceu, separando em dois lotes cada kit a ser 

adquirido, que 10% dos quantitativos a serem adquiridos seria destinado à participação 

exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preenchessem as 

condições estabelecidas no art. 1o, § 2o, do referido Decreto Municipal (SÃO PAULO, 2015c). 

A previsão estabelecida no edital de Pregão Eletrônico no 74/SME/2016 assegurou que 

os lotes com disputa restrita ficassem reservados às empresas qualificadas nesses portes 

(microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas), porém não as excluía da disputa 

para fornecimento dos lotes com participação ampla. 

Assim, a regra estabelecida no edital para atendimento à legislação vigente reservou às 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas seis lotes, ou seja, 10% da estimativa 

de quantidade a ser adquirida pela SME, e ainda a possibilidade de firmar ARP para 

fornecimento dos materiais constantes nos outros seis lotes, que por sinal trata-se dos mesmos 

kits como materiais idênticos, conforme demonstrado na Tabela 4: 

Tabela 4 – Divisão dos lotes para participação das empresas do Pregão Eletrônico no 

74/SME/2016 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas informações do edital do Pregão Eletrônico no 

74/SME/2016. 

A normativa municipal supracitada propõe uma reserva de quota para empresas 

classificadas dentro do regime de simples nacional, incluindo, além das microempresas e 

empresas de pequeno porte, os microempreendedores individuais. De forma sucinta, o aparato 
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legal subdivide as licitações em quatro conjuntos possíveis e em duas dimensões bem 

seccionadas. 

Uma das dimensões é o montante total do instrumento licitatório. Até o patamar de R$ 

80.000,00, todas as licitações devem ser caracterizadas como exclusivas (isto é, a exclusividade 

do pleito é direcionada para as empresas enquadradas como simples nacional). Quando supera 

o patamar dos R$ 80.000,00, a licitação passa a ser dividida em duas. Uma delas permanece 

exclusiva, mas a lei exige que somente 25% seja destinado às EPPs e MEIs. Os outros 75% 

voltam à ampla concorrência, possibilitando aos demais tipos de empresas concorrerem na 

licitação. 

Outra dimensão é a unidade do objeto licitado. Independentemente do montante, se o 

objeto licitado for composto e cada item da composição for de valor inferior a R$ 80.000,00, 

esse pleito também será do tipo exclusivo. Caso o objeto seja único, ele será enquadrado na 

regra dos 25% de exclusividade já mencionada. 

Há que se mencionar que o decreto também faculta à Administração Pública exigir a 

subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte por empresas maiores que 

participem da ampla concorrência. Tais exigências, por serem facultativas, devem estar 

estabelecidas no instrumento convocatório do edital. Além disso, também há a possibilidade de 

elevar ou ampliar o montante reservado aos optantes do simples nacional para além do valor 

proposto de face pelo decreto. 

É importante destacar que há algumas condições que permitem ao licitante 

desconsiderar a reserva legal estipulada. A primeira delas é não haver um mínimo de três 

fornecedores competitivos enquadrados nos regimes obrigatórios sediados no local do pleito e 

aptos a concorrer. A segunda remete à máxima da Administração Pública de apreciação da 

razoabilidade e oportunidade, ou seja, não é necessário manter a exclusividade quando a 

situação não for vantajosa para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto. 

Outra hipótese de exclusão da exclusividade é a licitação dispensável ou inexigível. Por fim, 

pode-se excluir a exclusividade quando o tratamento diferenciado proposto não for capaz de 

alcançar os objetivos da propositura desse decreto. 

Quais seriam os objetivos do decreto? O então chefe do executivo municipal, Fernando 

Haddad, publicou essa lei – lato sensu – no intuito de promover o desenvolvimento econômico 

e social em âmbito municipal e regional, incentivar a inovação e dar impulso a uma ampliação 

na eficiência das políticas públicas. 
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Conforme os estudos da análise da gestão pública nos ensinam, existem duas formas 

mais tradicionais de implementação de políticas públicas (Quadro 4). A top-down (de cima para 

baixo) e a bottom-up (de baixo para cima). 

 

Quadro 4 – Formas de implementação de políticas públicas 

Fonte: Subrats et al. (2012). 

Quando políticos com o poder de legislar tomam atitudes sem consultar adequadamente 

os burocratas de rua, que possuem maior afinidade ou realmente exercerão a atividade a ser 

regulamentada, dizemos que a implementação foi do tipo de cima para baixo. Esse tipo de fluxo 

é adotado quando é necessária certa celeridade na execução ou quando a obtenção do consenso 

(e consentimento) no diálogo é difícil. Também é bastante utilizado por administradores (não 

somente públicos) quando optam por exercer a autoridade de forma brusca com o objetivo de 

atingir resultados rápidos. 
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Já a construção de uma implementação de baixo para cima tende a ser menos célere, 

porém mais efetiva. Nem sempre é frutífera pelo grande conflito de ideias que podem surgir, 

mas possui a tendência de se mostrar mais adequada ao dia a dia de quem realmente interage 

com o instrumento regulamentado. Há também outro fator determinante, de cunho político, que 

provoca o baixo apreço dos membros da alta cúpula administrativa por esse tipo de fluxo: a 

implementação bottom-up é uma forma de distribuição do poder decisório, situação que sugere 

um enfraquecimento do alto grau da administração. 

Em virtude do decreto proposto pela alta cúpula do executivo, o processo licitatório 

passou a ser ainda mais suscetível a impugnações. Em que pesem as exceções descritas dentro 

do próprio corpo do aparato normativo, ainda assim as licitações passam a ser alvo de 

questionamentos judicial, o que de fato já ocorreu. 

É de conhecimento comum que o fluxo de um processo de licitação dentro da 

administração já é complexo em razão das exigências tradicionais estabelecidas pela Lei no 

8.666, de 1993 (normas gerais sobre licitações e contratos administrativos). Ao longo do tempo, 

novas regras foram sendo incorporadas ao rol de exigências dos licitantes, tornando o fluxo 

cada vez mais árduo e pouco prático. A última regulamentação, que veio na contramão das 

tradicionais amarras adicionais, foi a Lei no 12.462, de 2011, que regulamenta o RDC (BRASIL, 

2011b). 

No exemplo em tela (decreto no 56.475), além das vulnerabilidades e pouca praticidade 

que a nova sistemática oriunda do decreto pode trazer, pelo menos a priori, ao procedimento 

de contratação pública, há que se observar também a viabilidade econômico-fiscal da 

implementação dentro de certos limites. 

Um optante pelo regime do simples nacional, seja microempresa, seja empresa de 

pequeno porte, tem que atender a um conjunto de regras para ser assim classificado e se manter 

nessa classificação. Uma das regras mais evidentes está o teto para o regime, que hoje figura 

em R$ 4.800.000,00 de faturamento ao ano. No entanto, aqui já pode ser encontrada a primeira 

dificuldade. Os estados também podem estabelecer sublimites para o simples nacional dentro 

dos seus territórios. Este é o caso do estado de São Paulo. Em 2018, diferentemente do limite 

estabelecido pela União, os contribuintes paulistas tiveram sua limitação mantida em R$ 

3.600.000 para o ano de 2018. Ou seja, um contribuinte pode permanecer categorizado como 

simples nacional em âmbito federal, mas no âmbito estadual se enquadra em regime próprio. O 

que fazer nesse caso? Como dirimir essa lacuna? 
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Outro fator importante ainda vinculado aos limites é o desenquadramento do regime 

(estabelecido na Lei Complementar no 123/2006 – simples nacional). Uma das formas de perder 

o benefício do simples nacional é exceder o sublimite estipulado dentro do ano fiscal. De forma 

sucinta e resumida, caso o optante pelo simples exceda em até 20% o sublimite, ele passará a 

ser desenquadrado no ano posterior. Caso ele exceda em mais de 20%, será desenquadrado no 

mês seguinte. No caso de licitações de grande vulto (na casa dos 5 dígitos ou mais), 

contribuintes do simples nacional podem facilmente ser desenquadrados do regime de forma 

sumária por exceder os limites apontados.  

Outra forma de quebrar o vínculo ao regime tributário é a recorrência. Dificilmente será 

possível uma empresa dentro dos patamares de simplificação se especializar na prestação de 

serviços ou fornecimento de materiais à Administração Pública. Existe uma restrição para 

empresas que exerçam relação pessoal, subordinação e habitualidade com o contratante. Além 

disso, estão proibidas as atividades de serviços decorrentes de exercício de atividade intelectual, 

de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, bem como que preste serviços 

de instrutor, corretor, despachante ou qualquer tipo de intermediação de negócios. 

Por fim, no estado de São Paulo é facultado ao optante do simples nacional a utilização 

da Nota Fiscal Eletrônica. No entanto, segundo a Portaria CAT 162, de 2008 (SÃO PAULO, 

2008), a contratação no âmbito da Administração Pública exige que o fornecedor emita Nota 

Fiscal Eletrônica. Ou seja, normalmente o pequeno empreendedor não se preocupa com esse 

tipo de obrigação acessória. Esse seria outro custo de adaptação para a empresa que opte por 

concorrer no processo licitatório; a depender do caso, baixo ou alto. 

 

 

5.5 Resultado do processo 

 

 

A conclusão do certame licitatório em questão sagrou vencedoras as seguintes empresas, 

cujas ARPs foram firmadas em dezembro de 2016: 

• All Stock Comércio de Produtos Nacionais e Industrialização por Conta de 

Terceiros Ltda – EPP; 

• Ataka Brasil Comércio e Serviços Eireli; 

• Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda; 
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• EBN Comércio, Importação e Exportação S.A.; 

• Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda – ME; 

• On Line Papelaria e Informática Eireli – EPP; 

• Thony Print Editora Gráfica Ltda – EPP. 

Na Tabela 5, é possível observar o quadro com o resultado do Pregão Eletrônico, em 

que o lote 12 foi cancelado, com seus valores iniciais e valores que sofreram redução de preço 

foram aditados em abril de 2017: 

Tabela 5 – Resultado do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas ARPs oriundas do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016. 
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5.6 Processo de recebimento, armazenamento e distribuição de material escolar 

 

 

Para que pudéssemos compreender o processo de recebimento, armazenamento e 

distribuição, que compreende também a conferência, realizamos a atividade de mapeamento de 

processo na DRE Jaçanã/Tremembé, especificamente a etapa as is, que representa o trabalho 

de levantamento e documentação da situação atual do processo. 

A representação gráfica do mapeamento demonstra todas as atividades contidas no 

processo mapeado. Na Figura 16 foi feita a representação gráfica do macroprocesso a partir do 

mapeamento de processo de recebimento, armazenamento e distribuição dos kits de material 

escolar na DRE Jaçanã/Tremembé (Anexo F). 

 

Figura 16 – Macroprocesso – processo de recebimento, armazenamento e distribuição de 

kits de material escolar 

Fonte: elaborado pelos autores com base no desenho de mapeamento do Processo de Recebimento, 

Armazenamento e Distribuição de kits de material escolar (Anexo F). 

De acordo com o mapeamento de processo, a etapa de recebimento na DRE 

Jaçanã/Tremembé ocorre por técnica de amostragem para avaliação de qualidade, e a 

conferência da quantidade de peças ocorre com base nas informações da Nota Fiscal e Guia de 

Remessa. 

Com o objetivo de avaliar as possíveis rupturas e adversidades enfrentadas pela SME 

na etapa pós-processo de licitação, aplicamos nas 13 DREs uma Pesquisa para Avalição do 

Processo de Recebimento e Distribuição do Material Escolar (Anexo G). 

A pesquisa, com um total de 39 perguntas, foi dividida em quatro grupos, de acordo 

com os microprocessos identificados. São eles: recebimento, análise da especificação técnica, 
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armazenamento e distribuição do material. Embora muitas perguntas tenham sido de múltipla 

escolha gradativa ou binária, foram também disponibilizados espaços em branco para que fosse 

possível inserir observações não capturadas no corpo do questionário inicial. 

Importante salientar que o grupo alvo do survey foi o dos funcionários que hoje 

executam a atividade de fiscalização do recebimento do material escolar nas DREs. Dessa 

forma, a pesquisa também teve a finalidade de ampliar os subsídios para o diagnóstico escopo 

deste trabalho, contemplando também as percepções de outra camada extremamente importante 

de profissionais nesse macroprocesso de compra e distribuição de materiais escolares. 

Iniciamos a pesquisa com duas perguntas sobre o perfil dos participantes. A maioria dos 

questionados (69,23%) trabalha com essa atividade há mais de três anos. Já no que tange à 

capacitação de forma geral, aproximadamente um quarto dos questionados (23,08%) alega 

nunca ter recebido qualquer tipo de capacitação para trabalhar nessa atividade. Por outro lado, 

mais da metade dos respondentes (53,84%) informa ter participado de pelo menos três 

capacitações para a realização da tarefa. 

A partir desse momento, para facilitar o entendimento, desmembraremos o 

levantamento nas quatro vertentes utilizadas na pesquisa. 

 

 

5.6.1 Etapa de recebimento do material 

 

 

Essa é uma tarefa para a qual grande parte dos funcionários colaboradores entende 

possuir a capacitação necessária para desempenhar (76,92%). Por outro lado, a maioria desses 

mesmos funcionários (61,54% deles) relata que haveria espaço para melhorias no fornecimento 

de informações, no ferramental técnico e no espaço físico por parte da SME a fim de aprimorar 

a tarefa de recebimento do material escolar. Dentre algumas citações, vale destacar as seguintes: 

“Falta de ferramenta técnica, espaço físico mais adequado e mão de obra 

especializada da equipe.” 

“Espaço do almoxarifado insuficiente. O transporte destes materiais é 

realizado por pessoas altamente despreparadas para a entrega.” 
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Poucos entrevistados entendem essa etapa como a mais difícil do processo (15,38%). 

No que tange aos fornecedores, os entrevistados, de modo geral (69,22%), entendem que eles 

ajudam ou pelo menos não atrapalham essa etapa. Contudo, algumas observações nos campos 

de livre preenchimento sugerem uma percepção contrária à representada pelos números: 

“Temos fornecedores que facilitam o trabalho no sentido de organização, 

embalagens, etc. Mas temos outros que fazem um trabalho malfeito e na 

correria para cumprir o prazo e acaba prejudicando toda a logística do 

processo.” 

“Embalagens secundárias dos kits maiores são pouco resistentes e 

comportam um peso muito grande, o que dificulta seu manuseio de carga e 

descarga.” 

 

 

5.6.2 Etapa de análise da especificação técnica do material 

 

 

Aos olhos dos colaboradores da pesquisa, é na análise da especificação que há mais 

espaço para a capacitação dos profissionais. Assim, 38,46% dos entrevistados sentem carência 

nessa seara. Algumas considerações adicionais nesse tocante foram compartilhadas pelos 

entrevistados: 

“Treinamento sobre especificação técnica não foi fornecido.” 

“Não temos tempo e preparo suficiente, muitas vezes o material chega no 

almoxarifado e só depois passamos a saber do que realmente se trata, aí vem 

a cobrança para distribuir rapidamente, com isso dificultando a conferência 

e o bom armazenamento.” 

De qualquer modo, a pergunta seguinte da pesquisa também revela que, à despeito da 

constatação anterior, ainda assim os funcionários acreditam estar ao menos medianamente 

prontos para realizar essa atividade (76,9% do total). 

Outro dado de grande relevância capturado nas respostas do questionário é que, segundo 

a maior parte dos fiscais (61,54% deles), existe uma carência também de ferramental técnico 

para analisar se os materiais entregues estão de acordo com o exigido no documento de lastro. 

Além disso, apenas 15,38% dos entrevistados sentem-se plenamente assistidos com o conteúdo 
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ferramental para a execução dessa atividade. Uma contribuição capturada em uma das respostas 

espontâneas pode resumir o sentimento percebido pelos profissionais: 

 “Não temos esse tipo de material, fazemos improvisos para garantir a 

conferência.” 

Essa também é tida como a tarefa mais difícil entre os entrevistados, pois 84,61% deles 

consideram-na altamente complexa quando comparada com as demais. 

Por fim, a maior parcela dos funcionários respondentes considera que os fornecedores 

são neutros nessa etapa, ou sejam, não ajudam, mas também não atrapalham. Contudo, ao 

analisarmos os extremos (classificação máxima ou mínima) a fim de ter uma análise mais 

ampla, identificamos uma leve tendência ao entendimento de que os licitados não são 

colaborativos. 

 

 

5.6.3 Etapa de armazenamento 

 

 

Nesta etapa, 76,92% dos fiscais de recebimento de materiais escolares acreditam estar 

preparados para a execução da atividade de armazenamento. No entanto, alguns apontamentos 

devem ser ressaltados: 

“A experiência adquirida no dia a dia faz com que aprendemos lidar com os 

materiais.” 

“Capacitação técnica não há. Acreditamos que armazenamos de forma 

adequada: local seco, protegido da chuva, em paletes, amarração e 

empilhamento máximo.” 

Por outro lado, em que pese a maioria acreditar possuir os espaços físicos e os 

instrumentos de controle de estoques necessários para a realização da tarefa de armazenamento 

(53,85%), o número de funcionários que pensam o contrário é bastante expressivo. Algumas 

contribuições espontâneas coletadas evidenciam alguns pontos que têm a oportunidade de 

melhoria: 

“Não há espaço adequado suficiente para o armazenamento.” 
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“Este ano tivemos que adequar um espaço para recebermos todo o material, 

pois chegaram em grande volume, em curto espaço de tempo e não tínhamos 

como escoá-los na mesma velocidade.”  

“Local pequeno para esta tarefa.” 

Apenas 15,38% dos entrevistados classificam a etapa de armazenamento como a mais 

complexa da cadeia dos processos em análise. Além disso, os entrevistados também consideram 

os fornecedores neutros nessa etapa (e a análise dos resíduos da distribuição normal nesse caso 

em específico sugere uma neutralidade realmente forte). Contudo, nos espaços de livre 

colaboração, houve contribuições que merecem ser ressaltadas: 

“Alguns fornecedores colaboram com a embalagem e a entrega, os materiais 

vêm paletizados e identificados, mas existem outros que fazem a entrega de 

maneira desorganizada.” 

“As embalagens deveriam ser mais resistentes e conter todas as informações 

do produto e de quantidades do mesmo.”  

“Quantidade de kits de Anos Finas e EJA dificultam seu manuseio pelo peso 

e fragilidade da embalagem secundária.” 

 

 

5.6.4 Etapa de distribuição do material escolar 

 

 

Essa é a tarefa para a qual os funcionários sentem-se mais capacitados, uma vez que 

84,62% de suas respostas foram positivas quando indagados se acreditavam possuir a 

capacitação necessária para a execução da atividade. 

Contudo, quando a análise passa da instrução para o quesito instrumental-logístico e 

espaço físico para a execução da atividade, o número já não é mais tão alto. Constata-se sim 

que a maioria entende contar com os aparatos necessários para a tarefa (61,54%). No entanto, 

o percentual dos que entendem o contrário é razoavelmente expressivo e passa a ser catalisado 

pelos comentários coletados nos locais de livre contribuição: 

“Não há transporte para atender à distribuição do material.” 

“Falta de Carros.” 
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“O espaço é inadequado para este recebimento.” 

“Foi necessário tomar medidas paliativas emergenciais para que a 

distribuição acontecesse.” 

Essa etapa é classificada como a mais difícil apenas por 15,38% dos respondentes. No 

entanto, é oportuno ressaltar que um grande número de questionados (46,16%) ressalta que a 

atividade é consideravelmente complexa quando comparada com as demais. 

Por fim, é entendido que os fornecedores agem com certa neutralidade também nesta 

fase, não colaborando, mas também não prejudicando. Contudo, existe uma observação 

adicional que mostra uma visão diferente: 

“Infelizmente os fornecedores não têm colaborado com a logística necessária 

para essa etapa das atividades de distribuição.” 

Finalmente, em nossa pesquisa, abrimos um espaço final para que os fiscais de 

recebimento de materiais escolares das DREs pudessem colaborar com outras palavras, 

sugestões ou ideias. Seguem os apontamentos realizados na íntegra: 

“Quando se trata de material e uniforme, não temos instrumentos para esta 

verificação e sim um memorial descritivo do que foi comprado para que se 

analise se está de acordo. Quanto à distribuição/logística, tendo em vista que 

estamos em uma cidade que tem trânsito para todas as regiões, na minha 

opinião, se que tivéssemos uma forma na qual, em períodos de distribuição, 

fossem disponibilizados uma quantidade de carros para realizar as entregas 

em um curto período.”  

“Acreditamos que a logística de armazenamento e distribuição deve ser feita 

diretamente dos fornecedores, pois não há espaços e meios de se fazer a 

distribuição de maneira eficiente e sem causar transtornos aos envolvidos.” 

“Eu acredito que os trabalhos realizados nestas etapas de aquisição, 

armazenamento e distribuição têm sido realizados a contento, mas acredito 

que possamos melhorá-los a cada experiência enfrentada, mas a parte que eu 

considero mais delicada e precisa ser alterada, está relacionada com a SME 

e os fornecedores, que precisam deixar mais claro a respeito do prazo e da 

entrega nos almoxarifados. Abraços!” 
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5.7 Rupturas em licitações públicas– críticas ao atual modelo em prover os materiais por 

meio de licitação 

 

 

O processo de licitação é divido em duas grandes fases: a fase interna preparatória, em 

que são realizados os procedimentos internos, com suas etapas para instauração do certame 

licitatório, e a fase externa, que trata da condução do processo para escolha, em conformidade 

com os critérios previamente estabelecidos, da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Durante a fase preparatória, a primeira etapa, a de solicitação, é normalmente conduzida 

pela área solicitante, detentora da necessidade à qual a contratação irá atender. Cabe a essa área 

definir os requisitos do objeto, realizar a estimativa de gasto, fazer o levantamento de todas as 

informações necessárias à aprovação da contratação pela autoridade competente responsável 

pela despesa e, quando for o caso, realizar uma Consulta Pública para aperfeiçoar as 

especificações do objeto a ser contratado. Desse modo, o processo se inicia com a instauração 

do processo administrativo, que deverá ser autuado com numeração própria e controle dos 

documentos de seu conteúdo para garantia de todos os intervenientes. 

Ainda na fase preparatória, atuam a área ou departamento responsável pelas licitações, 

a quem compete a condução dos procedimentos licitatórios, considerando os requisitos do 

objeto e suas definições, tais como instrução para definição da modalidade e tipo de licitação, 

elaboração de editais e instrumentos convocatórios, publicidade, esclarecimentos de dúvidas 

aos interessados e planejamento das sessões públicas de abertura dos envelopes contendo as 

propostas. Algumas dessas etapas podem requerer auxílio da área solicitante ou outra área de 

conhecimento especializado em uma determinada matéria, seja para fixar especificações e 

condições nos documentos do certame, seja para elucidar dúvidas e às vezes corrigir, 

obrigatoriamente antes da data de recebimento das propostas, imperfeições contidas no 

instrumento que rege o certame em questão. Ou seja, é na fase interna que a Administração tem 

a oportunidade de corrigir falhas que porventura sejam verificadas no procedimento, sem 

precisar anular atos praticados.  

A fase externa é deflagrada após a publicação do edital. As etapas são: abertura dos 

envelopes contendo a documentação com as propostas de habilitação comercial e por vezes 

técnica; nos casos de tipo de licitação técnica e preço, julgamento das propostas; prazo para 

interposição de recursos e direito do contraditório e ampla defesa; homologação; adjudicação; 

e finalização com a formalização da contratação e fornecimento do bem ou serviço. Assim, o 
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edital é ato vinculado e não pode ser desrespeitado pelos agentes. Ao contrário do que ocorre 

na fase interna, durante a qual são possíveis correções, na fase externa, após a publicação do 

edital, qualquer falha ou irregularidade constatada que não possa ser sanada levará à anulação 

do procedimento.  

De acordo com Carvalho Filho (2006, p. 236), o edital é o ato pelo qual a Administração 

divulga as regras a serem aplicadas em determinado procedimento de licitação e complementa 

que com rara felicidade que Hely Lopes Meirelles caracterizou o ato como “a lei interna da 

concorrência e da tomada de preços”.  

Durante a fase de recebimento das propostas até a homologação atua na condução do 

processo a Comissão de Licitação, normalmente composta por no mínimo três integrantes 

formalmente designados para conduzir os processos.  

Outro agente que participa com certa frequência dos processos licitatórios é o 

departamento jurídico, responsável por assessorar em quase todas etapas. As funções do 

departamento vão desde auxiliar na compreensão da aplicabilidade da legislação vigente até a 

emissão de pareceres para instruir a autoridade competente a realizar os julgamentos. 

Bresser Pereira (2001) entende que  

enquanto a administração pública burocrática se concentra no processo 

legalmente definido, em definir procedimentos para contratação de pessoal; 

para compra de bens e serviços; e em satisfazer as demandas dos cidadãos, a 

administração pública gerencial orienta-se para resultados. A burocracia 

concentra-se nos processos, sem considerar a alta ineficiência envolvida, 

porque acredita que este seja o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a 

corrupção. Para ele os controles são preventivos, vêm a priori (BRESSER 

PEREIRA, 2001, p. 11). 

Rosilho (2011) afirma que  

o fato de se ter editado uma lei federal, de aplicabilidade nacional, contendo 

normas excessivamente detalhistas e casuísticas sobre licitações e contratos é, 

por si só, um equívoco. Esta maneira de se disciplinar o tema trouxe, como se 

verá, consequências negativas à gestão pública. No entanto, este está longe de 

ser o único dos problemas estruturais da Lei no 8.666/93 (ROSILHO, 2001, p. 

3-4). 
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A Lei no 8.666 foi editada em 1993 e, no decorrer dos anos, houve iniciativas do governo 

para que os processos licitatórios pudessem atender às necessidades atuais, com o tempo de 

resposta e a qualidade necessários para atendimento aos serviços fornecidos pelos entes 

públicos. 

Tais iniciativas podem ser evidenciadas em legislação complementar cujo objetivo foi 

possibilitar a criação de nova modalidade de licitação, o pregão (BRASIL, 2002), que pode ser 

realizado presencial e eletronicamente, de forma a manter preços registrados para 

fornecimentos futuros (BRASIL, 2013b) e ainda a iniciativa de criação do RDC (BRASIL, 

2011b). 

Um dos marcos de uma série de ações destinadas a reestruturar em profundidade a 

Administração Pública brasileira foi o Plano Diretor da Reforma do Estado proposto pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) em 1995, cuja proposta 

básica era a de transformar a Administração Pública brasileira, de burocrática para 

administração pública gerencial. 

O plano, por um lado, tinha como objetivos reorganizar e fortalecer institucionalmente 

o aparelho do Estado a fim de lhe proporcionar maior capacidade de formulação de políticas 

públicas duradouras (BRESSER PEREIRA; SPINK, 1998). Por outro lado, havia o interesse de 

estabelecer condições para novas formas de gestão e controle em um processo de transição para 

Administração Pública gerencial, de modo a aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento 

das demandas, assim como o acompanhamento das atividades públicas pela sociedade. 

O fórum deste estudo não é relacionar, delinear interpretações ou posicionamentos 

definitivos sobre os movimentos pela eficiência e pela flexibilização da legislação para 

contratações públicas, difundida pelos movimentos da década de 1990, que resultaram na 

Reforma Gerencial da Administração Pública no Brasil. 

Entretanto, pode-se afirmar que, no mínimo, a reforma foi fonte inspiradora para as 

mudanças introduzidas pelo regime diferenciado e teve como objetivo proporcionar aos 

gestores públicos condições para inibir comportamentos oportunistas dos fornecedores, criar 

ambiente propício ao cumprimento dos contratos, diminuir a necessidade de aditamentos e 

tornar mais célere o certame licitatório, assim como o pregão. 

O Brasil ainda caminha lentamente para a modernização de sua legislação que regula as 

compras e contratações públicas. Ainda há muito a ser feito, já que ela não atende às 

necessidades de um país em que cada vez mais a sociedade compreende seus direitos e esse 
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fator torna os desafios prestacionais para Administração cada vez mais complexos, diante das 

exigências. 

Mesmo com as alterações e implementações na legislação que regula os processos 

licitatórios, os avanços percebidos e o atual contexto da SME não trazem plenas garantias de 

que a periódica necessidade anual de aquisição de material escolar vá ser atendida em prazo e 

qualidade desejados.  

 

 

5.7.1 Especificação técnica (risco em direcionar) e avaliação da proposta e amostras do 

produto ofertado na licitação (parecer técnico) 

 

 

Dentre os princípios básicos estabelecidos na Lei que regula os procedimentos para 

aquisições e contratações públicas, destacamos aqui o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, para análise e avaliação de impacto nos problemas relativos à definição prévia de 

material.  

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que as decisões da 

Administração não podem descumprir as normas e condições do edital ao qual está estritamente 

vinculada, assim previsto no caput do art. 41, da Lei no 8.666/93, e o princípio do julgamento 

objetivo veda ao administrador a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 

secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da 

igualdade entre os licitantes, conforme art. 44, § 1º, da respectiva Lei. 

Assim como qualquer aquisição de material, a definição do material escolar a ser 

adquirido pela SME e utilizado nas unidades municipais de ensino escolar deve levar em 

consideração as adversidades e o grau de especificidade que devem constar em um documento 

que se tornará público e deverá obedecer e garantir a aplicabilidade dos princípios que regem 

os procedimentos licitatórios. 

Além do tipo de licitação e o critério de julgamento, Di Prieto (2006) afirma que o edital 

deve mencionar os fatores que serão levados em consideração, de maneira a possibilitar sua 

aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle, e que podem ser indicados critérios relativos 

a prazo, qualidade, rendimento do material e outros expressamente previstos. 
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Em se tratando de um processo administrativo cuja complexidade de materializar a 

especificação dos itens em documento é uma realidade, dado que os funcionários que compõem 

o departamento responsável pela aquisição em órgãos públicos de maneira geral são dotados de 

competências genéricas e não específicas, o processo de compra nem sempre garante a 

qualidade dos produtos, uma vez que a contratação, tendo como critério único de julgamento o 

menor preço, pode permitir que fornecedores não qualificados participem do processo e 

materiais de baixa qualidade sejam adquiridos.  

As rupturas podem ser observadas nos efeitos promovidos pelas forças de mercado 

sobre o comportamento das empresas que participam dos processos licitatórios, nas 

adversidades para se avaliar a qualidade dos materiais e serviços a serem contratados e na 

assimetria de informações entre as partes envolvidas. 

Joseph Stiglitz, economista estado-unidense e ganhador do prêmio Nobel de 2001, 

explica o conceito de falhas de mercado em seu renomado livro Economia do Setor Público 

(STIGLITZ, 2000). Ao longo da explicação, o autor elenca uma série de razões que justificam 

intervenções dos governos na economia. De forma mais explícita, expõe alguns tópicos 

principais do conceito. Entre eles temos: 

• Falha de competição (monopólios, oligopólios e situações análogas); 

• Bens públicos (custo marginal adicional zero e difícil exclusão de usuários); 

• Externalidades (positivas e negativas); 

• Mercados incompletos (securitização e mercado de investimentos – Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES); 

• Mercados complementares; 

• Informações assimétricas; 

• Falhas de informação (vale destacar que a informação é considerada por muitos 

economistas renomados um tipo de bem público. É tida como um artefato 

consideravelmente custoso e, quando prospectada pelo mercado privado, 

normalmente é reivindicada a Proteção – Patentes); 

• Desemprego, inflação e outros distúrbios macroeconômicos. 
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Vale ressaltar que, além desses tópicos, Stiglitz (2000) aborda os conceitos de bens 

meritórios e redistribuição de renda como importantes lastros para a intervenção econômica do 

Estado. 

Retomando a linha mestra do estudo, a dimensão mais pertinente no conceito de 

licitações públicas e que iremos explorar nesta etapa é a de mercados incompletos. Trata-se de 

um ponto de entendimento um pouco mais complexo quando comparado com os demais, mas 

ainda assim fácil de entender para qualquer pessoa, sem a necessidade de grandes 

conhecimentos econômicos. Para explicar melhor a situação, assim como faz o autor em sua 

obra, separamos a explicação em duas dimensões sucintas. 

Os mercados incompletos podem ser oriundos das necessidades de mercados 

complementares. Isso significa dizer que se o mercado deseja investir em determinada produção 

em uma localidade, mas não tem a certeza de que terá fornecedores para dar respaldo à 

produção, esse empreendedor dificilmente arcará com os riscos da incerteza e, portanto, evitará 

investir na empreitada. Nessa situação, o governo passaria a atuar como respaldo para que a 

produção pudesse ser estabelecida na localidade, complementando o mercado de fornecimento 

a fim de não perder a oportunidade de gerar emprego e renda na região. 

Os mercados incompletos podem ser oriundos da falta de acesso a informações que 

reduziriam o preço do produto (facilmente perceptíveis nos setores de seguro ou financiamento 

estudantil). Isso significa dizer que, diante da incerteza do mercado consumidor, muitas vezes 

o empreendedor opta por transferir todo o custo da incerteza do pagamento do serviço para o 

preço final do produto ou, diante do potencial de inviabilidade do mercado em razão do alto 

custo do preço final do produto, simplesmente não produz. O governo costuma atuar nessa 

situação como o empreendedor de fato e fornecedor desses serviços, arcando com o custo do 

risco da obscuridade (obviamente existem alguns filtros nessa hipótese e normalmente é usada 

somente quando o ganho é altamente estratégico para o desenvolvimento da nação ou bem-estar 

da sociedade – como é o caso do FIES, BNDES e Crédito Agrário), ou como um facilitador do 

trânsito de informações (seja exigindo-as por via legal, seja criando instituições que publicam 

a informação de forma confiável e acessível), atenuando assim o impacto da incerteza. 

O que ocorre em uma licitação normalmente não é diferente disso. O empreendedor que 

costuma participar desse tipo de certame sabe que o setor público corre risco de 

contingenciamentos, atrasos de repasses, embargos legais nos contratos, descontinuidade nas 

trocas de gestão e outros tipos de situações pertinentes à esfera pública. Portanto, essas diversas 

incertezas são normalmente calculadas previamente e compõem o preço final do serviço ou 
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produto objeto de licitação quando da publicação das propostas. Não à toa, é comum 

verificarmos denúncias na mídia (muitas vezes infundadas, em virtude da falta de conhecimento 

dos repórteres quanto a alguns conceitos básicos de gestão pública) de que uma dada licitação 

foi vencida com um produto com um exacerbado sobrepreço quando comparado com o 

oferecido no mercado para o consumidor final tradicional. 

Além disso, firmar um contrato para fornecimento tradicional (licitação de itens de 

aquisição e logística), sem que haja uma prova de conceito, um acompanhamento do processo 

produtivo, uma avaliação prévia de amostra ou protótipos, potencializa ainda mais o risco de 

obtenção de materiais fora da especificação, trazendo prejuízo ao erário e ao desempenho 

esperado na aplicação desses materiais em sua atividade-fim. 

Entretanto, autores destacam que é equivocado pensar que o processo licitatório tem 

como objetivo único a contratação do bem ou serviço mais barato para a Administração, pois a 

finalidade da licitação é escolher a proposta mais vantajosa, que, circunstancialmente e 

dependendo dos critérios estabelecidos no certame, pode ser a de menor preço. Ocorre que a 

definição de outros critérios para o julgamento, em que a variável preço não seja secundária, 

aumenta o risco do processo, que passa a requerer mais especificidades e critérios que deverão 

ser objetivos e passíveis de aferição durante a fase de análise e julgamento. 

Conforme constatado pela auditoria da CGM, as especificações de determinados 

materiais que compuseram o kit ou que tinham uso pedagógico foram elaboradas pela equipe 

da SME com características de composição, dimensões dos materiais que afastaram a 

possibilidade de disputa durante o certame, gerando assim restrição de competitividade. Outro 

motivo de apontamento relacionou também a hipótese de direcionamento em razão de copiar 

especificação de outra prefeitura, que carrega algum erro de especificação. 

O diploma normativo (BRASIL, 1993) é taxativo em seu art. 15, § 7o, estabelece a 

especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Assim, a equipe da 

SME deve descrever os itens de forma genérica, sem detalhar a composição e o aspecto 

construtivo de cada material, pois isso pode causar uma ruptura na fase de análise das amostras 

apresentadas ou durante a etapa de análise das propostas comerciais pelos fornecedores. Além 

disso, projeta problemas no momento de recebimento dos materiais. 

Apenas para ilustrar esse potencial de ruptura, transcrevemos a especificação que a SME 

fez constar em seu processo Pregão Eletrônico no 74/SME/2016 para compra do item CANETA 

ESFEROGRÁFICA AZUL E VERMELHA (RECICLADA):  
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Corpo cilíndrico ou sextavado em politereftalato de etila pos-consumo (PET-

Reciclado), com logomarca fornecida pela Administração impressa por 

processo de serigrafia em uma cor; 

Dimensões mínimas: 

- 145mm de comprimento (sem tampa), 8,3 mm de diâmetro e esfera de 

tungstênio de 1mm de diâmetro; 

- 343mg de peso líquido mínimo de tinta, atóxica, a base de corantes 

orgânicos e solventes; 

- tubo de carga em polipropileno extrusado transparente; 

- resistente durante o uso junto a ponta da escrita; 

- tampa removível com sistema “antiasfixiante” desobstruído e haste 

para fixação em bolso, tampa superior e inferior em polipropileno na 

cor da tinta; 

- ponteira em polipropileno ou poliestireno e ponta não retrátil em cobre 

ou latão; permitir traçado uniforme sem falhas, borras e excesso de 

tinta; 

- não deve ressecar dentro do prazo de validade. 

- Deverão apresentar rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. 

- Apresentar certificação do INMETRO com identificação de teor de 

metais pesados para a tinta, conforme NBR 15236:2005 – Segurança de 

artigos Escolares. 

A caneta esferográfica é um item de uso comum na tarefa de escrita, sendo fundamental 

para a atividade de anotar e realiza tarefas, com uso em sala de aula e fora dela. 

As especificações que trazem exigências de dimensões podem ser aferidas com 

instrumentos como paquímetros, micrômetros, réguas, trenas, entre outros. Entretanto, uma 

indagação que pode ser feita sobre esse item é: qual procedimento ou critério os atores 

responsáveis por partes desse processo utilizarão para garantir que o material ofertado atenda, 

por exemplo, ao rendimento de 1.500 metros de escrita? 

Para Jordão (201?), “os conceitos de competência reconhecida, marca superior, notória 

especialização, fornecedor exclusivo e outros semelhantes não podem, hoje em dia, ser objeto 

de apreciação, como critérios de qualidade, na fase de julgamento das propostas” (JORDÃO, 

201?, p. 3). Complementa ainda que 

o julgamento tem que ser feito com argumentos objetivos - por exemplo, a 

falta de declaração, por parte do licitante, de que o produto atende às 

especificações, ou a demonstração de que amostras regulares e aleatórias do 

produto não atendem às exigências dos ensaios. É permitido à administração 

exigir a apresentação de amostras ou reservar-se o direito de obtê-las 

diretamente no mercado e certificar-se, por meio delas, de que o produto 

atende às especificações (JORDÃO, 201?, p. 3, grifo do autor). 
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Diante desse tipo de exigência para a aquisição de um item simples como uma caneta 

esferográfica, é possível enxergar o horizonte de potenciais problemas na qualidade dos 

materiais adquiridos e entregues. 

 

 

5.7.2 Risco de suspensão do processo ou de guerra recursal 

 

 

O processo de licitação é um procedimento administrativo que, entre outras regras, está 

sujeito à aceitabilidade de suas exigências por parte dos licitantes. Na etapa em que se devem 

compreender as regras para participação e elaboração das propostas de habilitação e comercial, 

é assegurado a qualquer cidadão, em especial àqueles interessados em participar do certame, a 

oportunidade de manifestar contrariedade às regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. 

Esse mecanismo é denominado de impugnação, conforme estabelecido no art. 41, § 1º, da Lei 

no 8.666/93: 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 

3 (três) dias úteis [...] (BRASIL, 1993). 

A impugnação do edital pode ocorrer antes da sessão de abertura dos envelopes. O órgão 

que está promovendo a licitação tem por obrigação acatar o mecanismo e, após avaliação e 

motivação, decidir pela manutenção das exigências iniciais ou pela admissão parcial ou total 

dos motivos explicitados. No caso de admissão total ou parcial, o órgão deverá reformular o 

Instrumento Convocatório de maneira a constar as novas condições, sob pena de ter que 

republicar o edital de chamada do processo de licitação. 

Na afirmação de Jordão (201?), o “recurso administrativo, em sentido amplo, é 

expressão que designa os meios postos à disposição dos administrados para requerer que a 

Administração reveja seus atos” (JORDÃO, 201?, p. 13). 
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Os atos da Administração Pública podem provocar resultados indesejados à sociedade 

ou estar em desacordo com a legislação à qual estão subordinados. Assim, a Carta Magna 

assegura a proteção dos direitos e garantias dos indivíduos, preservando o Estado Democrático 

de Direito.  

O art. 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, 

assegura o exercício do direito de defesa: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988). 

Decorrem dessa garantia, assim como a impugnação, ampla defesa e direito ao 

contraditório, que são mecanismos importantes contra eventuais equívocos, arbitrariedades, 

abusos e erros da Administração. 

Para o processo de licitação, o art. 109 da Lei Geral de Licitações prevê que dos atos da 

Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem recurso, com prazo estabelecido de 

acordo com a modalidade, a partir da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração 

ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

(BRASIL, 1993). 

A interposição de recursos deve obedecer aos critérios de tempestividade, legitimidade 

do recorrente e interesse recursal. Após essa análise, deverá ser aberto prazo para as 

contrarrazões. 

Imediatamente após o encerramento dos prazos para recurso e contrarrazões, o mérito 

deve ser avaliado e julgado pela autoridade competente constituída no Instrumento 

Convocatório. 

Caso o órgão responsável pelo processo não cumpra o prazo estabelecido em Lei ou 

deixe de responder ao cidadão, é assegurado o direito de qualquer licitante representar ao 

Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 

irregularidades na aplicação da lei, conforme o art. 113, § 1º: 
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Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar 

ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno 

contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste 

artigo (BRASIL, 1993). 

É nessa conjuntura que os processos de licitação estão sujeitos a contestações 

relacionadas à qualidade na formulação das exigências editalícias, competência, qualificação e 

capacidade das equipes de conduzir o processo, desde a elaboração das especificações até a 

análise e julgamento dos documentos apresentados no decorrer do certame. 

Diante dessas adversidades, não é raro que processos licitatórios sejam suspensos, 

paralisados ou até cancelados e sofram intervenções dos órgãos de controle e fiscalização, 

Ministério Público e até da justiça comum.  

 

 

5.7.3 Preços diferentes 

 

 

O atendimento à Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e ao Decreto Municipal no 56.475/2015 criou 

um ambiente que permite a obtenção de preços distintos para aquisição de kits com a mesma 

composição de materiais.  

A regra que a SME adotou para a divisão de lotes, em que inicialmente teria o total de 

6 lotes, duplicou essa quantidade, chegando a 12 lotes (sendo 6 com quantitativo de 10% e 6 

com 90%), assegurando às microempresas e empresas de pequeno porte a condição de vencer 

ao menos 6 lotes, representando 10% das quantidades totais dos kits.  

Essa ocorrência pode ser observada na obtenção dos preços dos kits constantes nos lotes 

5, 6, 7, 8, 9 e 10, conforme Tabela 6: 

 

 

 

 

 



86 

Tabela 6 – Diferença de preços para mesmo kit 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas ARPs oriundas do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016. 

Outro ponto que deve ser observado e também decorre do atendimento à legislação que 

assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte até 10% do total do material a ser 

adquirido é o risco operacional relacionado à capacidade financeira e de seu giro financeiro.  

De acordo com o enquadramento jurídico, os tetos de faturamento anual das 

microempresas e das empresas de pequeno porte são de R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00, 

respectivamente. Assim, não se pode descartar o risco de empresas com baixo capital de giro e 

dificuldade de crédito no mercado financeiro apresentarem problemas para executar os pedidos 

de entrega de materiais no prazo firmado. 

 

 

5.7.4 Risco na montagem e atraso na entrega dos materiais 

 

 

A estratégia adotada pela SME nos processos de licitação, em que 6 lotes permitem 

apenas a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, proporciona o cenário 

para que apenas duas empresas se consagrem vencedoras dos lotes, sendo possível ainda apenas 

uma empresa vencer todos os lotes. 

Caso apenas uma empresa tivesse sido consagrada vencedora do certame realizado pela 

SME, tal empresa teria que adquirir e manipular mais de 9,9 milhões de peças e montar e 

entregar mais de 1 milhão de itens, considerando a quantidade e a composição de cada tipo de 
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kit previsto no processo Pregão Eletrônico no 74/20156, conforme podemos observar na Tabela 

7: 

Tabela 7 – Quantidade de kit e itens – Material Escolar 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base no edital do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016. 

Esse cenário, somado aos curtos prazos de entrega estabelecidos nas Ordens de 

Fornecimentos – 50% do quantitativo do lote em até 30 dias e mais que 50% em até 45 dias 

contados do recebimento de cada ordem de fornecimento – e à capacidade operacional restrita 

das empresas, potencializa o risco de erros na montagem e de atraso na entrega dos materiais.  

Partindo da premissa de que o SRP apresenta a peculiaridade que o órgão público não é 

obrigado a efetuar a aquisição e de que os itens da composição dos kits são diversificados e que 

as empresas vencedoras do processo de licitação são intermediárias na cadeia desses 

suprimentos, é possível supor que essas empresas não têm as quantidades totais em seu estoque, 

o que pressupõe a necessidade de elevada capacidade financeira e operacional, para aquisição 

dos itens e manipulação dos produtos, respectivamente. 

 

 

5.7.5 Dificuldade em receber e armazenar – grande volume 

 

 

De acordo com a previsão do Pregão Eletrônico no 74/2016 da SME, a quantidade de 

kits ultrapassa a casa de 1 milhão. 
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Tabela 8 – Quantidade de kits por DRE – Material Escolar 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base no edital do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016. 

Conforme o portal de dados abertos da prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2017), o 

município possui mais de 3.600 escolas, distribuídas em 13 DREs, sendo a diretoria do Campo 

Limpo a que possui mais escolas, totalizando 441, e a diretoria do Butantã a menos populosa, 

com 167 escolas.  

Nesse contexto, de acordo com o planejamento da licitação Pregão Eletrônico no 

74/2016, a DRE do Butantã ficou responsável pelas atividades de receber, conferir e armazenar 

e distribuir aproximadamente 44 mil kits, enquanto coube à DRE do Campo Limpo a igual 

tarefa para mais de 125 mil kits. 

Após a realização dessas análises, tanto a partir do prisma interno (entrevistas com os 

servidores), quanto das visões externas (imprensa e Controladoria do município), nota-se que o 

atual modelo apresenta dificuldades desde a especificação técnica, na expertise e no ferramental 

técnico para tal até em questões inerentes à burocracia e devido à possibilidade de guerra 

recursal num processo licitatório dessa amplitude. Outrossim, confirmam-se as hipóteses de 

inefetividade na logística em função dos atrasos nas entregas. Faz-se necessário para 

compreender e agregar novas experiências observar outros cases sobre a compra de materiais 

escolares para sopesar se o que obteve êxito em outros cenários pode contribuir para melhorias 

nesse processo da SME.  



89 

6 BENCHMARKING 

 

 

6.1 Compra de materiais em outros municípios 

  

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é responsável pela 

execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). Para alcançar a melhoria 

e garantir uma educação de qualidade a todos, em especial a educação básica da rede pública, 

o FNDE se tornou o maior parceiro dos 26 estados, dos 5.565 municípios e do Distrito Federal. 

Nesse contexto, os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos e 

voluntários (convênios) (BRASIL, 2018). 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira 

iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Trata-se de uma estratégia 

para o planejamento plurianual das políticas de educação em que os entes subnacionais 

elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da 

oferta, para a manutenção das condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de suas redes públicas de ensino.  

Essas ações dependem do atendimento de uma série de elementos estruturais e serviços, 

entre eles materiais didáticos e pedagógicos. O programa beneficia milhões de estudantes 

brasileiros e tem caráter suplementar, como prevê o art. 208, incisos IV e VII, da Constituição 

Federal. 

Para esse atendimento, o FNDE realiza licitações públicas, entre as quais aquelas para 

Registro de Preços para fornecimento de material escolar e didático, em que os municípios, 

considerando os critérios de planejamento, podem aderir às atas como figura de “carona” para 

adquirir os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades de educação, não sendo 

necessária, portanto, a realização dos processos de licitação.  

Diante desse cenário, o processo de benchmarking com outros municípios ficou 

prejudicado. 
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6.2 Compra de materiais em outras instituições 

 

 

Para realizar benchmarking, iniciamos pesquisa com outras instituições a fim de 

observar procedimentos relevantes para o processo de compras de materiais escolares. 

O desafio era encontrar uma rede de ensino que não estivesse ligada ao sistema público, 

pois essas estão afetas ao processo de licitação pública e, portanto, sujeitas às mesmas 

dificuldades da SME.  

Por outro lado, uma rede particular de ensino, de maneira geral, não atenderia ao critério 

de oferta gratuita e, caso optasse pela compra do material para fornecimento aos seus alunos, 

não teria o desafio de realizar as compras com certame licitatório. 

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição de caráter privado, sem fins 

lucrativos e de âmbito nacional, mantida pelos empresários do comércio de bens, turismo e 

serviços, cuja finalidade é promover o bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de 

seus dependentes – seu público prioritário – e da comunidade em geral, tendo sua ação 

finalística dividida em cinco programas: Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência. 

Com relação ao programa Educação, o Sesc tem uma rede de ensino formal para 

atendimento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, com aproximadamente 

50 mil alunos em seus 27 Departamentos Regionais, distribuídos conforme a Figura 17: 

 

 
Figura 17 – Programa Educação do Sesc X Alunos por atividade 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas informações do site: <www.sesc.com.br>. 
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Figura 18 – Quantidade de Alunos por Departamento Regional 

Fonte: elaborado pelos autores com base nas informações do site: <www.sesc.com.br>. 

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi um acordo firmado entre a 

Administração Nacional do Sesc e o Ministério da Educação por meio do Decreto no 6.632/08, 

que tem como objetivo garantir a aplicação de  

um terço da Receita de Contribuição Compulsória Líquida do Sesc em 

educação básica e continuada ou ações educativas relacionadas com os demais 

programas, sendo que cinquenta por cento desse total fará parte da oferta de 

gratuidade destinada aos comerciários [(público-alvo)] e seus dependentes e 

aos estudantes da educação básica de baixa renda (BRASL, 2008). 

A gratuidade beneficia, prioritariamente, trabalhadores do comércio de bens, turismo, 

serviços e seus dependentes e alunos matriculados ou egressos da rede pública da educação 

básica, com renda familiar de até três salários mínimos, sendo a condição de baixa renda 

autodeclarada para as atividades que necessitem de inscrição. 

Para atendimento ao programa Educação, o Sesc fornece gratuitamente parte do material 

escolar aos alunos que fazem parte do PCG, e a aquisição desses materiais é realizada por meio 

de licitações públicas. 
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Embora se trate de uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, o regulamento 

próprio do Sesc estabelece que as aquisições de materiais, serviços, obras e serviços de 

engenharia sejam feitas por meio de processo licitatório, cujas modalidades previstas são o 

Convite, a Concorrência e o Pregão Eletrônico e Presencial, mas os limites de valores são 

diferentes daqueles utilizados pela Administração Pública. 

Assim, o objetivo foi verificar o modelo de compra de uma instituição privada que está 

sujeita aos problemas do processo de licitação para avaliar seu desempenho e as possíveis 

soluções propostas, mesmo que em uma escala de quantidade muito inferior à demanda da SME 

do Município de São Paulo. 

As Administrações Regionais do Sesc têm autonomia para realizar seus programas, e 

seus processos de aquisição e planejamento são realizados de acordo com cada estrutura, 

capacidade orçamentária e demanda. 

O modelo verificado nos Departamentos Regionais da Bahia, de Pernambuco e de Santa 

Catarina não apresentou uma solução muito distinta da praticada pela SME para atender à 

questão relacionada ao material escolar. Ou seja, em resumo, os Departamentos Regionais do 

Sesc pesquisados realizam o processo de compra convencional, com entrega nas escolas ou em 

um ponto único para posterior distribuição.  

O Serviço Social da Indústria (Sesi), que tem como missão promover a qualidade de 

vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, além de 

estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial, foi outra instituição 

pesquisada. 

O Sesi tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo 

do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo a saúde e a segurança do 

trabalhador.  

Esse outro Serviço Social Autônomo oferece soluções para as empresas industriais 

brasileiras por meio de uma rede integrada, que engloba atividades de educação, segurança e 

saúde do trabalho e promoção da saúde. 

De acordo com o Relatório Anual 2015 (SESI, 2015), o número de alunos matriculados 

na rede de ensino da Instituição era de aproximadamente 370 mil nos níveis de educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adolescentes. 
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Em 2017, de acordo com o Portal da Indústria1, o Sesi registrou mais de 98 mil 

matrículas em EJA e 195 mil matrículas em educação básica regular. 

O Sesi investe 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral na 

viabilização das atividades de Educação destinadas aos trabalhadores da indústria e seus 

dependentes, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de educação 

básica e continuada. 

Para o ano de 2018, a previsão de gratuidade é de mais de 25 mil matrículas no 

Departamento Regional de São Paulo, entretanto a política daquele Departamento não prevê o 

fornecimento de material escolar gratuito para os alunos. Dessa forma, mais uma vez não houve 

como realizar um estudo comparado dos processos realizados pela SME. 

 

 

6.3 Estudos de voucher em outros municípios 

 

 

No Brasil, embora ainda de forma incipiente, alguns municípios já adotam ou cogitam 

utilizar vouchers educacionais. Ademais, há pouca informação pública disponível acerca dos 

detalhes desses contratos. Basicamente, o que se tem são matérias de veículos jornalísticos 

sobre o tema. 

O Projeto de Lei no 122, de 2013 (SENADO FEDERAL, 2013), dispõe sobre liberação 

ou transferência direta de recursos a beneficiários do Bolsa Família para compra de material 

escolar. A compra será feita com um cartão aceito apenas em unidades credenciadas pelo Poder 

Público. O projeto é baseado na experiência já realizada no Distrito Federal, que transfere 

recursos para famílias com crianças de 4 e 5 anos que não conseguiram vagas na rede pública 

naquele ano letivo.  

O PL 122 foi aprovado em decisão terminativa na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 

sem haver, portanto, a necessidade de ir ao plenário do Senado, tendo seguido diretamente à 

Câmara Federal, onde aguarda apreciação (SENADO FEDERAL, 2018). 

 
1 Disponível em: <www.portaldaindustria.com.br>. Acesso em: 17 set. 2018. 
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Nessa mesma linha, em Salvador, a partir de 2016, a prefeitura passou a oferecer 

recursos para crianças de até 5 anos cujas famílias eram beneficiárias do programa Bolsa 

Família. 

Em Campo Grande, em fevereiro de 2016, o presidente da Câmara dos Vereadores 

promulgou a Lei no 5.671/2016 (aguarda regulamentação), que dá a todo aluno matriculado no 

ensino municipal o direito de ter ajuda financeira para compra de materiais escolares. 

O atual secretário de Estado de Educação do Governo do Estado, João Cury, cogita 

adoção de voucher para transporte escolar (O ESTADO DE S.PAULO, 2018). 
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7 ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

 

Dada a complexidade da jornada para cumprir o objetivo de fazer chegar ao aluno antes 

do início do ano letivo os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades de ensino 

do programa Educação, realizamos um estudo para avaliar a viabilidade de contratação de 

empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento 

de documentos de legitimação para implantação de um modelo de “vale-material escolar” na 

forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, equipado com chip eletrônico 

de segurança para ser utilizado pelos responsáveis pelo aluno devidamente matriculado na rede 

municipal de ensino no município de São Paulo para aquisição de material escolar em 

estabelecimentos comerciais credenciados, tais como: 

- comércio varejista de artigos de papelaria; 

- comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 

- comércio varejista de artigos de armarinho; 

- comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 

- comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente. 

A viabilidade do “vale-material escolar” foi avaliada tanto para a aquisição dos 

materiais escolares de uso individual, atendendo às seis faixas existentes e seus respectivos 

itens, como também para aquisição dos kits pedagógicos para as escolas, cujo uso é coletivo 

dos alunos. 

 

 

7.1 Pesquisa da viabilidade de implantar cartão com voucher no município de São Paulo 

para compra de material escolar  

 

 

O desafio colocado inicialmente pela SME era o de redesenhar os processos de aquisição 

e gestão dos materiais escolares para aprimorar as especificações técnicas, aumentar a 

celeridade na entrega e envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra, 

considerando um ambiente que permitisse: 
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- planejar a previsão de aquisições e a alocação de recursos orçamentários, além de fazer o 

mesmo com a logística de entrega; 

- ampliar a participação das unidades na avaliação e na escolha dos materiais, de modo que tudo 

isso esteja articulado aos processos de compra centralizada a fim de obter maior a eficiência e, 

portanto, economia de recursos no processo. 

A avaliação realizada nos documentos que compuseram o processo de planejamento e 

contratação das empresas responsáveis pela distribuição dos kits nas DREs sugere que, como 

em todo processo de gestão, existem oportunidades de aprimoramento, tais como redefinição 

dos lotes de processo e até avaliação da condição de reserva de lotes para participação de micro 

e pequenas empresas. Porém, o estudo buscou encontrar alternativa para alcançar o objetivo 

final dessa obrigação do município de São Paulo, que é fornecer gratuitamente o material 

escolar. 

Para condição de atendimento emerge a possibilidade de alterar a forma de entregar os 

materiais, que passa a ser pela transferência do valor investido nessa atividade aos responsáveis 

pelos matriculados da rede ensino por meio de um mecanismo de vale ou “voucher” na forma 

de cartão com dispositivo, preferencialmente chip eletrônico, para validação de senha, 

permitindo que a aquisição seja feita de forma individualizada por cada detentor do dispositivo. 

O estudo de viabilidade de implantação de cartão com “voucher” para aquisição de 

material escolar foi realizado por meio de uma pesquisa (a íntegra encontra-se no documento 

Pesquisa Viabilidade de Implantar Voucher – Anexo H) com quatro operadoras de cartões de 

benefícios, como vale-refeição, alimentação, transporte, combustível, cultura, presente, entre 

outros serviços, que utilizou um questionário cuja introdução descrevia a obrigatoriedade da 

SME em fornecer aos alunos da rede municipal materiais escolares de uso individual e mostrava 

a dimensão do município de São Paulo, que conta com mais de 3.600 escolas e um universo de 

mais de 1 milhão de alunos com valores anuais despendidos entre 25 e 30 milhões de reais. 

Como o contato normalmente se inicia com a área comercial, para responder a pesquisa, 

as empresas foram orientadas a considerar a avaliação de suas áreas de produto e implantação 

e credenciamento de rede de recebimento, bem como considerar também as seguintes 

informações: 
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CATEGORIAS: 06 valores diferentes – média simples por voucher R$ 28,00, sendo: 

 

QTDE VOUCHERS   *VALOR R$ 

 90.455    2,00 

 197.086    4,00 

 225.411    27,00 

 319.499    32,00 

 125.358    46,00 

 444.857    57,00 

* Valores dos vouchers poderão sofrer alterações em razão da pesquisa de mercado ou composição do 

kit escolar de acordo com a série do aluno. 

Mais precisamente o questionário buscava investigar se as empresas tinham como 

estratégia de negócio participar de processo de licitações públicas, se tinham condições para 

atender um contrato com a dimensão prevista e se tinham rede credenciada e capacidade e 

viabilidade técnica para entrega dos cartões em 15 ou 30 dias, considerando as seguintes 

possibilidades de entrega: por endereço por aluno (mais de 1 milhão), por escola (mais de 3.600) 

e finalmente por DRE, que totalizavam apenas 13 localidades. 

As perguntas foram formuladas para que as respostas fossem preenchidas de forma 

objetiva, ou seja, SIM ou NÃO. Quando a resposta era negativa, havia um campo com a 

pergunta “POR QUÊ?”, para que fosse possível entender a adversidade e, se fosse o caso, em 

curso corrigir o modelo. 

 

 

7.1.1 Resultado da pesquisa com as operadoras dos serviços 

 

 

Inicialmente, as três operadoras que responderam o questionário exigiram sigilo, pois 

não queriam configurar a resposta da pesquisa como uma proposta que vinculasse as empresas 

a alguma obrigação de executar qualquer atividade. 

1a) A empresa que você representa avalia que existe viabilidade de fornecer esse tipo de 

serviço ao potencial contratante? 

 
Quadro 5 – Resultados da primeira pergunta do questionário respondido pelas 

operadoras 
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Inicialmente, duas respostas para essa pergunta pareciam dizer que a implantação seria 

inviável. Entretanto, quando se analisa as observações fornecidas pelas empresas entrevistadas, 

compreende-se que a pergunta foi considerada somente levando-se em consideração o cenário 

atual das empresas. 

Considerações das empresas: 

“A empresa possui produtos (vouchers) com diferentes características. Para 

informar se o fornecimento é imediato precisamos de mais informações do 

perfil de produto.” 

“Atualmente não atendemos a demanda de voucher para aquisição de 

materiais escolares. A ………. hoje não possui rede credenciada para 

material escolar.” 

Pelas considerações, é possível entender que há possibilidade de implementar o serviço, 

em que pese atualmente ainda não possuírem uma solução para atender a demanda. 

 

2a) A empresa que você representa participa de processo de licitação pública? 

 
Quadro 6 – Resultados da segunda pergunta do questionário respondido pelas operadoras 

 

3a) Considerando que a modalidade de contratação trata de uma remuneração por taxa 

de serviço, existe algum impedimento legal de ofertar taxa negativa no processo de 

licitação pública? 

 
Quadro 7 – Resultados da terceira pergunta do questionário respondido pelas operadoras 
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Considerações das empresas: 

“Há uma portaria que impede a prática de taxa negativa.” 

“Em virtude da nova regulamentação do Ministério do Trabalho (Portaria no 

1.287), a qual proíbe a cobrança de taxas negativas por todas as empresas 

prestadoras de serviços de benefícios.” 

A partir da data de publicação da Portaria no 1.287/17, o Ministério do Trabalho proibiu 

a aplicação de taxas negativas – o deságio – pelas operadoras de vale-refeição e alimentação 

para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de 

“vouchers” às empresas beneficiárias no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT). 

Até a publicação da Portaria não havia óbice para as operadoras praticarem descontos 

em contratos com as empresas que oferecem os benefícios previstos no PAT a seus 

funcionários, cujo modelo de negócio se sustenta mediante recebimento da receita por parte do 

contratante e cobrança de taxas de desconto nas transações feitas nos restaurantes e 

supermercados. 

A Portaria é objetiva e possui um recorte específico para o PAT: “no âmbito do 

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), é vedada à empresa prestadora a adoção de 

práticas comerciais de cobrança de taxas de serviço negativas às empresas beneficiárias” 

(BRASIL, 2017). 

Assim, salvo melhor juízo, a inviabilidade de aplicação de taxas negativa para prestação 

dos serviços de gerenciamento parece estar restrita apenas aos benefícios ligados ao PAT. 

 

4a) A empresa que você representa possui atualmente estrutura para atender um contrato 

com essa dimensão? 

 
Quadro 8 – Resultados da quarta pergunta do questionário respondido pelas operadoras 
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 5a) Caso a resposta acima seja negativa. A empresa que você representa consegue se 

estruturar para fornecer esse serviço? 

Dependente de negativa da resposta 4. 

 

 6a) Considerando que o tipo de material é também vendido em pequenos e grandes 

estabelecimentos, você entende que não é um processo complexo credenciar uma grande 

quantidade de estabelecimentos para vender por meio de pagamento tipo voucher? 

 
Quadro 9 – Resultados da sexta pergunta do questionário respondido pelas operadoras 

  

Considerações das empresas: 

“Não há base para resposta. A complexidade dependerá do tipo de produto, 

quantidade e prazo.” 

“Conforme o cenário proposto (quantidade, finalidade, valores faciais e não 

recorrência) e face os processos da modalidade Voucher (recebimento, 

reembolso e riscos), fica inviável ampliar a rede de aceitação em larga 

escala.” 

A pergunta tinha como objetivo aferir a viabilidade de credenciar uma quantidade 

adequada de estabelecimentos comerciais para atender à demanda da sociedade de forma 

satisfatória, e processo de credenciamento é condição básica para que o estabelecimento possa 

aceitar o pagamento por meio dos cartões de vale-material escolar. 

Para verificar a disponibilidade de estabelecimentos comerciais com esse potencial, 

recorremos a fonte de informações oriundas do software Maptrix, da Gisbi2, e nela procuramos 

por todas as empresas com CNAEs (Quadro 10) dentro da municipalidade de São Paulo. 

 
2 Disponível em: <http://gisbi.com.br/there/index.php?>. Acesso em: 12 set. 2018. 
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Quadro 10 – Relação de CNAEs utilizados como referência na pesquisa por empresas do 

setor 

A Figura 19 mostra o mapa com a localização dos pontos que têm potencial de 

credenciamento. Para contratação da empresa que opera o sistema de cartões, é necessário 

definir uma condição em edital para que a vencedora credencie uma quantidade de empresas 

que se encontrem localizadas em um raio não muito grande da localização das escolas, 

considerando que os alunos residem em suas proximidades. 

 
Figura 19 – Distribuição das empresas paulistanas possuidoras dos CNAEs elencados no 

Quadro 10 geolocalizadas pelo mapa de São Paulo 

Fonte: mapa elaborado pelos autores. 
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Na Tabela 9, é possível observar a quantidade de empresas localizadas nas regiões das 

DREs. 

Tabela 9 – Quantidade de empresas possuidoras dos CNAEs procurados distribuídas pela 

abrangência territorial das DREs acompanhada do número de vagas, matrículas e escolas 

 

Em que pese termos as quantidades totais das empresas aparentar ser satisfatório, é 

importante realizarmos uma análise mais minuciosa para identificar algumas zonas com baixa 

cobertura de acesso ao tipo de comércio desejado. 

Realizamos a seguinte hipótese afirmativa:  

- Existe ao menos 1 papelaria dentro do raio de 1 km de qualquer escola. 

Para testarmos a hipótese, recorremos novamente a recursos geográficos. Para isso, 

foram calculados Buffers – técnica de análise geoespacial que gera uma área de abrangência a 

partir de uma coordenada pontual e um dado raio – de 1 km de raio, tendo como centro cada 

uma das escolas divulgadas no shapefile – tipo de extensão de arquivo utilizado para análise 

geoespaciais – da prefeitura. O resultado obtido foi representado na Figura 20: 
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Figura 20 – Espectro de abrangência territorial das escolas vinculadas a cada Diretoria 

Regional de Educação pressupondo um raio de 1 km 

Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

Depois disso, foi verificado se no interior de cada um dos Buffers obtidos existia ao 

menos uma empresa que utilizava um dos CNAEs elencados na Tabela 9. Ao conjugarmos as 

duas camadas territoriais (buffers e empresas), o seguinte resultado foi obtido (Figura 21): 
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Figura 21 – Conjunção dos gráficos anteriores. As empresas possuidoras dos CNAEs 

selecionados e o Buffer de 1 km a partir da geolocalização das escolas da Secretaria 

Municipal de Educação 

Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

 

Tabela 10 – Resultado obtido da conjunção entre a geolocalização das empresas com os 

CNAEs selecionados e os Buffers de 1 km das escolas da Secretaria Municipal de 

Educação. Resultado dividido por Diretoria Regional de Educação 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Pelo cruzamento realizado, é possível observar que há uma situação na qual existe uma 

papelaria no raio de 1 km da escola (Capela do Socorro – CS), mas não há nenhuma situação 

em que não exista papelaria no raio de 1 km. Ou seja, a hipótese de que há ao menos uma 

papelaria no raio de 1 km de qualquer colégio é ratificada pela análise feita. 

Posto isso, é oportuno fazer uma nova análise para investigar outra medida desejável. 

Existem quantas escolas com menos de dez empresas de papelarias no raio de 1 km? O intuito 

desse diagnóstico é investigar e identificar as áreas que, teoricamente, têm um menor potencial 

de acesso à compra de material escolar diretamente no varejo. A última coluna da Tabela 10 

nos fornece o levantamento desse número. No entanto, conforme já comentado, também é 

importante sabermos a dimensão geoespacial dessas informações. 

 

Figura 22 – Análise geoespacial mais minuciosa realizada sobre os outliers negativos. Ou 

seja, escolas que têm uma menor cobertura de empresas que utilizem os CNAEs buscados 

dentro do raio de 1 km 

Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

Na Figura 22, identificamos os cinco casos em que há escolas que não possuem dentro 

do raio de 1 km ao menos 10 empresas fornecedoras de material escolar. Quatro delas (Krukutu, 
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Nova América, Vovo Mariazinha Rocha e Luiza Sophia Roschel) estão localizadas na DRE da 

Capela do Socorro e a outra (Santa Mônica), na região de Campo Limpo. 

O estudo possibilita ratificar que a cobertura de papelarias para cada escola é satisfatória, 

não havendo nenhuma escola sem papelaria no raio de 1 km e apenas cinco com menos de 10 

papelarias no raio de 1 km. Embora seja importante verificarmos as áreas com baixa cobertura, 

esse número é baixo ao considerarmos o total de escolas existentes, que é de aproximadamente 

3.600 unidades. Ou seja, a área com baixo potencial de cobertura é menor do que 0,2% do total. 

Diante do exposto, ao menos do ponto de vista da oferta de fornecimento via varejo, 

constatamos que a opção da democratização e delegação da compra do material escolar às 

famílias dos educandos é viável. 

 

7a) Para receber voucher é mais fácil e ágil credenciar um estabelecimento que já 

transaciona com máquina de pagamento para débito ou crédito? 

 
Quadro 11 – Resultados da sétima pergunta do questionário respondido pelas operadoras 

 

Considerações das empresas: 

“Importante conceituar voucher (não estamos falando de "voucher em 

papel").” 

 

8a e 9a) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 

1 milhão) nos respectivos endereços, devidamente identificados, em até 15 dias após a 

informação do contratante (carga de informações)? – Entrega por responsável do aluno 

em até 15 (pergunta 8) / 30 dias (pergunta 9). 
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Quadro 12 – Resultados da oitava e nona perguntas do questionário respondido pelas 

operadoras 

 

Considerações das empresas: 

“O volume de trabalho e o risco envolvido em todo o processo (impressão, 

produção, entrega, confirmação de recebimento, falhas e riscos) não garante 

a eficácia das entregas.” 

“A Logística de entrega de cartões para Pessoa Física não é prática da 

empresa. Nossa relação é B2B.” 

“A entrega não será realizada para pessoa física diretamente (usuário do 

cartão).” 

 

10a e 11a) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais 

de 1 milhão) nos endereços de cada escola (3.600 escolas), devidamente identificados, em 

até 15 dias após a informação do contratante (carga de informações)? – Entrega por escola 

do aluno em até 15 dias (pergunta 10) / 30 dias (pergunta 11). 

 
Quadro 13 – Resultados da décima e décima primeira perguntas do questionário 

respondido pelas operadoras 

 

Considerações das empresas: 

“A entrega não será realizada para pessoa física diretamente (usuário do 

cartão). Para responsável na escola pode ser possível. Prazo a avaliar 

dependendo do produto.” 

“Os cartões são entregues ao RH da empresa, de acordo com o prazo da 

cidade.” 
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12a e 13a) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais 

de 1 milhão) nos endereços de 13 Diretorias Regionais de Ensino, devidamente 

identificados e separados por escola (3.600 escolas), em até 15 dias após a informação do 

contratante (carga de informações)? – Entrega por Diretoria Regional de Ensino em até 

15 dias (pergunta 12) / 30 dias (pergunta 13). 

  

Quadro 14 – Resultados da décima segunda e décima terceira pergunta do questionário 

respondido pelas operadoras 

 

Considerações das empresas: 

“A entrega não será realizada para pessoa física diretamente (usuário do 

cartão). Para responsável na escola pode ser possível. Prazo a avaliar 

dependendo do produto.” 

14º) Considerando que a prática de mercado de meios de pagamento com voucher é que 

a contratante realiza o pagamento em um curto período após a solicitação da emissão dos 

vouchers e que ocorre um percentual de desistência de alunos após a realização da 

matrícula, existe a possibilidade da contratante solicitar reembolso de vouchers não 

entregues? 

 
Quadro 15 – Resultados da décima quarta pergunta do questionário respondido pelas 

operadoras 

 

Considerações das empresas: 

“Precisa ser avaliado qual percentual e dependendo do produto não é 

possível.” 
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“Na modalidade voucher, os prazos das transações, prazos de validade do 

voucher e processos de reembolso não asseguram a não utilização ou 

utilização tardia, de forma que o reembolso coloca em risco a empresa 

emissora e os estabelecimentos credenciados, colocando em descrédito e em 

risco de não renovação ou aceitação recorrente do pagamento.” 

 

15º) Considerando a possibilidade de matrículas/transferências durante o ano letivo, após 

a carga inicial é possível emitir vouchers para atendimento a essa necessidade? 

 
Quadro 16 – Resultados da décima quinta pergunta do questionário respondido pelas 

operadoras 

 

Considerações das empresas: 

“Desde que respeitados os prazos de entrega do produto.” 

Considerações adicionais fornecidas pelas empresas: 

“Para a montagem de uma aplicação efetiva, faz-se necessário criar um 

cenário específico e combinar as respostas, por exemplo, falta definir o 

modelo de sustentação econômica do processo.” 

“O modelo voucher só se sustenta se o volume de emissão for garantido por 

contratos. Os volumes podem definir custos diferentes que podem mudar 

drasticamente a sustentabilidade da operação.” 

“O produto específico “Cultura” tem leis e volumes mínimos a serem 

considerados na operação – se considerado como outro produto dependeria 

de novas leis ou de novas regras de atuação.” 

Diante das constatações observadas na pesquisa, é possível considerar que existe 

interesse comercial e viabilidade técnica para fornecimento de “voucher” para aquisição de 

material escolar de uso individual e coletivo, não havendo vedação para aplicação de taxa 

negativa, o que torna possível obter um desconto no valor facial do “vale-material escolar” e 

um desconto significativo no valor total da contratação. 

 

 



110 

7.2 Pesquisa de preço de material kit no mercado 

 

 

Após avaliar a viabilidade de negócio com as empresas operadoras de voucher, foi 

necessário entender qual seria o impacto da implantação do vale-material escolar dos pontos de 

vista econômico e financeiro. 

A compra centralizada de mercadorias nas organizações que normalmente apresentam 

grande volume de itens tem por objetivo alcançar melhores preços de seus fornecedores. No 

caso da SME, assim como dos órgãos públicos sujeitos à observância da Lei no 8.666/93, há 

outro aspecto envolvido. A compra centralizada nesses órgãos também é necessária para evitar 

o risco de fracionamentos, que normalmente são interpretados pelos órgãos de controle e 

fiscalização como falta de planejamento ou como medida para fugir das modalidades maiores 

de licitação, como a Concorrência e o Pregão, por serem mais complexas de realizar e terem 

rito mais severo. 

Aquisições individuais ou parceladas diminuem o potencial de negociação com as 

empresas fornecedoras. No entanto, o interesse do fornecedor é maior quando a negociação é 

feita com grandes quantidades envolvidas. 

Como foi possível observar no resultado do processo de licitação da SME para aquisição 

de material escolar, as empresas vencedoras, em sua maioria, eram micro e pequenas empresas, 

em razão das regras estabelecidas pelo edital para atendimento à Lei no 123/06, mas também 

empresas de pequeno porte. Devido ao enquadramento fiscal dessas empresas e, 

consequentemente, à sua capacidade operacional de faturamento, é seguro inferir que tais 

empresas não possuem estrutura adequada para manter estoque próprio de material nem para 

realizar atividades logísticas de recebimento, separação e distribuição dos materiais. 

As necessidades dos clientes internos e externos devem ser consideradas nas estratégias 

de administração de materiais a fim de verificar se a empresa está apta a satisfazê-las ou se é 

necessário revisá-las (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

Para Ballou (1993), “Logística é o sistema de planejamento, implementação e controle, 

eficiente e eficaz, do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações 

relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender as 

exigências do cliente” (BALLOU, 1993, p. 34).  
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A logística é a ciência que estuda como fazer chegar o produto, em sua quantidade 

correta, no lugar, no tempo e nas condições estabelecidas com o menor custo possível, devendo 

sempre haver a otimização dos fluxos de produtos e de informação. Na atividade logística estão 

envolvidas as atividades de transporte, movimentação e armazenagem de produtos, 

planejamento e controle de materiais, processamento das solicitações e documentos relativos, 

planejamento e controle (CHING, 1999). 

As compras da SME devem ser realizadas por um processo administrativo que busque 

agilidade, eficiência e transparência, já que envolve dinheiro público, e que seja capaz de 

garantir o fluxo necessário dos insumos para o bom funcionamento dos serviços com 

quantidade e qualidade corretas no momento adequado. 

Nesse sentido, o primeiro ponto de atenção foi observar os valores individuais, cuja 

tendência era aumentar o preço, uma vez que de maneira geral a aquisição concentrada 

proporciona economia em escala e, dessa maneira, poderia afastar a possibilidade de selecionar 

a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse da SME. 

Se o serviço de voucher fosse implantado, os valores injetados na economia pela SME 

não seriam mais concentrados em no máximo 12 empresas, que foi a quantidade de lotes 

prevista no Pregão Eletrônico no 74/2016, que apresentou 8 empresas vencedoras, mas seriam 

distribuídos entre estabelecimentos localizados no município de São Paulo que vendem 

materiais escolares.  

Foi realizada uma pesquisa de preços de mercado, considerando preços unitários, com 

quatro estabelecimentos comerciais que tinham pontos físicos localizados fora da região central 

e com três fornecedores que tinham página comercial na internet com o objetivo de observar o 

comportamento dos preços dos itens seguintes que compõem os kits: 

• Agenda Escolar 

• Apontador 

• Borracha branca 

• Caderno brochurão – 80 fls 

• Caderno de desenho – 96 fls 

• Caderno universitário – 200 fls 

• Caneta esferográfica azul 
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• Caneta esferográfica vermelha 

• Canetinha hidrográfica (12 cores) 

• Cola branca 

• Esquadro 45º 

• Esquadro 60º 

• Estojo Escolar 

• Giz de cera (12 cores) 

• Lápis de cor (12 cores) 

• Lápis grafite 

• Massa para modelar 

• Régua 

• Tesoura 

• Transferidor 180º 

• Tinta guache (6 cores) 

O cenário inicial observado, considerando que a compra dos itens que compõem os kits 

seria feita pelos pais ou responsáveis, apresentou um aumento no valor de aproximadamente 

51,20%, comparativamente aos valores conforme as ARPs firmadas pela SME, o que tornaria 

o processo inviável, como pode-se observar na Tabela 11: 
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Tabela 11 – Comparativo de valores do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016 X Pesquisa de 

Mercado 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Após a obtenção do resultado da pesquisa inicial de preço e a constatação da 

inviabilidade econômica de aplicar o modelo de compra por meio de vouchers, foi analisada a 

composição individual de valores dos 21 itens que compõem os kits, os quais são produzidos 

pelos seguintes segmentos da indústria a partir de uma simples classificação: 

• indústria para papelaria e material escolar (lápis, canetas, apontador, borracha, giz 

de cera, tesoura, réguas e correlatos em acrílico); 

• indústria têxtil (estojo); 

• indústria química (cola, massa de modelar, tinta guache); 

• indústria gráfica (agenda escolar e cadernos). 

Inicialmente é preciso registrar que não foi possível fazer uma comparação individual 

de preços, tendo em vista que os valores firmados entre a SME e os fornecedores constantes na 

ARP são relativos ao total da composição de cada kit e, como é possível observar em sua 

composição, quatro kits são compostos por mais de 10 itens. Desses quatro, o kit para 

atendimento ao CEI (berçário I e II) tem apenas o item agenda escolar e o kit para atendimento 

ao CEI (minigrupo I e II) tem apenas agenda escolar e giz de cera. 

Destarte, outro ponto que merece destaque é que nos preços ofertados pelos atuais 

fornecedores da SME estão inclusos os custos relativos às atividades da cadeia logística, em 
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especial aquelas relativas ao recebimento dos fornecedores primários (indústrias fabricantes ou 

fornecedores intermediários), separação, individualização, acondicionamento e entrega dos 

kits, conforme a Tabela 12: 

Tabela 12 – Quantidade e locais para entrega dos kits 

 

Fonte: edital de Pregão Eletrônico no 74/SME/2016. 

Após essas considerações, para entrega dos kits relativos aos itens 1 e 2, conforme 

Tabela 12, identificamos os preços individuais ofertados pelos fornecedores, uma vez que nas 

ARPs constam apenas o valor total do kit, para entrega da agenda escolar e do giz de cera, de 

acordo com a Tabela 13: 

Tabela 13 – Composição dos valores dos kits para os itens 1 e 2  

 
 

A diferença de preço mais significativa e que impactou de forma considerável o estudo 

foi a das agendas escolares. Conforme é possível observar, a SME obteve a proposta no valor 
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de R$ 1,81 por unidade. Já o menor valor encontrado pela primeira pesquisa realizada nas 

papelarias do mercado foi de R$ 7,50. 

Para além dessa significativa diferença de preço do item agenda escolar, outro desafio 

foi incorporado ao estudo: atualmente esse item é adquirido personalizado pela SME, conforme 

condição no Memorial Descritivo do edital do processo de licitação Pregão Eletrônico no 

74/2016: 

Agenda permanente, com logomarca fornecida pela Administração, lombada 

quadrada e colada, laminação brilhante ou verniz, índice telefônico e 

informações úteis ao estudante; 224 páginas; dimensões mínimas: 120mm X 

160mm; miolo em papel off-set, gramatura mínima: 63 g/m², capa em papel 

cartão plastificado ou com verniz, gramatura mínima: 336,00 g/m². A 

impressão da capa deverá ser 4X0 e do miolo 1X1. O produto deverá atender 

a Norma ABNT 15818:2012 – Tecnologia Gráfica - Agendas Escolares. 

Observação: A norma descrita acima pode ser atualizada pela instituição 

responsável. Nesse caso, deverá ser considerada a versão vigente no momento 

das análises. 

O item agenda escolar é o único que se encontra presente nos seis kits distribuídos pela 

SME, cuja quantidade necessária aproximada ultrapassa a casa de 1 milhão de peças, 

considerando o número anual de matriculados registrado no sistema Escola Online em 30 de 

abril de 2018. Esse item é normalmente produzido pela indústria gráfica de grande desempenho, 

ou seja, por gráficas que possuem impressoras rotativas, portanto a aquisição direta com esses 

fornecedores gráficos permite a personalização das agendas e a possibilidade de manter o valor 

em R$ 1,81, obtido pelo fornecedor da ARP. 

A cotação de preço com as mesmas especificações constantes no Memorial Descritivo 

da SME realizada diretamente com uma gráfica trouxe o resultado de R$ 2,98 por peça para a 

quantidade total de 1 milhão de agendas escolares. Esse valor foi admitido para a continuidade 

das análises. 

Diante da hipótese de obter o valor de R$ 2,98 para cada agenda escolar e os pais ou 

responsáveis realizarem a aquisição dos demais itens no comércio varejista de materiais 

escolares e correlatos, a diferença de 51,20% superior caiu para 19,94%, conforme representado 

na Tabela 14: 
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Tabela 14 – Comparativo de valores do Pregão Eletrônico no 74/SME/2016 X Pesquisa de 

Mercado – novo cenário 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Tabela 15 – Comparativo entre os valores obtidos para a aquisição via Licitação e Compra 

Direta (cotação no varejo) 

 
 

Fonte: tabela elaborada pelos autores. 



117 

 

 

Figura 23 – Representação de barras empilhadas, “stacked bars”, gerado com base nos 

dados constantes na Tabela 15. O tamanho da barra é proporcional ao dispêndio 

percentual do item ao se comparar as modalidades de compra. As cores segregam o tipo 

de abordagem utilizada (vermelho o voucher e azul licitação) 

Fonte: imagem desenvolvida pelos autores. 

O percentual de 19,94% (R$ 30.847.497,45 frente a R$ 25.718.811.48) certamente ainda 

é um acréscimo considerável, uma vez que o montante de dinheiro atualmente empregado já é 

alto e no setor público qualquer gasto adicional normalmente é evitado. No entanto, há alguns 

há algumas vantagens quando optamos por essa sistemática que não são mensuráveis de forma 

direta por meio de cálculos. Dentre elas podemos destacar uma maior transparência dos gastos, 

já que as transferências são feitas diretamente pelo governo, bem como o aumento do poder da 

escolha individual, social, ampliando, em última instância, o viés democrático das compras 

públicas.  
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Em comparações como essas, uma das dimensões que não podemos deixar de considerar 

é a variação dos preços no tempo, também conhecida como inflação. Como a licitação ocorreu 

em dezembro de 2016 e na comparação utilizamos os preços de mercado da data atual (junho 

de 2018), para corrigir essa distorção foram utilizados os dados fornecidos pelo IBGE para 

mensurar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os dados utilizados (Tabela 16) 

para análise foram obtidos por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), 

acessível pela plataforma eletrônica: 

Tabela 16 – Valor do IPCA mensal ao longo de dezembro de 2016 até junho de 2018 

IPCA - Geral, grupo, subgrupo, item e subitem - 8103.Papelaria 

Mês Variação Acumulado 

Dec-16 -1.14 -1.14 

Jan-17 1.27 0.13 

Feb-17 0.39 0.52 

Mar-17 2.99 3.51 

Apr-17 -0.93 2.58 

May-17 3.23 5.81 

Jun-17 1.78 7.59 

Jul-17 -2.87 4.72 

Aug-17 1.6 6.32 

Sep-17 -2.23 4.09 

Oct-17 1.16 5.25 

Nov-17 0.74 5.99 

Dec-17 -1.25 4.74 

Jan-18 0.66 5.4 

Feb-18 -2.19 3.21 

Mar-18 0.56 3.77 

Apr-18 1.09 4.86 

May-18 0.44 5.3 

Jun-18 1.13 6.43 

 
Fonte: IBGE (2018). 

O IPCA acumulado de dezembro de 2016 até junho de 2018 foi de 6,43%. Com isso, 

podemos aplicar a deflação dos preços dos nossos artigos para efeitos de comparação. O que 

estamos indagando é: caso a comparação fosse feita também em 2016 e concomitante com a 

licitação, qual seria a diferença total entre os encargos do uso da licitação e os da sistemática 

dos vouchers? 
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Tabela 17 – Comparativo entre os valores obtidos para a aquisição via Licitação e Compra 

Direta (cotação no varejo), agora com os valores deflacionados 

 

 

Fonte: tabela elaborada pelos autores. 

 

Figura 24 – Representação de barras empilhadas, “stacked bars”, gerado com base nos 

dados constantes na Tabela 17 (deflacionados). O tamanho da barra é proporcional ao 

dispêndio percentual do item ao se comparar as modalidades de compra. As cores 

segregam o tipo de abordagem utilizada (vermelho o voucher e azul licitação) 

Fonte: imagem desenvolvida pelos autores. 
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Levando em consideração a variação dos valores no tempo e utilizando a técnica da 

deflação para deixar em termos iguais a comparação dos itens, obtivemos um resultado mais 

animador em termos quantitativos. Embora ainda seja necessário um acréscimo, houve uma 

considerável redução no montante, passando agora a ser de 12,23%. Um ponto importante é 

que utilizamos os valores corrigidos por aditamento nessas ARPs, portanto utilizamos o último 

valor publicado e acordado, que foi inferior ao antes proposto, a fim de dar maior fidedignidade 

à comparação. 

Mesmo após recorrermos à aplicação da inflação, ainda julgamos haver espaço para 

melhorias de preço. Para nos aprofundarmos ainda mais na busca de uma melhor sistemática 

de preços praticada pelo voucher, passamos a estudar as maiores discrepâncias existentes. 

Tabela 18 – Análise pontual dos itens objetos de aquisição em busca de anormalidades 

 

 
Fonte: tabela elaborada pelos autores. 

Outro fator que deve ser observado em relação à diferença encontrada é a estimativa de 

valor obtida para a produção da agenda (material que compõe integralmente o item 1 e faz parte 

do kit dos demais itens). No âmbito do processo licitatório, a fase preparatória é o momento de 

realizar, entre outras ações, a estimativa de gasto do objeto a ser contratado. Essa é uma 

atividade delicada, uma vez que os preços informados pelos fornecedores nessa fase prévia não 

geram confiança.  

Uma das causas desse comportamento pode estar relacionada à falta da devida atenção 

para as especificações quando da formulação das estimativas, uma vez que se sabe que essa 

etapa é apenas para balizar os preços e definir a modalidade de licitação. 

A baixa confiabilidade na elaboração da estimativa de preços foi um dos pontos dos 

achados da auditoria realizada pela CGM, que indicou que, para realizar essa tarefa, a SME 

deveria prioritariamente observar as pesquisas publicadas por instituição renomada na 
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formação de preços, bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública ou ainda 

contratações similares de entes públicos. No entanto, no caso da agenda, trata-se de um produto 

personalizado com aplicação de logomarca, diferentemente de um produto industrializado 

encontrado nas prateleiras do comércio. 

Outra causa para a variação entre as estimativas pode estar relacionada à estratégia das 

empresas em não divulgar estimativas próximas dos preços reais por saberem que o processo 

passará por uma disputa acirrada de preços, que é estimulada pelo envio contínuo de lances nas 

licitações na modalidade de Pregão.  

Considerando que o fornecedor contratado pela SME obteve este item por um valor 

inferior ao de R$ 1,81, pois esse foi o preço que ele entregou para uso dos alunos neste ano. 

Além disso, por se tratar de um intermediário, nesse preço também estão inclusos os custos com 

logística, manipulação, impostos, tributos e seu lucro sobre a atividade. 

Sugerimos então um modelo misto. Ou seja, voucher para todos os demais itens 

existentes nos kits e licitação somente para a agenda (ao preço de R$ 1,81). Efetuamos a análise 

numérica contemplando esse novo modelo proposto (Tabela 19): 

Tabela 19 – Comparativo entre os valores, já deflacionados, obtidos para a aquisição via 

Licitação e modelo Misto (agenda com licitação e o restante por meio do voucher) 

 
 

 
 

Fonte: tabela elaborada pelos autores. 
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Figura 25 – Representação de barras empilhadas, “stacked bars”, gerado com base nos 

dados constantes na Tabela 19 (deflacionados e com o modelo misto). O tamanho da barra 

é proporcional ao dispêndio percentual do item ao se comparar as modalidades de 

compra. As cores segregam o tipo de abordagem utilizada (vermelho o misto e azul 

licitação) 

Fonte: imagem desenvolvida pelos autores. 

Os valores obtidos para a proposta de modelo misto são positivos. Novamente houve 

um percentual melhor do que o anterior. Ainda se trata de um acréscimo, mas de 11,89%, 

significativamente inferior ao inicial de 50,2%.  

Além disso, embora o estudo aponte o acréscimo de 11.89%, ainda existem pontos de 

melhoria oriundos da adoção da nova sistemática que não são mensuráveis em nossa análise. 

Pode ser ocorra uma diminuição nesse valor, uma vez que há a possibilidade de a empresa de 

Voucher que irá fornecer o serviço, definir, no ato da negociação, uma taxa negativa. Apenas a 
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título de hipótese, se esse deságio fosse de 3%, por exemplo, o total passaria a ser de 

aproximadamente 27.912.235 milhões, e o aumento total seria de 8.53%. 

Além dos já citados aumento da transparência nas compras públicas e ampliação da 

cidadania e exercício da democracia, há também a redução da necessidade de alocação de parte 

do corpo burocrático na tarefa de acompanhamento logístico e legal (licitatório) no 

fornecimento de grande parte desses suprimentos. 

Não podemos esquecer também do grande ganho que a sistemática do voucher ou mista 

traz ao problema principal atacado no estudo: o atraso na entrega dos materiais. Em tese, com 

a utilização de uma das duas modalidades, o material chegará na casa do aluno ou será adquirido 

assim que o aluno e sua família realizarem a compra. Nesse sentido, a responsabilidade e a 

flexibilidade da compra são delegadas ao usuário final, ressaltando valores da nova gestão 

pública eficiente com foco no cidadão como cliente e usuário. 

 

 

7.2.1 Formas de atenuação do dispêndio adicionalmente proposto 

 

 

7.2.1.1 Deságio 

 

 

Conforme a seção que fala sobre o mercado de operadora de cartões, é comum as 

operadoras trabalharem com taxa negativa. Dessa forma, é plenamente possível que o 

adquirente do serviço, nesse caso a SME, entre com o que chamamos de deságio. 

Voltando ao caso concreto. No nosso exemplo de estudo, teremos um custo de 

aproximadamente 28,8 milhões previsto para a aquisição dos bens na modalidade mista (que 

envolve as empresas de voucher e promove a licitação somente para adquirir agendas 

escolares), mas foram previstos apenas 25,7 milhões no modelo de licitação plena. À primeira 

vista, isso pode sugerir que a nova modalidade proposta promoverá de pronto ao menos 11.89% 

de acréscimo no dispêndio da SME. No entanto, assim como já realizado em diversas outras 

situações análogas reais, é plenamente possível negociar com as operadoras envolvidas nessa 

nova sistemática uma taxa de deságio para atenuar essa discrepância de 11,89%. 
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Portanto, acreditamos que, se a SME puser em prática a ideia do modelo misto ou 

voucher pleno, a fase de negociação com as operadoras contratadas será fundamental para um 

melhor aproveitamento dos recursos públicos. Essa etapa é fundamental para a validação e o 

sucesso da nova modalidade de prestação de serviço. 

 

 

7.2.1.2 Monopsônios e oligopsônios 

 

 

Na academia econômica, diz-se que um mercado está em concorrência perfeita quando 

nenhuma empresa ou nenhum consumidor tem elevado poder ou influência para alterar o 

mercado. Qualquer situação diferente sugere um mercado com concorrência imperfeita (ou seja, 

uma falha de mercado). 

Uma das falhas mais conhecidas dentro e fora do meio acadêmico e que de certa forma 

é de fácil percepção no dia a dia é justamente a concorrência imperfeita. Ela pode ser percebida 

de várias formas. A mais tradicional é uma situação na qual exista apenas um fornecedor de 

produto ou serviço (oferta restrita) e uma grande gama de compradores (demanda alta e 

pulverizada), caso dos monopólios. Sendo a única produtora dos bens desejáveis pelo mercado, 

a empresa tem um elevado poder de influência nas relações comerciais. Esses cenários 

normalmente ensejam intervenções do Estado para praticar a regulação. É o caso da Petrobras, 

empresa monopolista de exploração do petróleo brasileiro, que recebe regulações oriundas da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

No entanto, essa mesma influência no mercado pode ocorrer de forma invertida, quando 

há inúmeros vendedores (vasta oferta) e poucos compradores (demanda reduzida em número 

de adquirentes). A esse cenário é dado o nome de oligopsônio (MANKIW, 2005), quando há 

mais de um comprador, ou monopsônio (MENDES, 2004), quando esse comprador é único. 

Nesses cenários, normalmente os geradores da demanda não são consumidores finais, mas sim 

apenas intermediários. 

Na situação concreta do nosso estudo, a SME, pelo seu grande potencial de orçamento 

para aquisição de materiais escolares, passaria a ter um considerável poder de influência no 

mercado. Ou seja, a firma (SME) sabe que pode impor pressão para a redução dos preços no 

mercado. Essa pressão tem limites, pois não se trata de um oligopsônio pleno, embora seja 

similar, mas o exercício de sua influência pode resultar em efeitos positivos (ou colaterais, se 
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mal aplicado). Acreditamos que essa é outra vertente a ser explorada se a SME optar por 

executar o modelo misto ou voucher pleno em sua sistemática de compras. 

 

 

7.3 Custo social e financeiro do atraso  

 

 

Não é raro que ocorra ruptura nos processos de licitação ou problemas com os 

fornecedores na entrega de material escolar. 

Se inserirmos a informação “atraso na entrega de material escolar” no campo de 

pesquisa do portal da Google, o resultado obtido traz matérias de portais de notícias informando 

os frequentes atrasos ocorridos em diversos municípios. Esse cenário é recorrente ano após ano. 

Considerando o universo atendido no município de São Paulo, o atraso na entrega dos 

materiais escolares provoca um prejuízo social com um grau elevado de complexidade, difícil 

de ser mensurado. Entretanto, é possível mensurar o prejuízo financeiro atribuído à sociedade. 

Se admitirmos que, para iniciar as atividades escolares e reduzir o dano provocado pela perda 

de conteúdos, os responsáveis pelos matriculados terão que adquirir no mínimo um lápis grafite 

ao custo de R$ 0,73 e um caderno brochurão de 80 folhas ao custo de R$ 2,90, haveria um custo 

médio por matriculado de R$ 3,63, totalizando um custo de mais de 3,6 milhões de reais para a 

sociedade. 

 

 

7.4 Custo operacional do processo e logístico 

 

 

O processo de licitação demanda das equipes envolvidas uma série de atividades e, nesse 

caso, os custos são considerados fixos e são absolvidos pela composição da folha de pagamento. 

Entretanto, existem atividades que exigem conhecimento e competências específicas e, 

portanto, requerem a contratação de recursos extras. 

A etapa de distribuição dos materiais, que são recebidos nas DREs, ativam um custo 

logístico de armazenagem e principalmente de transporte para entrega dos kits nas 3,6 mil 

unidades de ensino do Município. Esse custo não foi dimensionado, mas certamente traz um 
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dispêndio financeiro que poderá ser desconsiderado a partir da implantação de um sistema de 

voucher. 

Nas etapas de especificação de itens e ensaios de amostras são necessárias competências 

específicas. Portanto, na necessidade de contratação, elas serão consideradas custos adicionais. 

Durante a jornada do processo, outra atividade que pode demandar custos adicionais é 

a interposição de recursos administrativos pelos licitantes. Esse procedimento pode demandar 

atividades adicionais dos departamentos jurídicos, bem como a contratação de análises, laudos, 

relatórios e pareceres técnicos de outros profissionais técnicos.  

 

 

7.5 Controle e autonomia da sociedade 

 

 

A palavra paradoxo significa “pensamento, proposição ou argumento que contraria os 

princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião 

consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria” (HOUAISS, 2009). 

Na conjuntura e cenário apresentados, a palavra parece reforçar o comportamento em 

que manter o status quo parece oferecer a decisão mais confortável para o responsável pela 

tomada de decisão. 

Compreendendo cidadania como a chave de deveres e direitos que um cidadão tem para 

viver em uma sociedade, podemos afirmar que operar nesses dois elementos seria buscar uma 

harmonia possível para uma evolução efetiva da sociedade. 

Nesse sentido, direitos adquiridos devem ser coadunados com os deveres que temos para 

com essa mesma sociedade. Políticas públicas para dirimir certas mazelas de um contato tão 

precioso quanto o mencionado são sempre muito bem-vindas e necessárias. 

Todavia, muitas vezes, ao pensar e produzir políticas públicas, profissionais da área se 

veem diante de um dilema que assola algumas sociedades, especialmente a brasileira. Em um 

país com severo abismo de diferenças sociais, econômicas e culturais, a desconfiança pulula 

por todas as partes. 

Por um lado, o povo se vê descrente de seus governantes e políticos; por outro, as 

próprias instituições lutam para reafirmar sua possível idoneidade. Além disso, interesses 
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públicos e privados se confundem, trazendo infortúnios tanto para o indivíduo quanto para o 

cidadão, mesmo sendo esses a mesma pessoa. 

Em uma de suas mais importantes obras, O Povo Brasileiro – A Formação e o Sentido 

do Brasil, o antropólogo Darcy Ribeiro (1995), baseado em pesquisas, opiniões, impressões e 

experiências de vida e também em estudos desde a colonização até o início da produção da 

obra, aborda a formação histórica, étnica e cultural do povo brasileiro, considerando matrizes e 

“brasis” distintos, apontando por quais caminhos passamos a partir da exploração do Brasil 

Colônia e sua continuidade no Império e República, que nos levou a essa distância profunda no 

plano da convivência social, além da política e econômica. 

Para Ribeiro (1995), o Brasil destaca-se no mundo por sua péssima distribuição de 

renda, e a leitura da obra, por vezes, passa a impressão de uma sociedade que poderia ter mais 

sorte em seu futuro se observasse os indicadores objetivos e os comparasse, por exemplo, com 

os dos Estados Unidos, que também é uma nação do novo mundo, do Canadá e da Austrália. O 

comparativo de que coisas podem melhorar passa pelo campo da convivência social, política e 

econômica dos brasileiros, pois ainda temos deficiências gigantescas na saúde pública, 

educação, segurança, e nossas instituições políticas são instáveis, pois o sistema político 

partidário ainda favorece que a classe patronal exerça influência, o que é facilmente perceptível 

ao longo da história brasileira. Ribeiro (1995) afirma que: 

A resistência às forças inovadoras da Revolução Industrial e a causa 

fundamental de sua lentidão não se encontram, portanto, no povo ou no caráter 

arcaico de sua cultura, mas na resistência das classes dominantes. 

Particularmente nos seus interesses e privilégios, fundados numa ordenação 

estrutural arcaica e num modo infeliz de articulação com a economia mundial, 

que atuam como um fator de atraso, mas são defendidos com todas as suas 

forças contra qualquer mudança (RIBEIRO, 1995, p. 250). 

Os problemas mais perceptíveis estão relacionados à convivência, à criação de regras 

impessoais que permitam interagirmos de forma mais organizada e estável do ponto de vista 

institucional. 

Nesse contexto, Ribeiro (1995) complementa que: 

Nessas circunstâncias, o Estado apresenta também mais continuidades do que 

rupturas, estruturando‐se como uma máquina político‐administrativa de 

repressão, destinada a manter a antiga ordenação, operando nas mesmas linhas 

a serviço da velha elite, agora ampliada pelas famílias fidalgas que vieram 

com o monarca e por novos‐ricos que surgem com a modernização (RIBEIRO, 

1995, p. 252). 
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 Em toda administração há uma conta muito simples de se fazer que traduz sua eficiência 

em lidar com tais dilemas de confiança e desconfiança. Quanto mais confiança, maior a 

autonomia; quanto menor a confiança, maior o controle. Se estacionarmos em qualquer uma 

dessas etapas de confiança e desconfiança, não há como ter evolução. Quanto mais confiança 

conquistamos, mais liberdade de ação vão nos delegando, já que essa é uma ação almejada pelo 

espírito que evolui. No entanto, quanto menor o grau de confiança, de credibilidade e de 

responsabilidade, maior será a vigilância ao cidadão e menor será a liberdade de criar e viver, 

pois ele será dependente, socialmente, de ações cuja capacidade de alteridade lhes escapa; e, 

assim, o convívio harmonioso se quebra. 

Estados e governos, pelo menos os democráticos, têm a obrigação (dever) de fazer de 

cada cidadão um ser autônomo e cuidador de sua sociedade. Para tanto, vão imprimindo tarefas 

que devem ser levadas a bom termo por fazer parte de um todo, de ter em seu bojo o bem 

comum. Nesse sentido, as políticas públicas vêm compor esse leque de ações que podem não 

somente favorecer um ou milhões de cidadãos, mas que servem também de degraus para a 

aferição e o exercício de cidadania. 

Dessa forma, quando vislumbra-se a opção de um cartão de compra que facilite a 

aquisição de material escolar, fortaleça a economia local e reduza o desperdício pelo controle 

mais eficiente das trocas (cartão / material escolar), não devemos olhar com desconfiança, nem 

colocar empecilhos que denotem falta de educação do povo ou mesmo uma oportunidade de 

conseguir algum lucro material com comércio ilícito. 

O Estado deve operar com o intuito de fazer de todos os cidadãos plenos, protegidos e 

alimentados, com direitos e deveres definidos. O primeiro passo não deve ser dado pela 

população no sentido de saber primeiro como se comportar, antes de ter em face o mundo 

desenhado para que ela se comporte. 

Entretanto, a implementação de uma política com esse alcance e dimensão deve ser 

acompanhada de estratégias e mecanismos de suporte tecnológico para viabilizar o alcance de 

sua finalidade. 

A recomendação deste trabalho é que os cartões sejam entregues preferencialmente às 

mulheres, mães dos alunos matriculados, tendo como base as diretrizes vigentes nos programas 

de transferência de renda de âmbitos nacional e estadual em São Paulo. 

É natural que parte das regras utilizadas dentro do escopo da administração pública na 

atualidade nos cause estranheza por sua tamanha letargia, inadequação e falta de aderência ao 
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mundo real. Há uma boa justificativa para isso: não podemos nos esquecer de que as leis são 

promulgadas em um dado momento histórico, e, como padrão, a norma não conta com 

modulações temporais ou alterações que visam propiciar o ajuste às novas realidades. 

Tal fato é um dos grandes agravantes que existem hoje para justificar a ineficiência do 

serviço público. É natural que haja certa estabilidade no entendimento do ordenamento jurídico 

a fim de dar segurança a todas as partes envolvidas. Contudo, essa inércia acaba por impactar 

no dia a dia daqueles que prestam serviço como representantes do Estado, como também 

daqueles que são os tomadores dos serviços prestados (sociedade em geral). 

De tempos em tempos, no setor público, ocorrem momentos de rupturas com as 

sistemáticas mais tradicionais do passado. Dentre elas, ganham destaque as que não mais se 

mostrem adequadas ao contemporâneo ou então as que tinham sido elaboradas com a finalidade 

de atingir um objetivo, mas se mostraram falhas ao longo do período de vigência. Em paralelo 

com essa revisão, é natural que sejam apresentadas novas proposituras normativas para 

preencher as lacunas que se originarão em razão da supressão legal das normas inadequadas. 

Como exemplos de pontos marcantes que passaram por essa transição podemos citar: 

• The National Performance Review (EUA, 1993) 

Trata-se de um trabalho de diagnóstico da burocracia pública americana como um todo. 

Todo o processo foi coordenado pelo então vice-presidente estado-unidense Gore por 

solicitação do então presidente Bill Clinton. O texto tem como foco a identificação de 

problemas e a propositura de soluções e ideias para economizar e otimizar o processo e as 

tarefas. Para isso, foi envolvida uma vasta gama de funcionários públicos em uma grande 

abrangência do território americano. O texto também dá destaque a setores e funcionários que 

implementaram novas práticas que mudaram drasticamente a eficiência das operações e 

reduziram os custos. Além disso, em paralelo, os autores do documento também recorreram aos 

especialistas americanos sobre temas como: administração, governo, direito e outras vertentes 

pertinentes. Por fim, o povo americano também teve oportunidade de colaborar com o trabalho, 

fornecendo subsídios tanto por telefone quanto por correspondências. 

• MARE – Ministério da Administração e Reforma do Estado 

O MARE foi um ministério criado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e 

capitaneado pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Como o próprio nome já expõe, uma 

das principais atividades do órgão era a Reforma do Estado em prol da sociedade. O escopo era 

ir além da mera burocracia e efetuar uma verdadeira reforma gerencial no aparelho do Estado. 
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Segundo o preâmbulo do Plano Diretor do MARE, escrito por Fernando Henrique Cardoso, 

temos a seguinte visão: 

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração 

pública que chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de 

administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e 

descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade 

democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna 

“cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado. 

 

É preciso reorganizar as estruturas da administração com ênfase na qualidade 

e na produtividade do serviço público; na verdadeira profissionalização do 

servidor, que passaria a perceber salários mais justos para todas as funções. 

Esta reorganização da máquina estatal tem sido adotada com êxito em muitos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 7). 

Além disso, no que diz respeito ao assunto pertinente ao nosso objeto de estudo, temos 

a seguinte mensagem já no corpo do mesmo documento: 

 

Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são 

sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores 

públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre 

necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo na admissão 

de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas. 

 

Por outro lado, o controle - a garantia do poder do Estado - transforma-se na 

própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para 

si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A 

qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade 

no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a 

incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes 

(BRASIL, 1995, p. 15). 

 

[...] Por outro lado, as exigências excessivas de controles no processo de 

compras e o detalhismo dos orçamentos são exemplos dessa perspectiva 

burocrática implantada na lei brasileira, que dificultam de forma 

extraordinária o bom funcionamento da administração pública (BRASIL, 

1995, p. 26). 

Nenhuma das iniciativas mencionadas foram concluídas em sua plenitude. No entanto, 

o que conseguiram de legado para a sociedade já é notório. Um dos grandes exemplos que 

temos no âmbito brasileiro são os choques de gestão ocorridos nos estados de Recife e Minas 

Gerais. Esse último tem muito acompanhamento do meio acadêmico. Podemos citar como uma 

grande estudiosa do caso prático a professora doutora Regina Silva Pacheco da FGV. 
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Um dos grandes pontos de atenção da professora Pacheco em seus trabalhos é a 

necessidade de flexibilização da gestão em troca do compromisso com resultados. Em seu artigo 

Uma agenda incompleta no Brasil: gestão por resultados sem concessão de flexibilidades aos 

dirigentes públicos (PACHECO, 2011), a professora trata do tema com maestria. Utilizando 

como parâmetro dados do IBGE e um arcabouço de estudos sobre o tema, a autora faz um 

balanço da evolução da reforma gerencial no território brasileiro. Ao longo do texto, ainda são 

constatadas várias oportunidades de melhorias a partir de uma flexibilização. 

Assim, em muitos casos os reformadores apostaram na flexibilidade como 

alternativa ao paradigma do controle rígido de insumos e procedimentos, num 

contexto em que a probidade do Estado não era mais a única expectativa que 

os cidadãos tinham em relação aos governos; o desafio era retomar sua 

confiança, por meio de organizações públicas de melhor desempenho, a um 

só tempo mais eficientes e mais efetivas. Para responder às expectativas da 

sociedade, muitos governos coincidiram em constatar os limites do paradigma 

tradicional, baseado no controle estrito de meios e procedimentos: democracia 

e inovações na gestão pública caminharam juntas nos esforços de reforma 

(PACHECO, 2011, p. 3). 

Dentro do escopo da flexibilização, o tema que nos é mais pertinente ao estudo é o de 

compras públicas. Importante destacar que os autores supracitados destacam também essa 

vertente. Em especial, como proposto por Pacheco, as inovações (sejam legais, sejam 

procedimentais) também são desejadas para tornar mais célere o processo burocrático 

tradicional e aumentar a satisfação dos usuários (clientes cidadãos). Muitas vezes, a partir 

dessas inovações, surgem novas oportunidades de aumento do controle social e maior 

envolvimento dos usuários. 

 

 

7.6 Resultados esperados  

 

 

A proposta de implantação de um sistema para subsídio do material escolar para os 

matriculados na rede municipal de São Paulo por meio de vale-material escolar deverá afastar 

o município dos pontos frágeis apontados neste estudo, os quais foram constatados pela mídia 

e pelo órgão de fiscalização. 

Os pontos de fragilidade afetam a qualidade dos serviços do programa Educação 

oferecidos pelo município de São Paulo e afetam diretamente a sociedade que utiliza o serviço, 
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provocando um prejuízo social e um impacto na imagem da administração municipal difíceis 

de mensurar, quantificar e qualificar, porém evidentes aos olhos da sociedade em geral. 

A hipótese de utilização de um sistema de voucher para compra de materiais escolares 

pela SME vem diretamente na contramão das justificativas do aumento de preços apresentadas 

anteriormente. A sistemática permitirá uma pequena transferência direta de renda com a 

finalidade de aquisição do material escolar para o ano letivo do educando. Nessa hipótese, o 

educando e sua família terão oportunidade de adquirir diretamente o produto no mercado de 

consumidor final tradicional. Dessa forma, em tese, não estarão assim impelidos ao acréscimo 

do custo da incerteza que geralmente é praticado nas licitações. 

Com a proposta sugerida, o processo de licitação tende a sofrer uma simplificação das 

etapas, tendo em vista que o objeto a ser contratado será uma taxa de administração, que até 

pode ser negativa, sobre o valor total do investimento em material escolar, considerando a 

composição dos kits e a quantidade total de matriculados. 

Dessa forma, o modelo proposto elimina os riscos existentes nas etapas de descrição 

genérica e especificação dos materiais, análise e pareceres das amostras e avaliação por ocasião 

da recepção do material e da montagem correta dos kits, considerando o universo de mais de 1 

milhão de kits. 

Decorrem também desse modelo proposto os ganhos com agilidade no processo, 

considerando que a simplificação das etapas deve reduzir as chances de impugnação do edital 

ou de recursos administrativos relativos à especificação dos materiais, que, como vimos 

anteriormente, esse é um risco que pode trazer prejuízos ao processo e atraso na entrega. 

O procedimento atual da SME de compra de material por meio das ARPs tem vigência 

de 12 meses que podem ser prorrogadas por igual período, ou seja, o processo de licitação, no 

melhor dos cenários, tem que ser realizado a cada dois anos. Já a contratação por meio de taxa 

de administração de uma operadora que forneça os serviços de emissão e operação de cartões 

para compra de material escolar permite uma vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada 

por até 60 meses, conforme legislação vigente. Dessa maneira, considerando um cenário 

favorável para a SME e para os fornecedores, o novo processo somente precisa ser instaurado 

a cada 5 anos.  

A adoção do modelo deverá afastar também os apontamentos dos seguintes itens 

observados pela auditoria realizada pela CGM: 
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a) não adesão da SME à ata vigente do FNDE e sobrepreço em contratos, resultando em 

um prejuízo aproximado de R$ 25 milhões; 

b) restrição de competitividade em razão de especificação com características de difícil 

localização no mercado; 

c) hipótese de direcionamento em razão de copiar especificação de outra prefeitura; 

d) baixa confiabilidade na elaboração da estimativa de preços; 

e) divergências de preços para itens idênticos em diferentes lotes nas ARPs da SME. 

A sistemática permite ainda o processamento de uma licitação menos sujeita a 

especulação, uma vez que o objeto licitado é a prestação de um serviço de transferência de 

renda. Esse serviço, pelo modelo adotado, só é praticável se a SME efetivamente realizar o 

repasse da verba. Nesse contexto, é possível projetar um cenário mais seguro do que uma 

empreitada de aquisição ou fabricação de itens e distribuição (que envolvem custeio de matéria-

prima, industrialização e logística). De forma resumida, podemos concluir que o custo da 

incerteza desse tipo de licitação (utilização de serviço de redistribuição de renda via cartão) 

também é drasticamente reduzido quando comparado ao custo da incerteza do tipo de licitação 

tradicionalmente utilizado (aquisição e distribuição de materiais listados para o ano letivo).  
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8 PROPOSIÇÕES (EXECUÇÃO) 

 

 

8.1 Implantação de vale-compra de material (voucher) 

 

 

O objetivo principal é apresentar a proposta de contratação de empresa que opera com 

cartões, normalmente no mercado de benefícios (vale-refeição, alimentação, combustível, 

cultura, entre outros), para fornecer serviços de emissão e gerenciamento dos cartões, visando 

à distribuição não somente aos responsáveis pelos alunos para que possam realizar a compra de 

material escolar de uso individual, como também às escolas, para que façam a aquisição dos 

itens de uso coletivo nas unidades de ensino.  

Os estudos realizados apresentam condições para que a SME possa inovar no processo 

de atendimento aos matriculados no sistema municipal de ensino de São Paulo mediante a 

alteração do conceito de aquisição, criando condições para que a sociedade possa, 

tempestivamente, fazer uso dos materiais, bem como participar do processo de escolha, levando 

em consideração definições preestabelecidas pelo corpo pedagógico da SME. 

Após a avaliação do contexto em que a Administração Municipal está inserida, 

considerando o volume de matriculados, estrutura de pessoal, obrigação de atendimento à 

legislação vigente e considerando também a pesquisa realizada na literatura existente, a 

avaliação do mercado de fornecedores de materiais e as empresas operadoras de cartões de 

benefícios, o estudo aponta para a viabilidade de implantação de sistemática de distribuição de 

vale-compra de material escolar (voucher) para que a tarefa de aquisição dos itens de uso 

individual e de uso pedagógico coletivo seja realizada diretamente pelo responsável pelo 

matriculado e por um responsável em cada escola, respectivamente. 

A alteração no modelo de contratação para garantir o fornecimento desses materiais para 

os usuários do município de São Paulo provocará mudança nos processos internos da SME e 

certamente um impacto na sociedade, que até então tem como missão apenas receber o material 

adquirido. Com o modelo proposto, a sociedade irá integrar a cadeia de fornecimento, 

participando ativamente do processo, sendo responsável pela aplicação e uso do recurso 

público, avaliação de qualidade, escolha, negociação e aquisição dos itens. 
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8.1.1 Estrutura do modelo proposto 

 

 

Na ocasião do estudo, constatou-se que a lista de material é definida pela Portaria 

editada pela SME. Essa lista pode sofrer alterações em razão da avaliação da equipe pedagógica, 

da disponibilidade de mercado e da evolução tecnológica dos produtos, entre outras razões, e a 

proposta de modelo considerou a lista de materiais vigente e o último processo de licitação para 

compra desse material. 

Para viabilizar a proposta de implantação do modelo de vale para compra de material 

escolar, a SME deverá realizar de maneira convencional, ou seja, por meio de processo de 

licitação, a aquisição direta das agendas e giz de cera. 

A divisão para aquisição proposta se mostrou necessária em virtude principalmente da 

característica da agenda, que é um item que consta em todas as faixas e que pode ser produzido 

por companhias da indústria gráfica, trazendo a oportunidade de reduzir o custo de compra, 

conforme demonstrado no decorrer do trabalho.  

O item giz de cera faz parte dos kits para atendimento das faixas CEI (Minigrupo I e II), 

EMEI (Infantil I e Infantil II) e Ensino Fundamental anos iniciais (1o ao 6o ano). Ocorre que, 

com a proposta de aquisição direta da agenda para todas as faixas, torna-se economicamente 

inviável para a empresa emitir cartão para aquisição de um conjunto de giz de cera, que, 

conforme nossos estudos, não ultrapassa a faixa de R$ 2,00. 

 Assim, considerando as faixas de ensino e a respectiva lista de material previamente 

definida, a proposta para implantação de aquisição por vale-compra de material escolar deverá 

ser implementada com a premissa de aquisição direta de agenda e giz de cera, conforme o 

formato seguinte. 

a) dois processos de licitação direta na modalidade de Pregão Eletrônico, pelo critério de 

menor valor por item, para aquisição dos itens agenda escolar e giz de cera. 

a.1) agendas escolares personalizadas para atender as seguintes faixas: 

- CEI (Berçário I e II); 

- CEI (Mini Grupo I e II); 

- EMEI (Infantil I e Infantil II); 
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- Ensino Fundamental anos iniciais (1o ao 6o ano); 

- Ensino Fundamental anos finais (7o ao 9o ano); 

- Ensino Médio, EJA e MOVA. 

a.2) giz de cera para atender as seguintes faixas:  

- CEI (Mini Grupo I e II). 

b) um processo de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, pelo critério de menor 

taxa ou maior taxa negativa de administração, para contratação de empresa que opera 

com cartões para fornecer serviços de emissão e gerenciamento e distribuição. 

b.1) Material escolar de uso individual (aquisição pelos responsáveis pelos 

matriculados) para atender as seguintes faixas: 

- EMEI (Infantil I e Infantil II); 

- Ensino Fundamental anos iniciais (1o ao 6o ano); 

- Ensino Fundamental anos finais (7o ao 9o ano); 

- Ensino Médio, EJA e MOVA. 

b.2) material escolar pedagógico para uso coletivo dos alunos das seguintes faixas 

(aquisição pelos responsáveis nas escolas) para atender os seguintes tipos de escola: 

- CEI com menos de 100 alunos; 

- CEI com mais de 100 alunos; 

- EMEI; 

- EMEF/EMEBS; 

- EJA. 

Dessa maneira, a fim de ilustrar o cenário para prover apenas os materiais de uso 

individual (não considerado o material pedagógico de uso coletivo), considerando as 

quantidades de itens previstas no Pregão Eletrônico no 74/2016 e os estudos de custos realizados 

no mercado, a SME realizaria os processos conforme segue: 

a) Pregão Eletrônico para aquisição de 1.027.012 agendas ao custo total aproximado de 

R$ 3 milhões; 
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b) Pregão Eletrônico para aquisição de 197.086 conjuntos de giz de cera ao custo total 

aproximado de R$ 335 mil; 

c) Pregão Eletrônico para contratação, ao custo aproximado de R$ 27,5 milhões, de 

empresa para fornecer serviços de emissão, gerenciamento e distribuição de cartões com 

saldo financeiro de acordo com as seguintes informações: 

- 225.411 cartões com saldo de R$ 31,86, para a faixa de EMEI (Infantil I e Infantil II); 

- 319.499 cartões com saldo de R$ 39,11, para a faixa de Ensino Fundamental anos 

iniciais (1o ao 6o ano); 

- 125.358 cartões com saldo de R$ 39,21, para a faixa de Ensino Fundamental anos 

finais (7o ao 9o ano); 

- 69.206 cartões com saldo de R$ 41,32, para a faixa de Ensino Médio, EJA e MOVA. 

Para o item “c”, o custo previsto de R$ 27,5 milhões levou em consideração que a 

empresa não irá aplicar taxa de administração, ou seja, oferecerá taxa zero de administração. 

A avaliação das empresas que operam o modelo de vale permite que a entrega 

identificada por matriculado ou o respectivo responsável possa ocorrer tanto nas DREs como 

diretamente nas escolas após uma carga eletrônica de informações que deverá ser 

disponibilizada pela SME. 

Para essa ação, a SME deverá dispor de uma solução tecnológica que permita extrair os 

dados do matriculado e, se for o caso, do respectivo responsável, identificando em qual DRE e 

escola está matriculado, bem como a faixa de ensino a qual pertence para que a empresa possa 

realizar a carga financeira correspondente em seu cartão. 

Para aquisição do material escolar pedagógico para uso coletivo dos alunos, deverão ser 

emitidos os cartões com o saldo suficiente por unidade de ensino e entregues nas DREs. Depois 

os cartões deverão ser disponibilizados ao responsável de cada unidade de ensino, legalmente 

designado, que ficará responsável pela aquisição dos materiais de acordo com a sua unidade de 

ensino. Finalmente, após a aquisição dos materiais, esses responsáveis das unidades de ensino 

deverão fazer um relatório com a prestação de contas às respectivas DREs a que fazem parte, 

apresentando cópia dos documentos fiscais e outros documentos legais que se fizerem 

necessários.  
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8.1.2 Projeto-Piloto 

 

 

Como foi possível constatar durante o percurso deste estudo, os números do município 

de São Paulo trazem um grande desafio para a alteração da sistemática de fornecimento de 

material escolar, considerando principalmente o universo de mais de 1 milhão de matriculados 

e 3.600 escolas, distribuídas nas 13 DREs. 

Para validação do modelo, seria prudente realizar um projeto-piloto antes de implantar 

o sistema de vales em toda a rede, selecionando no máximo duas ou três DREs para realização 

do processo em um exercício ou calendário escolar. 

Para projetar um cenário de implantação em três DREs, selecionamos as Diretorias do 

Jaçanã/Tremembé, Ipiranga e Penha, com as quantidades de kits individuais previstas no Pregão 

Eletrônico no 74/2016, a quantidade de escolas por DRE e os valores sugeridos dos vales de 

acordo com cada faixa de ensino, e elaboramos a seguinte tabela: 

Tabela 20 – Estimativa de quantidade de cartões e valores para implantação de projeto-

piloto em três DREs 

 

Fonte: elaborada pelos autores. 

O cenário com as três DREs selecionadas representa aproximadamente: 

a) 27% do total de escolas do município; 

b) 18% do total de matrículas (admitindo que a quantidade de kits é a quantidade de 

matrículas); 

c) 18% do valor poderá ser investido no processo de contratação de empresa para 

fornecimento dos vales.  

De acordo com o estudo feito por georeferenciamento nas regiões das DREs, há mais 

de 10 mil estabelecimentos com CNAEs que comercializam materiais escolares, e todas as 
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escolas pertencentes às três DREs têm em um raio de até 1 km pelo menos 10 estabelecimentos 

que comercializam os respectivos materiais. 

O cenário projetado para implantação de um projeto-piloto com três DREs possibilita 

visualizar que a implantação pode também ser feita com apenas uma DRE, uma vez que os 

números encontrados em cada Diretoria Regional apresentam oportunidade de negócio para as 

empresas com valores acima de R$ 1,5 milhão. 

Caso a SME opte por implantar o projeto-piloto com a DRE Ipiranga, poderá atender 

aproximadamente 8% das escolas e 4,3% do universo total de matriculados e um investimento 

inferior a 6% do total esperado com o sistema de vouchers para todas as escolas e faixas de 

ensino. 

A partir da validação do projeto-piloto é possível também planejar a implantação 

gradativa nas DREs, dividindo por exercício ou ano calendário e amenizando possíveis 

impactos e possibilitando corrigir possíveis deficiências nos futuros processos. 

 

 

8.1.3 Riscos envolvidos na proposta de voucher 

 

 

Apesar da sugestão de uso de um projeto-piloto para testes e implementação de possíveis 

melhorias no processo, a priori a análise identifica riscos inerentes à proposta de voucher que 

devem ser considerados pela gestão durante a implementação. 

Vale, no entanto, destacar que quaisquer mudanças de arquétipo modicam padrões já 

estabelecidos, bem como podem causar desconforto a determinados grupos de interesse, de 

fornecedores, a funcionários ou a comunidade escolar. 

Os principais riscos observados são: 

a) O processo licitatório fracassado ou deserto; 

b) A mudança de modelo pode ser causa de guerra recursal ou de embargos políticos e 

jurídicos por parte de grupos interessados pela manutenção do arquétipo atual; 

c) Dificuldades de comunicação com a sociedade, uma vez que, de início, a mudança de 

modelo gera aumento direto de custo, estimado em 8% para SME. Nesse sentido, não 

ficam claros os custos indiretos que serão economizados com a eliminação de outras 
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tarefas, sendo necessário explicar para formadores de opinião, imprensa e sociedade que 

há muitos custos invisíveis no atual processo e que os ganhos de médio e longo prazo 

compensam o aumento inicial; 

d) O aumento da demanda no mercado pode exercer pressão para aumento nos preços dos 

materiais, de modo que o valor previsto para o voucher não cubra todo o custo de toda 

a lista de materiais na rede credenciada; 

e) Uso indevido do benefício por parte do público, desviando-se da finalidade; 

f) Possibilidade de baixa adesão ao credenciamento por parte dos comerciantes locais. 

 

 

8.2 Oportunidades de melhoria no processo em vigor  

 

 

A implantação de um modelo de atendimento passa por um processo decisório 

complexo, cuja avaliação de risco é uma variável fundamental para a tomada de decisão. 

A proposição considerou a implantação do modelo a partir da avaliação de um lote com 

três DREs, permanecendo as demais atendidas pelo modelo convencional de compra e 

distribuição do material escolar. 

Diante desse cenário em que poderá ter início por meio de um projeto-piloto, permanece 

a necessidade de realização de licitação para fornecimento de materiais pelo modelo 

convencional, ou ainda, caso a SME opte por não adotar o modelo proposto para prover os 

materiais escolares, o estudo proporcionou a oportunidade de detectar melhorias no processo 

vigente. 

 

 

8.2.1 Especificação técnica dos materiais 

 

 

O material escolar envolvido no processo de licitação da SME para uso individual e 

coletivo é de conhecimento da comunidade escolar em geral e dos técnicos que participam do 

processo de aquisição e recebimento. Entretanto, devido à quantidade de materiais envolvida 
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nesse processo e os requisitos que o certame licitatório exige, são necessárias certas 

competências para detalhar as descrições e especificações técnicas dos materiais. 

Contratar profissionais com essa competência ou firmar convênios com institutos de 

reconhecimento notório pode afastar problemas encontrados com especificações que não 

reflitam a qualidade desejada ou que possam direcionar a uma marca específica. 

No escopo de consultoria desses profissionais ou instituto, deve-se prever também a 

análise das propostas comerciais e avaliação de amostras apresentadas pelos licitantes. 

 

 

8.2.2 Amostra de kit aprovado 

 

 

A SME poderá solicitar ou adquirir dos licitantes contratados 14 amostras montadas de 

cada kit que será fornecido, para que 13 sejam distribuídas às DREs e uma permaneça na SME. 

As amostras deverão permanecer em posse dos fiscais responsáveis pelo recebimento 

dos kits para que seja possível realizar o recebimento qualitativo dos materiais. 

 

 

8.2.3 Aprovação do processo de produção e montagem dos kits 

 

 

Em posse de amostra aprovada no processo licitatório e durante o processo de produção 

dos kits, a Comissão criada para material escolar, conforme Portaria da SME, poderá, antes da 

emissão da NF e entrega nas DREs, visitar o local onde o fornecedor está realizando o processo 

de manipulação e montagem para validar por amostragem os kits.  
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8.2.4 Redefinição de lotes no processo de licitação 

 

 

A divisão dos mesmos lotes com percentual para atendimento ao Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte apresenta riscos no tocante à aquisição dos 

mesmos materiais com preços distintos e coloca em dúvida a capacidade operacional das 

empresas com estruturas limitadas para atendimento do grande vulto de material que a SME 

adquire anualmente. 

A SME poderá separar lotes para micro e pequenas empresas e cooperativas de forma 

que não forneçam itens similares em outros lotes, evitando assim pagar preços distintos para 

mesmos itens. 

Neste caso, separar os lotes com materiais de uso coletivo para atender a Lei no 123 e 

Decreto Municipal destinar à participação das micro e pequenas empresas e cooperativas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo apresenta um diagnóstico e uma proposta de alteração do modelo de 

contratação de materiais escolares, que atualmente é complexo e centralizado, para um sistema 

misto no qual predomina o uso de Voucher para o acesso ao material escolar individual e para 

o pedagógico. O modelo é chamado de misto por preservar apenas 2 itens no modelo licitatório 

por uma questão de custo benefício, mas direcionando sua predominância para o sistema de 

Vouchers, que descentralizado. Trata-se de uma quebra de paradigma que proporciona, entre 

outras oportunidades, que a comunidade escolar se sinta autônoma e envolvida no processo para 

escolher e adquirir os materiais, partindo de uma definição prévia de padrão e quantidades. 

Essa nova proposta vai conferir maior autonomia ao indivíduo alvo da política pública; 

fomentar a economia local e praticamente isentar a Secretaria Municipal de Educação do 

armazenamento, da distribuição de materiais e da fiscalização das especificações técnicas dos 

produtos nesse setor, atividades essas que estão distantes do “core business” e da expertise da 

SME. 

 Destaca-se nesse estudo, outrossim, o apontamento de que essas atividades não 

nucleares e não pedagógicas atualmente realizadas pela SME são os maiores pontos fracos do 

processo de compras do material escolar e de grande responsabilidade por atrasos na entrega 

do material escolar. 

O novo sistema descentralizado proposto por esse trabalho tem por finalidade primeira 

atender à atividade satélite de fornecer gratuitamente o material escolar para uso da comunidade 

matriculada no município de São Paulo (cuja gratuidade de fornecimento está prevista no inciso 

VII do art. 208 da Constituição Federal de 1988), bem como tem por efeito a criação de uma 

política de transferência renda e de promoção de incentivos econômicos regionais. 

O estudo partiu da solicitação da secretaria à FGV, tratando-se de um redesenho no 

processo de compras dos materiais escolares, desde seu planejamento e compra, até o 

recebimento e distribuição de material escolar no âmbito da administração municipal de São 

Paulo. Outra demanda do órgão foi pela maior integração à comunidade do entorno da escola.  

Como o objeto deste estudo, a SME, é um dos principais formuladores de políticas 

públicas do país, pilar importante da maior cidade do Hemisfério Sul, foi proposto, de início, 

um projeto-piloto como forma de transição para até, gradativamente, chegar ao atendimento do 
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montante de mais de 1 milhão matriculados por ano; isso porque o número de alunos reflete 

diretamente a quantidade de kits de material escolar que a SME deve fazer chegar às mãos dos 

matriculados antes do início do calendário escolar. 

Esse volume significativo de pessoas como público alvo também justifica a necessidade 

de políticas que promovam autonomia local e descentralização de serviços públicos, aponta o 

nosso estudo. Analisou-se a atual configuração excessivamente centralizada de poderes e 

recursos na União, bem como os modelos de transferências de recursos previstas no pacto 

federativo, além da disponibilização de verbas educacionais, rubricas e vinculações para esses 

insumos ou materiais na cidade de São Paulo, uma cidade que na realidade tem várias cidades 

dentro dela. 

Mais do que autonomia local, a adoção do Voucher para compra de materiais escolares 

vai incentivar a competitividade e pode ter impactos no consumo e, por conseguinte, na geração 

de emprego e renda locais. Impactos esses que motivam a mudança, apesar das perdas de 

economia em escala, possível por conta da atual centralização do processo. 

Este estudo apresenta também, a partir de análises espaciais, que já existe alta 

capilaridade de comércios e papelarias nas imediações das escolas municipais, tendo elas, em 

sua maioria, em média 10 comércios desse setor no raio de 1 Km de cada escola. Também se 

verificou nessa pesquisa a viabilidade de preços do mercado pulverizado frente aos valores 

obtidos pela SME em suas licitações. 

Constatou-se que há viabilidade na implantação do voucher para compra de material 

escolar do lado da oferta, a partir de uma pesquisa com as quatro maiores empresas que operam 

sistema de cartões de benefícios e vouchers. Identificou-se o interesse e viabilidade técnica de 

implantação de um sistema capaz de distribuir aos responsáveis pelos matriculados, o saldo em 

uma mídia (cartão magnético ou com chip) para que a aquisição dos materiais possa ser feita 

pelos mesmos, em estabelecimentos à sua escolha, seguindo lista de materiais definidas pela 

equipe pedagógica e as orientações e especificações da Secretaria. 

Outra vantagem da nova proposta é que a maior transparência ao processo a diminuição 

de agentes intermediários, o que tem potencial de diminuir os custos de transição. Esse estudo 

indica que parte significativa das empresas que atendem a SME na cadeia de compras de 

materiais escolares, são microempresas e que, portanto, muitas delas não têm estrutura para 

executar parte dos processos, que acabam sendo novamente ‘terceirizados’. 
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Além das análises técnicas e de viabilidade econômica de implantação do processo, 

também foi revisitado o arcabouço teórico e jurídico de compras públicas, a legislação 

específica do município de São Paulo, as rubricas e vinculações do orçamento, bem como foi 

feita uma análise sobre a importância social da política pública de fornecimento gratuito de 

materiais escolares e seu impacto no desenvolvimento pedagógico.  

Analisou-se, outrossim, que dada a menor complexidade de planejamento no sistema de 

Voucher proposto por esse estudo e a ampliação de 2 para 5 anos do prazo de realização do 

processo licitatório, possibilitado pelo novo modelo de compra de materiais escolares, pode-se 

também obter impactos positivos na imagem pública da instituição. Isso pode ocorrer porque o 

voucher simplificará processos, sem a devida perda de controle e probidade administrativa, 

tornando-os mais eficazes, céleres, concentrando as maiores responsabilidades da SME no que 

ela tem maior expertise: no pedagógico, ao invés da fiscalização técnica, armazenamento e 

logística de entrega, como hoje é a realidade das DREs.  

Com isso, aumenta-se, de forma significativa, a efetividade nos prazos o que vai causar 

impacto imagético e político positivos. Conforme, aqui apontado, os atrasos na entrega de 

materiais são objeto da totalidade de matérias sobre o tema. Isso também ocorre porque, de 

acordo com que fora apontado no estudo, a menor dependência do processo de licitatório tende 

a diminuir a guerra recursal e, portanto, produz também impacto positivo na celeridade 

administrativa e na imagem pública do governo e seu gestor. 

Também foram realizados: a avaliação de processos de auditoria para compreensão dos 

pontos fracos e formulação da proposta; foram feitas entrevistas com a equipe da SME; além 

de pesquisa com os responsáveis pelo recebimento dos materiais nas Diretorias Regionais de 

Educação. 

 A partir dessas análises, foram identificadas rupturas nos processos de licitação, de 

recebimento e distribuição de materiais. Dentre as falhas há a indicação do baixo controle da 

qualidade do material tanto por falta de qualificação, quanto por dificuldades de operação, uma 

vez que o crescimento de funcionários não acompanhou o de número de alunos. Ocorre que, no 

atual processo centralizado de compras, não se tem plena certeza se o recebido pelas escolas é 

o mesmo se ele é o mesmo do edital ou se é o mesmo apresentado na análise técnica amostral. 

Identificou-se que armazenamento, transporte e estocagem também são operados de 

forma pouco eficaz atualmente, com indícios de desperdícios de recursos. 
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Essas descobertas motivaram a busca por um modelo diferente do atual, que atendesse 

a esses requisitos e que esta pesquisa aponta como resultado a indicação do sistema de voucher 

como adequado para atender essas demandas.  

Essa análise indica a viabilidade da garantia de preços justos na ponta e ganhos com 

administração de pessoal, uma vez que a SME necessitará mais de constante treinamento e 

habilitação dos funcionários para garantir a qualidade e fidedignidade do material especificado 

e adquirido no processo de aquisição.  

Além da utilização do Voucher para o material individual, também está sendo proposto 

nesse estudo que um responsável por cada unidade de ensino possa fazer a compra de material 

pedagógico usado para atividades de uso coletivo por meio de um cartão.  

De todo modo, apesar da profundidade do estudo, nesse momento, não foi objeto 

dimensionar a diminuição de esforço que esses profissionais terão. Entretanto, esse esforço 

economizado poderá ser canalizado para acompanhamento e monitoramento do modelo 

proposto. 

Dadas as quantidades de insumos envolvidos na operação, a mudança proposta pode ser 

delineada por meio de um plano estratégico, com início a partir de um projeto-piloto em parte 

das DREs. 

Em última análise, a SME receberá sugestões de aprimoramento do processo vigente de 

aquisição dos materiais, podendo avaliar as oportunidades de melhorias encontradas durante a 

avaliação das etapas do processo de elaboração dos documentos que compõem o processo de 

licitação e suas regras, bem como nas atividades de recebimento, armazenamento e distribuição 

dos materiais. 

Em suma, o modelo de contratação da nova proposta provoca significativa alteração na 

operação da equipe da SME e principalmente na cadeia de funcionários lotados nas DREs e 

unidades de ensino responsáveis pelo recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais 

escolares, uma vez que expõe a possibilidade de aquisição dos materiais de uso individual 

diretamente pela sociedade, de modo que as tarefas relativas a essas etapas do processo deixam 

de existir nas DREs e unidades de ensino para esses kits.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL – 2018 

Organização: Secretaria Municipal da Educação - Prefeitura de São Paulo 

Alunos da Fundação Getúlio Vargas – Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas: 

Carlos Henrique Ribeiro Cardoso, Jackson Andrade de Matos e Wagner Augusto Lopes de Vargas 

  

I – Situação problema: 

Por se tratar de um processo complexo e centralizado, a aquisição de materiais escolares na cidade de 

São Paulo, maior município da América Latina, apresenta uma série desafios, que vão desde de seu 

planejamento e previsão das aquisições até a alocação desses recursos— que advém do orçamento—à 

logística de entrega, que depende da efetividade das etapas anteriores. 

 

Com investimento público na ordem de R$ 150 milhões por ano com materiais escolares na Capital 

paulista, a responsabilidade pelo planejamento, especificação, aquisição e distribuição desses materiais 

é da Coordenadoria de Administração, Finanças e Infraestrutura (COAD) da Secretaria Municipal de 

Educação do município de São Paulo. Ou seja, é um processo complexo, por ter diversas etapas, e que 

envolve considerável volume de recursos. 

 

Ademais, vale observar que, os materiais escolares são fundamentais para educadores e educandos, 

sendo necessários à execução de atividades nas unidades escolares. Os objetos de aquisição são: 

 

a) materiais escolares (estojo, canetas, lápis, cadernos, agenda, entre outros); 

 

b) materiais pedagógicos de uso coletivo nas escolas (guache, cartolina, massinha e outros); e 

 

c) kits individuais de uniforme (camisetas, bermuda, meias, calças, blusão, jaqueta e pares de tênis). 

 

Considerando o universo e as especificidades existentes entre os materiais, o escopo do estudo ficará 

restrito apenas aos materiais escolares de uso individual e materiais pedagógicos de uso coletivo, ou 

seja, os kits individuais de uniformes não serão considerados no estudo em questão. 

 

O desafio colocado inicialmente, portanto, é o de redesenhar os processos de aquisição e gestão dos 

materiais escolares e pedagógicos de forma a aprimorar as especificações técnicas, aumentar a 

celeridade na entrega e envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra. 

 

Além do redesenho desses processos de compra, a secretaria de Educação também demanda à FGV 

sugestões para ampliar a participação das unidades na avaliação e na escolha dos materiais. Tudo isso, 

obviamente, precisa ser feito em total sinergia com a aquisição de materiais. 

  

  

II - Desafios colocados pela Secretaria Municipal de Educação 

 

- Planejar a previsão de aquisições e a alocação de recursos orçamentários, além de fazer o mesmo 

com a logística de entrega; e 

 

- Ampliar a participação das unidades na avaliação e na escolha dos materiais, de modo que tudo isso 

esteja articulado aos processos de compra centralizada a fim de obter maior a eficiência e, portanto, 

economia de recursos no processo. 
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III - Objetivo 

- Analisar as principais dificuldades e desafios existentes na elaboração do 

planejamento; na previsão de aquisições; na alocação de recursos orçamentários; e 

logística de entrega para os materiais escolares. 

- Se for ratificada a oportunidade, redesenhar os processos para aquisição dos materiais, buscando os 

três ‘E’ da gestão pública. Eficiência e eficácia no processo de compra, e efetividade na logística e 

entrega de materiais. 

- Estudar e sugerir meio de fomento à participação das unidades na avaliação e na escolha dos 

materiais, sem alterar o processo de compra centralizado por meio de licitação. 

  

VI - Metodologia 

A ser desenvolvida pelos mestrandos, prevendo análise de campo, observação, entrevistas, revisão e 

pesquisa bibliográfica. 

A proposta metodológica será definida pelo grupo de mestrandos do MPGPP em conjunto com a 

SME, sendo desejável o uso de bibliografia especializada sobre o tema. Tudo isso, contemplando a 

abordagem de experiências nacionais, análise de campo, observação e entrevistas. 

Por fim, considera-se desejável a coleta de informações a partir de entrevistas com os gestores da SME 

e com equipes selecionadas da comunidade escolar. 

  

V - Abordagem 

Análise de documentos e dados considerados importantes para a elaboração do diagnóstico e para a 

sinalização de caminhos a serem percorridos, informações essas a serem disponibilizadas pela SME e 

por outras secretarias, se for o caso. 

  

VI - Produtos 

Entrega do trabalho de conclusão de curso que espelhará um relatório final, acrescido de anexos e 

referências bibliográficas, a ser protocolado na Secretaria de Registro da EAESP-FGV e apresentação 

do relatório diante de banca, com participação de dirigente(s) ou responsáveis da Secretaria Municipal 

de Educação do Município de São Paulo envolvido(s), contendo: 

a) Diagnóstico da situação e análise;  

b) Proposta para redesenhar os processos para aquisição e gestão materiais escolares e 

pedagógicos (se diagnosticada disfunções ou possibilidades de melhoria), aprimorar as 

especificações técnicas e aumentar a celeridade na entrega e tentar envolver a comunidade escolar 

nos mecanismos de decisão da compra;  

c) Proposta de medidas específicas e justificativas; e 

d) Procedimentos relacionados à implementação das medidas propostas. 

  

VII - Organização 

- Secretaria Municipal de Educação de São Paulo; 

- Endereço: Rua Borges Lagoa, 1230. Vila Clementino - CEP:04038-003; 

  

VIII - Contato e pessoas responsáveis 

Alexandre Alves Shcneider - Secretário de Educação; 

Fernanda Campagnucci - Analista de Políticas Públicas e Gestão na SME 

Daniela Marques Capalbo – Chefe de Núcleo da COAD 

Leonardo Spiacci Campos – Analista de Políticas Públicas de Gestão Governamental da COPED 
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ANEXO B 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 

Kits Individuais 

  

CEI: 

01 Agenda Escolar 

01 Conjunto de giz de cera grosso (12 cores) 

  

EMEI: 

01 Agenda Escolar 

01 Estojo Escolar 

01 Caderno de desenho – 48 fls 

01 Caderno de desenho – 96 fls 

04 Lápis grafite 

02 Conjuntos de lápis de cor (12 cores) 

01 Conjunto de giz de cera (12 cores) 

01 Conjunto de caneta hidrográfica (12 cores) 

02 Borrachas brancas 

02 Apontadores 

01 Tesoura sem ponta 

02 Colas brancas 

01 Embalagem de tinta guache (6 cores) 

02 Caixas de massa para modelar (6 cores) 

  

EMEF, EMEBS, EMEFM – 1º a 6º anos:  

01 Agenda Escolar 

01 Estojo Escolar 

04 Cadernos Brochurão – 80 fls 

01 Caderno de desenho – 96 fls 

01 Conjunto de lápis de cor (12 cores) 

01 Conjunto de giz de cera (12 cores) 

01 Conjunto de canetas hidrográficas (12 cores) 

02 Borrachas brancas 

02 Apontadores com depósito 

02 Colas brancas 

04 Lápis grafite 

01 Tesoura escolar sem ponta 

01 Régua transparente 30 cm 

  

EMEF, EMEBS, EMEFM – 7º a 9º anos: 

01 Agenda Escolar 

01 Estojo Escolar 

02 Cadernos universitários – 200 fls 

01 Caderno de desenho – 96 fls 

01 Conjunto de lápis de cor grande (12 cores) 

02 Borrachas brancas 

02 Apontadores com depósito 
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04 Lápis grafite 

02 Canetas esferográficas de cor Azul 

02 Canetas esferográficas de cor Vermelha 

01 Tesoura escolar sem ponta 

01 Régua transparente 30cm 

01 Transferidor 180° 

01 Esquadro 45º 

01 Esquadro 60º 

  

EJA - Etapas: Alfabetização, Básica, Complementar e Final: 

01 Agenda Escolar 

01 Estojo Escolar 

03 Cadernos universitários – 200 fls. 

01 Caderno de desenho – 96 fls. 

02 Borrachas brancas 

02 Apontadores com depósito 

03 lápis grafite 

02 canetas esferográficas de cor azul 

02 canetas esferográficas de cor vermelha 

01 régua transparente 30 cm 

  

  

Kits Pedagógicos para as Escolas – para uso coletivo dos alunos: 

 

CEI com menos de 100 alunos: 

12 conjuntos de giz de cera grosso (12 cores) 

02 Bobinas de Papel Kraft 

100 Capas plásticas para crachás com prendedor 

1000 Etiquetas adesivas brancas (5,00cm X 10,00cm) 

100 Folhas de cartolina branca 

04 Folhas de papel color set. Vermelho 

04 Folhas de papel color set. Amarelo 

04 Folhas de papel color set. Verde 

04 Folhas de papel color set. Azul 

04 Folhas de papel color set. Preto 

30 Conjuntos de cola colorida de 6 cores 

12 Colas líquidas escolares de 1 litro 

600 palitos de sorvete 

06 Pincéis atômicos de cor Preta 

06 Pincéis atômicos de cor Verde 

06 Pincéis atômicos de cor Azul 

06 Pincéis atômicos de cor Vermelha 

30 Pincéis brocha nº 2 

30 Pincéis grossos nº 10 

10 Embalagens de 500 ml de guache Azul 

10 Embalagens de 500 ml de guache Amarelo 

10 Embalagens de 500 ml de guache Preto 

10 Embalagens de 500 ml de guache Vermelho 

05 Embalagens de 500g de massa para modelar Amarela 

05 Embalagens de 500g de massa para modelar Vermelha 
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05 Embalagens de 500g de massa para modelar Azul 

05 Embalagens de 500g de massa para modelar Branca 

05 Embalagens de 500g de massa para modelar Preta 

05 Embalagens de 500g de massa para modelar Verde 

04 Resmas de papel sulfite A3 

01 Resma de papel sulfite A4 de cor Azul 

01 Resma de papel sulfite A4 de cor Rosa 

01 Resma de papel sulfite A4 de cor Amarela 

01 Resma de papel sulfite A4 de cor Branca 

02 Rolos de Plástico Transparente 

05 Rolos de barbante 

12 Rolos de fita crepe 

30 Rolos para pintura 

200 Sacos plásticos grossos com 4 furos 

  

CEI com mais de 100 alunos: 

24 conjuntos de giz de cera grosso (12 cores) 

04 Bobinas de Papel Kraft 

150 Capas plásticas para crachás com prendedor 

1000 Etiquetas adesivas brancas (5,00 cm x 10,00 cm) 

200 Folhas de cartolina branca 

08 Folhas de papel color set. Vermelho 

08 Folhas de papel color set. Amarelo 

08 Folhas de papel color set. Verde 

08 Folhas de papel color set. Azul 

08 Folhas de papel color set. Preto 

50 Conjuntos de cola colorida de 6 cores 

24 Colas líquidas escolares de 1 litro 

1000 palitos de sorvete 

12 Pincéis atômicos de cor Preta 

12 Pincéis atômicos de cor Verde 

12 Pincéis atômicos de cor Azul 

12 Pincéis atômicos de cor Vermelha 

50 Pincéis brocha nº 2 

50 Pincéis grossos nº 10 

20 Embalagens de 500 ml de guache Azul 

20 Embalagens de 500 ml de guache Amarelo 

20 Embalagens de 500 ml de guache Preto 

20 Embalagens de 500 ml de guache Vermelho 

10 Embalagens de 500g de massa para modelar Amarela 

10 Embalagens de 500g de massa para modelar Vermelha 

10 Embalagens de 500g de massa para modelar Azul 

10 Embalagens de 500g de massa para modelar Branca 

10 Embalagens de 500g de massa para modelar Preta 

10 Embalagens de 500g de massa para modelar Verde 

06 Resmas de papel sulfite A3 

02 Resmas de papel sulfite A4 de cor Azul 

02 Resmas de papel sulfite A4 de cor Rosa 

02 Resmas de papel sulfite A4 de cor Amarela 

02 Resmas de papel sulfite A4 de cor Branca 
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04 Rolos de Plástico Transparente 

10 Rolos de barbante 

24 Rolos de fita crepe 

50 Rolos para pintura 

300 Sacos plásticos grossos com 4 furos 

  

EMEI: 

10 Bobinas de Papel Kraft 

500 Capas plásticas para crachá, com prendedor 

10 Colas líquidas escolares de 1 litro 

1000 Etiquetas adesivas brancas (5,00cm X 10,00cm) 

100 Folhas de cartolina branca 

08 Folhas de papel color set. Vermelho 

08 Folhas de papel color set. Amarelo 

08 Folhas de papel color set. Verde 

08 Folhas de papel color set. Azul 

08 Folhas de papel color set. Preto 

08 Folhas em E.V.A Vermelha 

08 Folhas em E.V.A Amarela 

08 Folhas em E.V.A Verde 

08 Folhas em E.V.A Azul 

08 Folhas em E.V.A Preta 

50 Conjuntos de cola colorida de 6 cores 

1000 palitos de sorvete 

12 Pincéis atômicos de cor Preta 

12 Pincéis atômicos de cor Verde 

12 Pincéis atômicos de cor Azul 

12 Pincéis atômicos de cor Vermelha 

50 Pincéis brocha nº 2 

50 Pincéis grossos nº 10 

06 Resmas de papel sulfite A3 

16 Resmas de papel sulfite A4 de cor branca 

01 Rolo de Plástico Transparente 

10 Rolos de barbante 

50 Rolos para pintura 

1000 Sacos plásticos grossos, com 4 furos 

  

EMEF/EMEBS - 1º ao 9º anos: 

300 Fitas métricas 

300 Compassos 

1000 Sacos plásticos grossos, com 4 furos 

20 Colas líquidas escolares de 1 litro 

10 Embalagens de 500 ml de guache Azul 

10 Embalagens de 500 ml de guache Amarelo 

10 Embalagens de 500 ml de guache Preto 

10 Embalagens de 500 ml de guache Vermelho 

100 Canetas esferográficas de cor Azul 

100 Canetas esferográficas de cor preta 

100 Canetas esferográficas de cor vermelha 

50 Pincéis nº 0 chato 
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50 Pincéis nº 2 redondo 

50 Pincéis nº 4 redondo 

EJA – Alfabetização, Básica, Complementar e Final: 

80 Tesouras grandes sem ponta 

100 Folhas com 30 etiquetas de 2,54cm X 6,67cm 

40 Lupas com haste 

40 Pincéis atômicos de cor Preta 

40 Pincéis atômicos de cor Verde 

40 Pincéis atômicos de cor Azul 

40 Pincéis atômicos de cor Vermelha 

100 Compassos 

100 Esquadros 45º (reciclados) 

100 Esquadros 60º (reciclados) 

100 Transferidores 180º (reciclados) 

05 Colas líquidas escolares de 1 litro 

10 Conjuntos de caneta hidrográfica grossa (12 cores) 

20 Conjuntos de lápis de cor grande (12 cores) 

08 Resmas de papel sulfite A4 de cor branca 

  



162 

ANEXO C 

 

PERGUNTAS PARA PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Público-Alvo: COAD E COPED  

Data: ____/_____/_____ 

Pessoa entrevistada:____________________________________________________ 

Área:________________________________________________________________ 

Função: ______________________________________________________________ 

Tempo de Atuação na Função:____________________________________________ 

1) Por que vocês acham que a SME demandou à turma de MPGPP da FGV os desafios de:  

a) aprimorar os processos de aquisição? 

b) aprimorar as especificações técnicas? 

c) aprimorar a gestão desses materiais? 

d) garantir celeridade na entrega?  

e) envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra? 

2) Cabe à COAD planejar, especificar, adquirir e distribuir materiais necessários à execução de 

atividades nas unidades escolares e ao acesso e permanência dos educandos. 

De acordo com a sua experiência quais as principais dificuldades ou problemas na fase de:  

a) planejamento de um modo geral? 

b) ampliar a participação das unidades (comunidade escolar, professores e sociedade) na avaliação e 

na escolha dos materiais? 

c) definição do material? 

d) especificação técnica e detalhada do material? 

e) previsão de aquisições? 

f) realização da estimativa de preços 

g) alocação de recursos orçamentários? 

h) qualidade das informações nos documentos que resultarão na entrega dos materiais (Edital, Ata, 

Autorização de Fornecimento)? 

i) realização do processo de licitação? 

j) emissão das Autorizações de Fornecimento? 
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k) gestão das Autorizações de Fornecimento (prazos e quantidades)? 

l) gestão de qualidade dos fornecedores (especificação dos documentos frente aos materiais 

entregues)? 

m) qualificação da equipe para avaliar o material? 

n) recebimento dos materiais? 

o) armazenamento dos materiais até a entrega aos alunos planejamento de entrega dos materiais aos 

alunos? 

2) Por que o material de uso coletivo constante na Portaria vigente não fez parte do Pregão 

Eletrônico n° 74/SME/2016? 

3) O Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016 possuía 12 lotes, sendo que a necessidade inicial da SME 

era adquirir apenas 6 Kits diferentes. Porque o Pregão foi publicado com 12 lotes? 

4) Qual o critério para definição da participação restrita das Micro, Pequenas Empresas e 

Cooperativa para os Lotes 1, 3, 5, 7, 9 e 11? 

5) Em relação ao processo de aquisição de material escolar existe algum outro ponto que não foi 

abordado você acha importante mencionar? 
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ANEXO D 

 

TRANSCRIÇÃO COM ÍNTEGRA DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 

PERGUNTAS PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Público-Alvo: COAD E COPED  

Data: 

Pessoa entrevistada: Daniel De Bonis 

Área: Gabinete 

Função: Secretário municipal adjunto 

Tempo de Atuação na Função: 1 ano e 9 meses 

  

1) Por que vocês acham que a SME demandou à turma de MPGPP da FGV os desafios 

de: 

a) aprimorar os processos de aquisição? 

A gente tem uma rede de tamanho muito grande, uma rede maior do que a maioria das redes 

estaduais de ensino no Brasil e maior até do que alguns países, atendemos 1 milhão de alunos 

sendo atendidos. E isso nos demanda um desafio do ponto de vista da logística de compras e 

planejamento de insumos, nos quais se incluem os materiais escolares muito grande. Então, a 

nossa intenção é buscar as maneiras mais racionais de atender isso da melhor forma necessidade 

da escola. E tentamos equilibrar esses dois princípios: fazer essa aquisição de forma 

centralizada para obter ganhos de escala muito grandes. Uma vantagem que temos. Por outro 

lado, a gente acaba padronizando sem talvez atender a necessidade específica de cada escola. 

A gente tem outro princípio que é tentar atender a especificidade das escolas na ponta. A gente 

tenta manter um modelo que equilibre esses dois princípios: atender as necessidades específicas 

da escola e um ganho em escala nas compras. 

A estrutura do setor pública, ela foi pensada e estruturada para um tipo de rede diferente da 

realidade que temos hoje. A rede municipal cresceu muito especialmente na educação infantil 

e no fundamental. Historicamente havia uma rede muito atendida pelo Estado, com o 

complemento do município apenas. Após a CF 88 há processo de municipalização que leva os 

municípios a absorverem uma quantidade grande de responsabilidades, no fundamental e no 

infantil e no caso do infantil a gente ainda tem uma ampla demanda de vagas com creches que 

ainda temos que expandir.  

A rede crescer muito, mas a estrutura administrativa que sustenta essa rede ela nem foi 

estruturada nem cresceu na mesma proporção. Isso leva a que tenhamos desafios grandes na 

gestão por conta disso. Há uma quantidade de escolas grande, mas não ampliamos a capacidade 
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de gestão seja do ponto de vista de processos, sistemas, equipe técnica, seja no aspecto 

quantitativo das pessoas que trabalham esse é um desafio que envolve uma série de processos. 

b) aprimorar as especificações técnicas?  

Essa questão aparece uma vez que, como Secretaria de Educação, nossa competência 

institucional instalada é muito forte na área pedagógica. Portanto, os requisitos do ponto vista 

pedagógico eles são claros e a equipe tem condição de formular. Já quando entramos na 

especificação técnica de material a equipe tem dificuldade muitas vezes, do ponto de vista 

institucional, de chegar à conclusão de qual é a especificação técnica mais adequada para você 

dar início ao processo licitatório porque não temos muitas vezes o conhecimento técnico 

interno para dar conta disso. Então vimos fazendo isso de algumas maneiras, como parcerias 

com o IPT, institutos da federal de São Carlos, de modo a atestar essa análise técnica de modo 

que possamos especificar corretamente numa licitação. Mas encontrar um melhor modelo 

para isso ainda é um desafio. 

c) aprimorar a gestão desses materiais? 

Aí um muito mais uma questão de planejamento e da gestão de informação para que 

consigamos ter uso mais efetivo. Ter sistemas em que a gente consiga ter controle de estoque 

adequados controle do ponto de vista do uso do material por cada escola por cada modalidade 

ensino, o quanto você usa mais, menos. Esses levantamentos eles são feitos, mas eles não 

estão sistematizados num banco de dados para utilizar essa informação de forma rápida ela 

leva algum tempo. Importante nesse sentido para que possamos usar melhor o recurso 

público. 

d) garantir celeridade na entrega? 

Desafio da logística. Quando você tem mais de 3 mil unidades escolares e sua maioria direta e 

isso impõe um desafio logístico para que o material seja entregue conferido e acompanhado da 

forma correta. O modelo contratual tem que levar isso e conta também. 

e) envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra? 

É importante para que possamos avaliar a política que está sendo adotada. Porque podemos 

optar por algum tipo de material em que o professor, que vai realmente utilizar o material, 

acha que não é o mais adequado. Os pais podem pensar que esse material deveria ser de outra 

forma. Fazer essa escuta é importante. Todas escolas, inclusive, têm APM e é um espaço em 

que a família consegue ter esse contato com a escola e devolve esse feedback de como as 

coisas estão funcionando e como elas podem funcionar melhor. 

2) Cabe à COAD planejar, especificar, adquirir e distribuir materiais necessários à 

execução de atividades nas unidades escolares e ao acesso e permanência dos educandos. 

De acordo com a sua experiência quais as principais dificuldades ou problemas na fase 

de: 

a) planejamento de um modo geral? 
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Ter informações sistematizadas, bancos de dados funcionais em que obtenhamos a 

informação de forma rápida. Isso é uma dificuldade. 

b) ampliar a participação das unidades (comunidade escolar, professores e sociedade) na 

avaliação e na escolha dos materiais? 

Não temos uma cultura de participação e envolvimento na vida escolar no país como um todo 

os meios tecnológicos ou formais existem, mas temos que conseguir estimular as pessoas a se 

envolverem mais. 

c) definição do material? 

Não acho que seja dificuldade. 

d) especificação técnica e detalhada do material? 

Ter conhecimento para fazer melhores especificações técnica possíveis e como firmar 

parcerias com instituições de capacidade técnica que possam nos apoiar para isso, essa é uma 

dificuldade talvez operacional. Como incorporar conhecimento técnico através de parcerias. 

e) previsão de aquisições? 

Não acho que tenha uma dificuldade grande, podemos aprimorar a informação a meu ver mais 

ligada ao planejamento. 

f) realização da estimativa de preços? 

Temos um departamento que faz uma pesquisa de mercado e no caso do material não vejo 

problemas 

g) alocação de recursos orçamentários? 

Não há dificuldade orçamentária, prevemos e executamos de forma razoável. 

h) qualidade das informações nos documentos que resultarão na entrega dos materiais 

(Edital, Ata, Autorização de Fornecimento)? 

Nisso não haveria dificuldade. 

i) realização do processo de licitação? 

O volume de licitações em relação a quantidade pessoas da nossa equipe 

j) emissão das Autorizações de Fornecimento? 

Não. 

k) gestão das Autorizações de Fornecimento (prazos e quantidades)? 

Não, do meu conhecimento não. 
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l) gestão de qualidade dos fornecedores (especificação dos documentos frente aos 

materiais entregues)? 

Não vejo problema. 

m) qualificação da equipe para avaliar o material? 

O mais difícil é a especificação do material em si. Nesse caso é mais uma questão de 

conferência que não sei se há um grande problema para isso. Não saberia dizer. 

n) recebimento dos materiais? 

Não vejo problema. 

o) armazenamento dos materiais até a entrega aos alunos planejamento de entrega dos 

materiais aos alunos? 

Não vejo problema. 

3) Por que o material de uso coletivo constante na Portaria vigente não fez parte do 

Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016? 

Teria que ver com a COAD. 

4) O Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016 possuía 12 lotes, sendo que a necessidade inicial 

da SME era adquirir apenas 6 Kits diferentes. Por que o Pregão foi publicado com 12 

lotes? 

Pregão que foi feito em 2016, em nem estava aqui, era outra equipe. Não tenho como 

responder por essa tomada de decisão. 

5) Qual o critério para definição da participação restrita das Micro, Pequenas Empresas 

e Cooperativa para os Lotes 1, 3, 5, 7, 9 e 11? 

O que há é uma exigência da Lei de licitações que, para cada lote, tenha um lote destacado 

para micro e pequena empresa, é uma exigência legal. (não respondeu quanto aos critérios). 
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PERGUNTAS PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Público-Alvo: COAD E COPED 

Pessoa entrevistada: Daniella Capalbo 

Área: Núcleo de Uniforme Escolas, Material e Logística. 

Função: Chefe de Núcleo 

Tempo de Atuação na Função: 9 meses 

  

1) Por que vocês acham que a SME demandou à turma de MPGPP da FGV os desafios 

de: 

a) aprimorar os processos de aquisição? 

Então, pelo que eu percebi, a gente tem dificuldade neste processo de gestão mesmo, da ata, 

das entregas e não é só material, uniformes também, kit pedagógico. Então, eu acho que a 

secretaria está tentando aprimorar estes processos. 

b) aprimorar as especificações técnicas? 

Não, realmente, porque a gente está tentando ter apoio das equipes técnicas, a gente tem um 

contrato com o IPEM hoje, mas as vezes não é muito a área deles, então, a gente precisaria de 

um suporte decisório, técnicos mesmo, especializado para nos ajudar a fazer as especificações. 

c) aprimorar a gestão desses materiais? 

Qual a nossa dificuldade hoje na gestão? é a questão das informações, então, eu não sei se o 

nosso sistema, a gente precisa aprimorar mesmo, mas, assim, a nossa dificuldade mesmo é: o 

secretário precisa de informações diárias, rápidas e isso a gente não tem, então, até o pessoal da 

DRE verificar a data que foi a entrega e passar para a gente, isso demanda um tempo. Então, 

hoje a nossa grande dificuldade é essa. 

d) garantir celeridade na entrega? 

Então, eu não sei, eu acho que tudo está ligado a isso na verdade e desde a nossa gestão com a 

empresa mesmo: que eles atendam ao cronograma. Eu acho que talvez uma falha, aqui, nossa 

é que a gente tem que ficar mais em cima disso, porque a equipe aqui, na verdade, ela é nova, 

até para vocês entenderem um pouquinho, o setor é novo, então, este setor ele não existia, era 

um setor só de aquisição. Então mobiliário e uniforme era tudo junto, aí criou-se este setor para 

que fosse algo mais específico. Então a gente está tentando montar esta parte da gestão mesmo, 

acertos, erros enfim. Mas, eu não sei, eu acho que esta parte da informação, talvez da 

capacitação dos fiscais das DREs é uma coisa importante que a gente está tentando também 

porque eles estão lá na ponta e eles não sabem mesmo o que acontece. 

O que eu consigo enxergar hoje é isso só, esta questão do próprio conhecimento mesmo do 

fiscal, de conseguir entender como é o processo de entrega, o que ele precisa conferir, assim o 

que eu consigo ver hoje é isso, por enquanto. 

e) envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra? 

Eu não sei como foi feito esta portaria, qual foi o estudo que eles fizeram para esta composição 

o que a gente está tentando aqui é envolver mais a comunidade mesmo para sentir o que eles 

precisam, de repente a gente acha que eles precisam de 1 massinha e não é isso eles precisam 

de 2, o professor acha que é mais importante 2 caixas massinhas que 2 apontadores, por 
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exemplo, então, eu acho que a comunidade escolar nesse processo é importante mesmo para 

eles, porque a gente, muitas vezes, não sabe, a gente acha que entregando 5 lápis está bom, mas 

não é suficiente ou seja para atender tecnicamente a necessidade do programa.  

  

2) Cabe à COAD planejar, especificar, adquirir e distribuir materiais necessários à 

execução de atividades nas unidades escolares e ao acesso e permanência dos educandos. 

De acordo com a sua experiência quais as principais dificuldades ou problemas na fase 

de: 

a) planejamento de um modo geral? 

Só esta questão da COAD que eles disseram de planejar e especificar, isso ocorre em parceria 

com a COPED também. A relação que temos com a COPED é muito boa a gente consegue 

planejar juntos e pensar juntos. Agora, a dificuldade neste momento eu não consigo te dizer 

uma dificuldade expressiva, posso até pensar porque a gente está nesse processo agora 

montando um termo de referência. 

b) ampliar a participação das unidades (comunidade escolar, professores e sociedade) na 

avaliação e na escolha dos materiais? 

Eu não sei se o Leonardo comentou, mas nós fizemos uma pesquisa digital uma enquete e a 

participação foi muito pequena, pouca, agora, como que a gente conseguiria, talvez, assim uma 

coisa que eu gostaria muito é de estreitar a relação com a DREs de ter mais dialogo com eles 

participarem mais e eles terem mais relacionamento com as comunidades. Sendo uma 

dificuldade que a gente tem hoje e eu gostaria de não ter mais está dificuldade para gente poder 

sanar isso. Ter mais troca de informações, porque como a demanda deles é grande, então até 

falta tempo para a gente ter reuniões, por exemplo, mensais, para eles passarem as dificuldades 

deles e tentarmos resolver juntos. 

c) definição do material? 

Esta parte de definição COPED é mais envolvida com isso porque eles fizeram, dizendo da 

experiência de agora, deste termo de referência, eles fizeram reuniões com as áreas, ensino 

fundamental, educação infantil que estão mais próximas da escola, devem ter feito também uma 

reunião com o pessoal da DRE para ver quais eram as necessidades para fazer a composição e 

a quantidade. Então, a gente quis mexer um pouco nisso porque a gente viu que tem algumas 

necessidades que não são tão necessárias mesmo e outras que são e eu acho que ficou bem bom. 

Não senti dificuldade, não identifiquei problema algum. 

d) especificação técnica e detalhada do material? 

A dificuldade eu acho que é não ter um suporte de algum órgão técnico mesmo. Nos até pedimos 

ajuda do Senai que ajudou em alguns momentos, mas nos fizemos baseados em especificações 

de outros órgãos que deram certo, mas a gente não tem apoio de uma instituição técnica e isso 

é nossa maior dificuldade. Nós temos, hoje, contrato com o IPEM e estamos tentando contrato 

com outro órgão, mas está em andamento para poder fazer tudo isso e poder sanar. 

 

e) previsão de aquisições? 
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A gente faz baseada em um EOL, gente pede baseado para o centro de informação aqui da DRE 

e eles mandam para a gente,” olha tem tantas matrículas” e a gente faz baseado nisso. Então, é 

por quantidade de matrículas efetuadas naquele momento, por exemplo, a data de corte é sempre 

o final do mês. Tem lá o quantitativo e nós fazemos baseados nisso. Todo mês, eles fazem um 

levantamento tanto para material individual de reposição ou pedagógico. Também não vejo 

problema. 

f) realização da estimativa de preços? 

Então, quem faz a estimativa é um setor específico de pesquisa de mercado, mas eu posso 

responder porque eu sei que eles têm dificuldade de encontrar fornecedores que mandem 

propostas para a gente e esta é uma dificuldade deles, que até acham as atas vigentes, mas, 

muitas vezes, as especificações e a composição não são as mesmas e, aí, ficamos dependentes 

dos fornecedores. 

g) alocação de recursos orçamentários? 

Este ano ficou bem reduzido nosso orçamento, então, se não der este ano, precisaremos pedir 

suplementação e aí vai depender do nosso quantitativo. A contabilidade abre um processo em 

paralelo e manda para a secretária de finanças para aprovar primeiro passa pela nossa 

coordenadoria e o órgão que aprova é o de finanças. 

h) qualidade das informações nos documentos que resultarão na entrega dos materiais 

(Edital, Ata, Autorização de Fornecimento)? 

Eu não tenho problema com o edital, o que estamos tentando melhorar é o termo de referência, 

que temos alguns problemas. Na verdade nós estamos tentando aprimorar, nas nossas 

experiências, por exemplo, penalidades, e definir exatamente quais serão as penalidades, a 

questão da arte, eles sempre cobram para, por exemplo, fazer a capa do caderno, então, o 

problema que eu enxergo hoje é o termo de referência que tem que melhorar. 

i) realização do processo de licitação? 

A nossa dificuldade são prazos, sempre tem que correr com tudo, mas, no procedimento de um 

modo geral, não vejo problema, só nos prazos internos do processo. Porque de repente vai para 

pesquisa de mercado e demanda um tempo lá que, razoavelmente, uns 15 dias antes de publicar. 

Então, quando publica e está na faze de negociação e está acontecendo o pregão, já inicia uma 

pressão para que a gente termine logo, devido aos outros prazos que não foram cumpridos. 

j) emissão das Autorizações de Fornecimento? 

Não, isso é tranquilo. 

k) gestão das Autorizações de Fornecimento (prazos e quantidades)? 

Eu acho que é uma dificuldade nossa aqui, porque a gente precisa cobrar mais as empresas pois 

eu emiti a ordem de fornecimento e eles tem que ter um prazo para entrega do cronograma. 

Então, a gente precisa ficar mais atento a isso em obter o cronograma. Quanto as quantidades 

não há dificuldade, agora, com relação ao cronograma que a empresa entrega para a gente, tem 

os dias para nos entregar o cronograma de entrega, são comunicados por diário oficial para 

retirada da OS para que comece a contar o prazo e, neste ponto, não há problema. Quando eles 

entregam calção, contrato, eles retiram a OS e até o momento não tivemos problemas. Na 
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verdade, a gente faz uma compra grande em que usamos os dados de outubro do ano passado, 

que foi liberado o dinheiro, daí a gente faz entre março e abril uma nova aquisição para os 

alunos que entrarão depois. É como se fosse um ajusto. Então, o problema está na obtenção do 

cronograma e acompanhamento da entrega. 

l) gestão de qualidade dos fornecedores (especificação dos documentos frente aos 

materiais entregues)? 

Então, só para contextualizar, a gente orienta as DREs para que eles façam uma análise amostral 

ali, então, eles abrem algumas caixinhas e olham se tem alguma inconsistência, a empresa troca, 

o que nós fizemos o ano passado foi recolher amostras durante o trâmite contratual. Mas não 

mandamos para laboratório para analisar e não vejo nenhuma dificuldade, o material até o 

momento é entregue a contento, o que a DRE vê com as escolas é que está dentro do 

especificado. 

m) qualificação da equipe para avaliar o material? 

Sim, a gente faz uma reunião no início do ano para orientá-los, só que durante o ano alguns 

fiscais mudam e é aí que eu acho que a gente precisaria estreitar mais porque as pessoas novas 

entram e precisam da reunião novamente, precisamos orientá-los, então, uma dificuldade é essa. 

Não há uma grande mudança de fiscais mais elas ocorrem. Tanto do fiscal como do suplente. 

Mas, mesmo sem as trocas, deveria acontecer uma nova reunião até para entender as 

dificuldades deles. A gente toda uma dificuldade em relação ao comprometimento mas ai é uma 

outra questão. 

n) recebimento dos materiais? 

A dificuldade que eles têm é a de espaço, que tem almoxarifado que não tem espaço, transporte, 

pois tem DRE que não tem caminhão para transportar e aí eles têm que fazer isso com carro em 

várias viagens porque o fornecedor entrega na DRE e ela tem que entregar nas escolas. E a DRE 

recebe o material de todas as escolas da região. Eu não tenho ideal de espaço físico nem 

mapeamento. 

o) armazenamento dos materiais até a entrega aos alunos planejamento de entrega dos 

materiais aos alunos? 

Então, eles têm dificuldade com o espaço. Cada unidade escolar tem um fiscal tanto para o 

material como o uniforme, que também é publicado em diário oficial então tem portarias, então, 

ele que vai receber agora os alunos que vão entregar a gente encaminha para a DRE porque aí 

é de acordo com a nossa data de corte, a data de aquisição e eles sabem para quem eles vão 

entregar. Então há dificuldade de armazenamento físico até o momento da entrega. 

3) Por que o material de uso coletivo constante na Portaria vigente não fez parte do 

Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016? 

Então, pelo que eu sei, são feitas licitações em separado é feito para o material individual e 

licitação para o pedagógico e não sei dizer o porquê que é feito assim. 

4) O Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016 possuía 12 lotes, sendo que a necessidade inicial 

da SME era adquirir apenas 6 Kits diferentes. Porque o Pregão foi publicado com 12 

lotes? 
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Por causa da legislação, pois precisa ter um % para microempresas, então, o item se divide em 

2 lotes. 

  

5) Qual o critério para definição da participação restrita das Micro, Pequenas Empresas 

e Cooperativa para os Lotes 1, 3, 5, 7, 9 e 11? 

10%, então na verdade quando a gente publicou o primeiro edital para consulta pública era 25% 

pois no decreto está até 25%. Só que aí, as empresas colocaram que como o custo é muito alto, 

as microempresas teriam condições de comprovar. 

A minha maior dificuldade é aprimorar nossa gestão, aprimorar a relação com as DREs e a falta 

de informação que é algo que me incomoda muito. 

 

Nome: Sandra Moreira 

Área: COAD 

Função: Assistente Técnico de Educação 

Tempo de atuação na função: 14 meses 

  

1) Por que vocês acham que a SME demandou à turma de MPGPP da FGV os desafios 

de: 

a) aprimorar os processos de aquisição? 

Para especializar cada vez mais o processo. Eu acho que é para melhorar cada vez mais o 

processo. 

b) aprimorar as especificações técnicas? 

Porque isso a gente tem dificuldade porque a gente não sabe o que está colocado no pregão da 

especificação técnica se é o que realmente vai chegar na escola, ou seja, a descrição da 

especificação técnica tem que ser perfeita se não acaba atrapalhando todo o processo e isso é 

uma dificuldade mesmo, pois ela precisa ser muito clara para que, no momento da compra, ela 

seja realmente o que estávamos querendo. 

c) aprimorar a gestão desses materiais? 

Não sei te dizer. Não sei que ponto que ele está. 

d) garantir celeridade na entrega? 

Ser mais rápido. Porque isso todo mundo quer que chegue na mão do aluno cada vez mais 

rápido possível e se puder analisar o processo e agilizar, seria bom para a população. 

e) envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra? 

Porque são eles que recebem. Seria mais democrático, eles se colocarem e falarem se estão de 

acordo ou não. 

2) Cabe à COAD planejar, especificar, adquirir e distribuir materiais necessários à 

execução de atividades nas unidades escolares e ao acesso e permanência dos educandos. 



173 

De acordo com a sua experiência quais as principais dificuldades ou problemas na fase 

de: 

a) planejamento de um modo geral? 

A gente se baseia nos dados do EOL, são eles que vão nortear a nossa compra. Então, vai 

comprar tanto? Por que vai comprar tanto? O EOL que está mandando e a gente comprar aquela 

quantidade. Então, sempre respeitando uma data de corte, pegar os alunos até aquela data e os 

alunos que vierem posteriormente não serão contemplados naquele momento e sim após esse 

período. E isso tem que entender, a DRE tem que entender o porque que não, pois os alunos 

matriculados são contemplados a posteriori. E eu acho que isso é uma dificuldade, mas também 

não saberia dizer qual outra forma. Como contemplar mais alunos? Porque toda compra é feita 

com um dado, um número correto. 

b) ampliar a participação das unidades (comunidade escolar, professores e sociedade) na 

avaliação e na escolha dos materiais? 

Eu acho que uma questão mais orçamentária porque é claro que o professor vai querer mais 

materiais, materiais mais específicos que são mais caros e não sei se de repente o orçamento dá 

conta disso. O professor, os pais claro que vão querer mais materiais, não estou falando nem de 

quantidade, mas sim de itens mais específicos. Por exemplo EMEI, CEU contempla é um tipo 

de material e claro que eles queriam algo a mais e não sei se isso é uma dificuldade, porque o 

professor pode falar que para ele é interessante um tipo de material, mas que individualmente 

pode ser mais caro. 

c) definição do material? 

Eu já peguei definido, o que vai a cada. Quando eu cheguei já estava definido o que iria em 

cada estágio. 

d) especificação técnica e detalhada do material? 

É chegar realmente no que está se pensando, papel, estojo, enfim qualquer tipo de material. É 

garantir que esta especificação, realmente, aconteça no momento da compra. Porque, às vezes, 

as especificações não são tão claras e você acaba meio que deixando em aberto e compra de 

acordo com a especificação, pois ela tem que estar muito boa e certinha a ponto de não eliminar 

concorrentes, mas que seja clara. Tomando o cuidado para ter o equilíbrio na especificação para 

que não caia em uma marca, ter um material bom, mas não direcionando, conseguir chegar em 

um meio termo garantindo qualidade. 

e) previsão de aquisições? 

Quantitativo é tudo baseado no EOL, então, são dados e é fechado nisso. 

f) realização da estimativa de preços 

É um outro departamento o da pesquisa de mercado. Está no processo, mas quem faz estimativa 

de preço é o setor de pesquisa de mercado. 
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g) alocação de recursos orçamentários? 

Não sei te responder. 

h) qualidade das informações nos documentos que resultarão na entrega dos materiais 

(Edital, Ata, Autorização de Fornecimento)? 

O Edital eu acho que tem que ser sempre revisto porque, a cada momento, você percebe que 

tem alguma coisinha que a gente percebe só na hora que está entregando. Por exemplo, retirada 

de ordem de fornecimento dar um prazo para a pessoa vir retirar, deixar fechado isso para a 

pessoa da empresa. 

i) realização do processo de licitação? 

Depois que publicou, já não tem mais problemas. 

j) emissão das Autorizações de Fornecimento? 

Não tem dificuldade, é prático faz a ordem, eles retiram e começa a correr o prazo. 

k) gestão das Autorizações de Fornecimento (prazos e quantidades)? 

Isso não tem. Tem a quantidade por DRE, que faz as ordens de fornecimento, daí a empresa 

vem, retira e começa a correr o prazo. Então, não tem dificuldade. Se elas não entregarem no 

prazo são multadas, mas neste último ano não houve atrasos. Entregaram dentro do prazo. 

l) gestão de qualidade dos fornecedores (especificação dos documentos frente aos 

materiais entregues)? 

Neste tempo que eu estou o que foi acordado foi entregue, as especificações foram do mesmo 

jeito, não teve reclamação pelo que eu lembre, pois, quando eu peguei, já estava andando a 

primeira. 

m) qualificação da equipe para avaliar o material? 

Quem avalia é o pessoal de COPED que é o Leonardo no processo de Licitação. Aí, na entrega, 

o fiscal da DRE, ele faz isso, e se tiver algo em desacordo, ele entra em contato com a gente. 

Em seguida, nós entramos em contato com a empresa e se não for contemplado o que foi 

acordado, é multa. Mas não ocorreu de algum material ter sido entregue fora das especificações. 

É difícil ler a especificação e ver se realmente está de acordo, ele acaba vendo só o visual, pois 

tem algumas questões que é difícil analisar. Eu acho bem difícil qualificar os fiscais por ser 

muito técnico. 

n) recebimento dos materiais? 

Não, eu acredito que não. Pois quem recebe são eles e sempre tem contato com a gente. 

o) armazenamento dos materiais até a entrega aos alunos planejamento de entrega dos 

materiais aos alunos? 
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Eles armazenam nas DREs e as próprias DREs acabam entregando nas escolas. Tem DREs que 

as vezes reclamam porque elas estão recebendo itens fora material escolar junto e eles tem que 

administrar a questão do espaço quando isso acontece. Elas reclamam, por exemplo, do 

mobiliário. O problema é planejar agenda de recebimento de materiais. 

3) Por que o material de uso coletivo constante na Portaria vigente não fez parte do 

Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016? 

O kit pedagógico? Ele fez outro. Pelo que eu sei o material pedagógico não era entregue desde 

2015, mas porque não fez parte, não sei se foi questão orçamentária. Realmente não sei. 

4) O Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016 possuía 12 lotes, sendo que a necessidade inicial 

da SME era adquirir apenas 6 Kits diferentes. Porque o Pregão foi publicado com 12 

lotes? 

Porque é dividido para pequena e grande empresa. Sempre lote 1 e 2 que é o mesmo, 3 e 4 

enfim. 

5) Qual o critério para definição da participação restrita das Micro, Pequenas Empresas 

e Cooperativa para os Lotes 1, 3, 5, 7, 9 e 11? 

Está no edital isso que um % vai para as pequenas e para as grandes. Já falaram, mas eu não 

me recordo. 

O maior mesmo é o da especificação é o que a gente sente mais dificuldade, especificação 

técnica, chegar neste equilíbrio. 

 

PERGUNTAS PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Nome: Leonardo Campos 

Área: COPED 

Função: Analista de Políticas Públicas de Gestão Governamental 

Tempo de atuação na função: 2 anos 

1) Por que vocês acham que a SME demandou à turma de MPGPP da FGV os desafios 

de: 

a) aprimorar os processos de aquisição? 

Este processo tem 2 questões críticas: ele é muito caro para a secretaria, custoso para a 

secretaria, tem um custo muito alto para aquisição dos materiais escolares pela nossa escala e 

volume da rede, um processo que tem muita visibilidade. Porque se tem uma coisa que a gente 

tem certeza, é que todos os alunos da rede recebem o material escolar e ele acaba tendo muita 

visibilidade, também, inclusive, na imprensa quando chegam atrasados ou, enfim por isso esse 

processo recebe vários questionamentos, do tribunal de contas, da controladoria, por todas estas 

situações. E, considerando a importância dele, trata-se de um processo que está começando e 

que já esteve muito desestruturado, acho que, hoje, já estamos em um estágio um pouco melhor, 

já teve uma situação, em que eu me lembro, situação que chegando aqui era bem complicado 

... problemas de estruturação mesmo, área ou de quem era a responsabilidade na secretaria, qual 

é o cronograma, quem tem que fazer o quê. Nem isso...era muito pouco claro. 
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b) aprimorar as especificações técnicas? 

Os questionamentos do Tribunal de Contas e da Controladoria pegaram muito nas 

especificações técnicas, é uma questão crítica e questionaram vários elementos sobre as 

especificações, se o material que a gente estava exigindo, se a gente estava restringindo a 

concorrência por conta da exigência de materiais e é uma situação que a gente também avançou 

nesta próxima licitação, a gente já fez uma série de melhorias nas especificações técnicas. Mas 

que é complicada porque a gente tem um problema estrutural onde nós temos que fazer 

especificações técnicas de materiais, que a gente não tem na secretaria conhecimento técnico 

para fazer. É diferente quando a gente compra caneta para a secretaria da educação e quando a 

gente compra canetas para 1 milhão de alunos, mas o conhecimento que a gente tem é o mesmo, 

próximo de nada, do ponto de vista da nossa formação sobre como especificar uma caneta, 

nada, a gente faz é olhar outras especificações e vai combinando mas estruturalmente o 

problema não é resolvido. A gente faz o que é possível fazer. 

c) aprimorar a gestão desses materiais? 

Neste ponto, no momento da licitação, eu tenho participação muito grande, aqui no pedagógico 

a gente não tem participação na distribuição do material em como ele é distribuído dentro das 

escolas, eu imagino que tenha vários problemas também mais não é algo que eu tenha assim 

conhecimento para opinar. 

d) garantir celeridade na entrega? 

A gente teve problemas sérios de atrasos nas entregas em 2017 em especial o material, embora 

a maior parte dos alunos da rede, uma boa parte tem condição de comprar material, 

eventualmente comprar uma caneta um apontador tem uma condição mínima de estar na escola 

e estudar alguns alunos da rede principalmente aqueles com que deveríamos estar mais 

preocupados não têm condições e se o material e se o caderno dele chega entre maio e junho, 

ele teve um prejuízo enorme, provavelmente, ele passou 4 meses escrevendo em papel sulfite, 

almaço ou caderno antigo. Eu acho que é muito ruim para a imagem da secretaria e da rede, 

pois a gente não consegue fazer uma coisa que é muito complexa, mas aparentemente tão 

básica, que é fazer o material chegar no início do ano letivo para o aluno. O atraso é o que mais 

causa transtorno para a gente, mesmo sendo a especificação técnica e tudo, mas o problema do 

atraso quando ele acontece, até onde eu sei, este ano, não houve grandes problemas, mas 2017, 

eu me lembro de que foi um prejuízo enorme para quem precisa do material. 

e) envolver a comunidade escolar nos mecanismos de decisão da compra? 

Acho importante para a gente garantir que ele seja mais eficiente, a compra seja mais eficiente, 

para parar de comprar materiais que as pessoas não usam ou que não estão casando com a 

demanda da escola, da pesquisa que a gente fez, não sei se comentaram com vocês, já foi feito 

uma pesquisa em 2017, no ano passado, já foi feito um levantamento com a rede, uma enquete, 

até o olhar dos resultados que estão disponíveis tanto nos resultados abertos, dados brutos, 
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quanto no site do pátio digital, onde você já tem os gráficos mais analíticos. Aparentemente, o 

que a gente entrega não é distante, estamos muito próximos do que efetivamente as escolas 

demandam, mas é importante sempre termos este termômetro se for uma questão de ineficiência 

do recurso, a gente parar de enviar materiais que estão em excesso ou que são desperdiçados, 

para a gente também possa fazer casar com as necessidades pedagógicas das escolas, talvez a 

gente não esteja enviando algo que é muito demandado pelas escolas. Acabamos de concluir 

um processo de revisão grande da composição do kit, a gente fez este com base nos resultados 

dessa enquete e em conversar com as áreas, aqui, da COPEDE. 

A gente está com uma nova proposta, uma das pautas que a nossa coordenadoria discute agora, 

aqui, no gabinete é essa nova proposta de composição que é baseada justamente nisso. Tanto 

nas adaptações da composição do kit, quanto de especificação técnica, não só de qualidade mais 

de uso mesmo. E isso aconteceria de qualquer forma, acho que o envolvimento da comunidade 

foi mais um subsídio que a gente ganhou para repensar o kit, mas tendo a enquete. 

2) Cabe à COAD planejar, especificar, adquirir e distribuir materiais necessários à 

execução de atividades nas unidades escolares e ao acesso e permanência dos educandos. 

De acordo com a sua experiência quais as principais dificuldades ou problemas na fase 

de: 

a) planejamento de um modo geral? 

Alguns destes itens nos temos participação com a COAD mesmo sendo da COPEDE, alguns 

destes itens, que foram citados nos temos uma participação bem grande, exemplo nas 

especificações, a gente faz junto. Mas a gente teve neste último momento, por exemplo, a gente 

se debruçou muito mais sobre isso do que a COAD propriamente, a gente discutiu junto, mas 

quem foi montando e escrevendo foi mais a gente. Foi validado com a COAD, mas isso são 

acordos que a gente vai fazendo e não é nada institucionalizado. Assim, a gente entende como 

uma atribuição conjunta tanto da COAD como da COPEDE, especificar o kit e a gente vai 

adaptando e fazendo junto conforme a cada um tem mais facilidade de fazer, mais disponível. 

O planejamento é uma coisa que envolve uma série de tomadores de decisão no caminho e a 

gente tem um cronograma que é relativamente apertado considerando a complexidade 

envolvendo a aquisição, as vezes, a gente fica sem tempo. A tomada de decisão nem sempre 

acontece no tempo necessário para que a gente consiga ter um cronograma adequado. A outra 

é este problema que eu falei que é meio estrutural nosso que é a nossa não ter 

capacidade/conhecimento técnico para fazer as especificações dos materiais, não é algo que não 

é nem do conhecimento da COAD, nem da COPEDE, embora seja um material pedagógico, ele 

não tem nada de pedagógico em descrever uma caneta e a gente vai, hoje a gente de fato se 

debruçou e conseguiu melhorar bastante por um engajamento das pessoas que estão envolvidas, 

mas não é nada que, este problema das atribuições não serem bem definidas. Hoje neste 

momento não é um problema pois a nossa relação com a área da Dani é uma relação boa e muito 

de trabalhar junto, mas não é institucionalizado e não foi sempre assim, já foi bem complicado 

em outros momentos. E são problemas pensando que as pessoas vão mudar de médio, longo 

prazo e algo que é sujeito a variação política e variação até do perfil da pessoa estar disposta a 

isso. E temos também um problema de gestão de memória institucional que a gente está 
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tentando resolver exemplo a gente especificou desse jeito mas por que? Por que especificou 

deste jeito e não de outro? Por que optou por colocar tal coisa na qualificação técnica e não 

outra? a gente tinha um completo apagão, não existia memória e em especificações que as 

pessoas nem sabiam porque estavam ali, não havia registrado, a gente não sabia nem se era bom 

ou ruim, se era fundamentado ou não e nem muito menos se havia dado certo ou não. 

Tivemos um piloto agora que foram kits pedagógicos das escolas de uso coletivo que a gente 

já fez algumas melhorias nas especificações, como foi uma compra menor foi quase um 

laboratório, foi uma compra grande mas nem se compara ao kit de material escolar, então, a 

partir disso já começou a criar uma memória de especificações técnicas para contribuir. 

b) ampliar a participação das unidades (comunidade escolar, professores e sociedade) na 

avaliação e na escolha dos materiais? 

Um processo que eu acho que seria muito importante estruturar é o processo de avaliação dos 

materiais, depois que eles são entregues a gente tem isso nos uniformes uma avaliação amostral, 

mas nós não temos isso no material escolar, então, a gente não tem garantia a não ser que a 

gente tenha uma falha muito gritante no material, que é entregue e que a gente não tem garantia 

que de fato, o que foi entregue nas escolas com base nas amostras que recebemos do material. 

Vou começar pela escolha, a gente teve esta enquete, acho que a gente tem 2 problemas para 

considerar os resultados desta enquete, pelo menos, na minha avaliação, primeiramente a gente 

pode ter um viés de seleção em quem responde o questionário. Será que as pessoas que se dão 

ao trabalho de responder a enquete, elas têm uma tendência maior de avaliar o kit negativamente 

ou positivamente? isso a gente não tem como saber como foi uma avaliação aberta é difícil 

saber. Outra é que as pessoas que respondem a enquete, elas não consideram que existe uma 

escassez de recursos então, dificilmente vai chegar a conclusão que a gente entrega algo mais 

do que deveria, isso eu acho que é um problema que a gente tem e que pode inclusive dificultar 

a adoção dos resultados da enquete pela secretaria porque a gente pode correr um risco de 

deslegitimar a consulta. 

Exemplo, eu falei que queria mais apontadores, mais lápis, mais canetas, mais cadernos e a 

secretaria não aumentou nada disso, mas é que quando você responde a enquete na posição você 

não tem, não que eu acho que as pessoas iriam pedir mais indevidamente, mas você não tem 

nenhum incentivo se realmente precisa dessa quantidade? Será que uma quantidade menor não 

valeria a pena? 

São coisas que estão muito ligadas, é o meio que a gente usa para isso e o meio que a gente 

consegue mais alcance que é o meio digital, fazer como a gente fez que é o questionário online, 

em termos de custo, é claro que a gente conseguiria muito mais alcance em formulário em papel, 

tabulando tudo isso depois mas o custo disso seria muito alto e não sei se valeria a pena todo 

este custo para isso. E o que ela traz quando você tem a possibilidade de baixo custo para 

conseguir, ela corre o risco de ser enviesada, então, a dificuldade de conseguir um envolvimento 

que não seja enviesada, vai ser este conflito de qualidade da mostra porque evitar viés de um 

lado tem custo, pelo menos o que eu consigo dar de possibilidade sem custo e o outro sem custo. 

A gente poderia também fazer uma amostragem aleatória e distribuir questionário em papel 

mas isso também envolveria um certo custo e um certo, uma orientação muito clara na aplicação 
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para que as DREs e as escolas entendessem que aquele aluno responda um questionário sobre 

material e ficar vendo quem devolveu quem não devolveu não sei se teria engajamento. 

Não digo nem engajamento, mas assim a gente está fazendo para uma parceria, que estamos 

fazendo agora uma avaliação amostral com famílias que recebem este serviço e não falta de 

engajamento, mas não é um procedimento típico da secretaria, que ela costuma fazer, então, é 

uma coisa nova, então, como são eles, que aplicam você tem que ter orientações muito claras e 

muito bem definidas para como vai ser esta aplicação como a gente definiu esta amostra porque 

a gente definiu esta amostra, se isso não estiver muito bem comunicado a gente corre o risco de 

ter um processo tumultuado. 

c) definição do material? 

Resultado da enquete que a gente acaba tendo respostas que não consideram que o recurso é 

escasso e que assim quando você responde uma enquete, você é uma resposta em várias, é 

diferente. Se eu fosse um professor da rede e me pedissem para responder uma enquete de 

material eu não teria o olhar cuidadoso que eu tenho estando na SME, eu dedicaria 2 minutos 

da minha vida que é muito diferente do peso que a gente tem a gente tomar a decisão aqui, mas 

acho que nem é desta enquete, é de qualquer enquete você corre o risco de ter uma soma de 

opiniões superficiais. 

O kit que a gente tem atualmente foi definido em 2014 e eu nem sei te dizer como ele foi 

definido, estou participando agora deste novo kit que agora nós temos discussão sobre ele. A 

dificuldade, eu acho que é quando a gente conversa com as áreas é conseguir de fato gerar uma 

definição que seja qualificada com as áreas que seja de fato uma decisão seja sobre o porquê a 

gente manda 3 lápis ao invés de 2, que a gente saiba justificar o porque que é 3 ao invés de 2. 

Acabamos tendo todo o cuidado de mediação, e de registro mesmo. 

Nós registramos tudo em ata, a gente se reuniu com educação infantil, mas é assim sempre com 

a nossa mediação, pois sabemos que se enviarmos uma planilha para eles preencherem, será 

uma avaliação superficial então a gente faz, é mais esta dificuldade de sempre qualificar e 

questionar a área para que tenha uma visão qualificada e fundamentada sobre qualquer mudança 

que seja feita. 

d) especificação técnica e detalhada do material? 

Dificuldade especialmente em materiais que são muito difíceis de se especificar e que são 

materiais que, tradicionalmente, compramos material de baixa qualidade. Caneta esferográfica 

por exemplo, é um, a gente conseguiu, agora, no pedagógico comprar caneta uma caneta boa, 

bic tradicional. 

A dificuldade é que a gente não tem conhecimento técnico sobre os materiais que exige de 

especificar uma caneta exige muitas vezes conhecimento de engenharia de materiais, química, 

às vezes, que a gente não sabe e acabamos muitas vezes combinando especificações de outros 

órgãos e se basear no que deu certo e no que não deu. 

A nossa área é formada por pessoas que trabalham nas escolas, são servidores efetivos da rede 

então são professores, CETS ou diretores, então eles têm a visão da escola, mas a gente sempre 

tem o cuidado que a vivência de um não seja tomada como uma vivência da rede como um todo 
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a gente geralmente pede para eles fazerem em dupla pelo menos. Quando faz em 1 pessoa e 

quando faz em dupla já muda muito a conclusão que a gente chega. 

e) previsão de aquisições? 

A definição quantitativa do material escolar a gente não participa aqui na COPEDE, mas eu 

imagino que a dificuldade seja porque a gente não tem como ter previsões muito precisas sobre 

o que vai acontecer. 

No momento que a gente faz o Termo de Referência, a gente pode ter estimativas vagas de 

quanto a gente vai ter de alunos claro que quando a gente vai para o 2, 3 ano a gente já está 

mais tranqüilo porque a gente já tem turmas formadas e estas turmas vão avançando e tem 

variações menores, mas quando a gente fala de creches, de educação infantil em geral, EMEI, 

creche e primeiro ano ensino fundamental, e não é uma coisa só demográfica porque a gente 

não atende toda, na educação infantil, sim, no ensino fundamental não atende esta demanda. 

Então, o número de alunos que a gente vai ter depende de uma pactuação com o estado também. 

E, assim, nunca trabalhei com isso mas, pelo que eu sei, tem regiões que é a gente têm mais 

vagas que de demanda da região, as escolas não têm todo o seu número de vagas preenchidos 

e temos regiões que é o contrário. Então, a gente teve um problema grande no primeiro ano 

deste ano, por exemplo, porque a gente tinha uma turma muito pequena que se formou que saiu 

da rede e está turma seria substituída por uma turma de um tamanho normal, mas a gente não 

tem salas em várias regiões para atender. Mas estamos dependendo de uma participação bem 

delicada com o estado para eles absorverem uma parte da demanda que seria nossa. 

f) realização da estimativa de preços 

Também falando que quem não participa desta fase, mas a nossa grande dificuldade não só 

nesta fase mas em todas as outras que vem é que temos poucos fornecedores no mercado e 

enfim a gente tem dificuldades para conseguir pesquisas de preços que sejam confiáveis e que 

fujam um pouco destas poucas empresas que estamos trabalhando como a gente pede um kit 

acabamos não comprando do fabricante a gente compra de uma empresa que monta este kit 

para a gente e são poucas que tem condições de fornecer para nossa rede. Imagino que para 

prefeituras pequenas seja mais tranqüilo mas para a gente são poucas empresas que têm 

condições.  

g) alocação de recursos orçamentários? 

Não participando disso, mas tem um problema que é da mudança do exercício orçamentário 

que a gente, eu acho que neste ano a gente conseguiu finalmente acertar o passo, mas o ideal 

seria que por exemplo a reserva e o empenho orçamentário para dar tempo da empresa ter o 

tempo de montar o kit e de entregar e para o prazo de chegar a tempo do ano letivo a gente 

precisaria estar sempre no exercício anterior e a gente não tinha condições/capital orçamentário 

de giro para conseguir fazer a aquisição no ano anterior, empenhar no ano anterior. Dai isso 

forçava o empenho, pelo que eu me lembro só aconteceu em 2017 quando virou o exercício 

orçamentário e daí a empresa tem o prazo dela depois do empenho tem o prazo dela que não 

daria tempo para entregar em fevereiro se não me engano isso foi acertado este ano a gente 
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conseguiu empenhar o deste ano no ano anterior e por isso não teve atraso mas era um problema 

grande que a gente tinha. 

h) qualidade das informações nos documentos que resultarão na entrega dos materiais 

(Edital, Ata, Autorização de Fornecimento)? 

Os questionamentos que vieram nos ajudou a ter um termo de referência melhor, acredito que 

não vão se repetir mas a gente tem uma coisa que é muito difícil de definir no caso do kit 

pedagógico e imagino que também seja semelhante que é a licitação que efetivamente que eu 

participei foi a do kit pedagógico a última do material escolar que foi em 2016/17 eu tive uma 

participação menor não tive tão direta, pedagógico é de uso coletivo que vai para as escolas 

mas a qualificação técnica, como a gente faz uma qualificação técnica que consiga tirar as 

empresas aventureiras que não tem condição e ao mesmo tempo não ser muito limitador isso é 

um problema. Temos um problema com exigências de embalagens acho que a gente, às vezes, 

faz exigências que são desnecessárias e acaba encarecendo ou fica confuso para a empresa 

porque a gente teve problema recente com isso a embalagem era impossível, era absurdo 

encontrar o que a gente descreveu, a gente teve que acertar depois com a empresa , no individual 

como é menorzinho não seja um problema tão agudo no pedagógico que foi um problema maior. 

i) realização do processo de licitação? 

O grande problema é a baixa quantidade de empresas concorrentes, empresas em condição de 

fornecer e a nossas suspeitas de cartéis e coisas do tipo. A gente tem dificuldade na pesquisa 

de mercado normalmente demora bastante a pesquisa de mercado. 

j) emissão das Autorizações de Fornecimento? 

Não sei como acontece. 

k) gestão das Autorizações de Fornecimento (prazos e quantidades)? 

Na licitação acaba sendo uma fase do processo de licitação, me lembrei agora de que, o que a 

gente faz aqui que é a análise de amostras, não sei se têm especificação tão precisa sobre isso. 

A COPEDE faz, mas boa parte das especificações técnicas, a gente não tem condição de analisar 

adequadamente. Por exemplo, quantos metros a caneta escreve a gente não tem como ficar 

fazendo testes de laboratório, então a gente faz uma análise que é muito visual. Se esse plástico 

é polipropileno que nós pedimos ou não a gente só sabe dizer que é um plástico, agora que tipo 

de plástico é. Então, gera uma insegurança das equipes porque elas precisam emitir um parecer. 

A gente criou mecanismos para dar mais segurança para elas então elas escrevem: não é 

possível analisar este fundamento, então, ela sempre dá um parecer com o que ela poder 

verificar visualmente, mas é uma fraqueza que nós temos é uma empresa pode ganhar muito 

dinheiro trocando o tipo de plástico. 

l) gestão de qualidade dos fornecedores (especificação dos documentos frente aos 

materiais entregues)? 
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A dificuldade de estruturar o próprio processo de avaliação. Nós avaliamos hoje no material 

escolar, a amostra e não o que é entregue na escola. Eu imagino que a SME não analisa, ela 

analisar no uniforme, mas no caso do material escolar até onde eu sei a gente não analisa. Não 

há um processo de avaliação. 

m) qualificação da equipe para avaliar o material? 

No ponto de vista de avaliação laboratorial, eles estão muito longe de fazer. O que a gente tem 

tentado fazer e vai fazer no próximo no Termo de Referência da próxima licitação é tentar 

descrever no termo que as características sejam visualmente observáveis que é uma forma de 

proteger que esta equipe de alguma forma e poder fazer uma análise qualificável do material. 

A dificuldade é da equipe avaliar o material recebido. A dificuldade é que as pessoas não têm 

formação nem conhecimento para avaliar estes materiais e mesmo que tivessem o conhecimento 

elas não têm os instrumentos para avaliar os materiais, análises laboratoriais não tem como ser 

feito aqui, ainda que a gente tivesse um engenheiro na equipe não seria possível fazer. 

Talvez não seja tão, eu não sei onde é feito em outros lugares, eu não se a gente precisa 

qualificar se faz sentido minimamente a gente qualificar uma equipe pedagógica para conseguir 

analisar uma caneta esferográfica além de uma análise visual. Igual aos laudos, a gente pede 

laudos que vem cheios de informação e que a gente lê por uma questão de tempo, é basicamente 

se o material que eles entregaram está no laudo. Agora analisar o resultado do laudo detalhado 

a gente guarda o laudo 

n) recebimento dos materiais? 

Não sei responder. 

o) armazenamento dos materiais até a entrega aos alunos planejamento de entrega dos 

materiais aos alunos? 

3) Por que o material de uso coletivo constante na Portaria vigente não fez parte do 

Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016? 

Porque a natureza da entrega os 2 processos são muito complexos. O Pedagógico permite que 

várias outras empresas participem porque a escala dele é muito menor. O tipo de entrega e de 

material é diferente então a gente achou que não seria vantajoso, e no caso do pedagógico se a 

gente atrasa ele é um problema menos grave do que se a gente deixa de entregar para o aluno 

porque as escolas têm recursos próprios para comprar apesar dos 2 dizerem respeito a material 

escolar de papelaria e que vão acabar indo para as escolas de alguma forma eles têm um tipo 

de compra diferente, o público final é diferente, o peso de atrasar é diferente, então, assim são 

2 processos muito complexos e que a gente tornaria uma licitação muito pesada em termos de 

complexidade fazer tudo junto. 

4) O Pregão Eletrônico n° 74/SME/2016 possuía 12 lotes, sendo que a necessidade inicial 

da SME era adquirir apenas 6 Kits diferentes. Porque o Pregão foi publicado com 12 

lotes? 
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A gente tem por lei que reservar parte da licitação para micro e pequenas empresas. Não é 

uma decisão que cabe a gente como área demandante a área de licitações toma esta decisão, 

mas eles, em geral, são bem conservadores e eles sempre optam por dividirem sempre os lotes 

em 2. Eu entendo que nós poderíamos, a partir estudo de mercado, separar alguns lotes para 

pequenas empresas, mas eles têm sido mais conservadores, nesse caso, sempre dividindo os 

lotes em 2 querendo criar sempre o dobro de lotes. O percentual é de 10% que é o definido em 

lei. 

5) Qual o critério para definição da participação restrita das Micro, Pequenas Empresas 

e Cooperativa para os Lotes 1, 3, 5, 7, 9 e 11? 

Mas ai é uma questão que mudaria completamente o perfil do trabalho de vocês que é uma 

questão que está sempre latente aqui que é se de fato a forma mais inteligente de se comprar 

material escolar é na forma de kits ou se a gente já ventilou a possibilidade de trabalhar com 

voucher e as famílias comprarem o material. 

A gente já cogitou isso a gente fez uma pesquisa rápida e a gente concluiu que aparentemente 

não era um caminho vantajoso para a gente, mas nunca fizemos uma análise realmente 

detalhada. Foi algo bem informal verificando o que outras prefeituras fazem mas o que 

conseguimos verificar é que perderíamos em escala e se a gente focalizar pode ser ruim 

primeiro a criaria um custo de controle de saber quem está acima do corte de focalização já é 

uma coisa que não tem hoje e se continuamos com o kit universal com o voucher a gente 

perderia em escala e consequentemente, aí criaríamos desigualdade nas escolas as famílias 

pobres que realmente precisam vão ter só aquele dinheiro e as famílias que têm condição 

poderão comprar materiais melhores porque poderá complementar e teremos alunos em 

situação de mais vantagem que outros, mas enfim esta foi a conclusão que tivemos naquele 

momento mas não é algo que a gente refutou totalmente. 

 A família não conseguiria comprar e poderíamos gerar mais desigualdade porque quem 

realmente precisa do material não conseguiria. 
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ANEXO E 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME E/OU MATERIAL ESCOLAR COM 

ACIONAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Parte 1 
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Parte 2 
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ANEXO F 

 

MAPEAMENTO DE PROCESSO DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR NA DRE 

JAÇANÃ/TREMEMBÉ 

Parte 1 
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Parte 2 
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ANEXO G 

 

PESQUISA PARA AVALIÇÃO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo é responsável por fornecer 

aos matriculados na rede municipal de ensino materiais escolares de uso individual e 

pedagógico. 

 

Dada a dimensão do município de São Paulo, que conta com mais de 3.600 escolas e um 

universo de mais de 1 milhão de alunos matriculados, o ciclo processo, desde a aquisição até a 

distribuição desse material aparenta ser complexo, considerando as etapas de definição do 

material, licitação, prazo de entrega do material pelos fornecedores, análise, recebimento e 

armazenamento em cada Diretoria Regional de Ensino, bem como a entrega e distribuição 

para uso no início de cada ano letivo. 

 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo contatou a Fundação Getúlio Vargas, mais 

precisamente o setor de Gestão e Políticas Públicas, em busca de apoio técnico para fins de 

análise e aprimoramento do processo de fornecimento de materiais escolares. Três alunos do 

mestrado profissional em gestão e políticas públicas, orientados por um professor doutor da 

FGV, foram designados para esse projeto.  

 

Aproveitamos a oportunidade para nos apresentar: 

  

• Carlos Henrique Ribeiro Cardoso - Agente Fiscal de Rendas do Estado 

• Jackson Andrade de Matos - Gerente do SESC - São Paulo 

• Wagner Augusto Lopes de Vargas - Assessor Parlamentar da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo 

  

Nós, mestrandos, entendemos que a percepção dos funcionários responsáveis pelas etapas de 

recebimento, análise da especificação técnica, armazenamento e distribuição dos materiais é 

fundamental para concluir o diagnóstico. 

  

Contamos com a sua ajuda! 

 

INSTRUÇÕES PRELIMINARES 

 

A pesquisa deve ser respondida pelos funcionários das Diretorias Regionais de Educação que 

são responsáveis pelo recebimento do material escolar. 

  

Ressaltamos que esse questionário será respondido de forma anônima! Ninguém saberá a 

origem das respostas. 

 

A pesquisa conta com um total de 39 perguntas. Elas foram distribuídas em quatro grupos 

distintos com nove questões em cada grupo conforme abaixo:  

 

1 - Etapa de recebimento do material 

2 - Etapa de verificação da especificação técnica do material 

3 - Etapa de armazenamento do material  
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4 - Etapa de distribuição do material 

 

O objetivo é avaliar o impacto de cada uma dessas atividades no processo de fornecimento de 

material escolar pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Para facilitar o preenchimento da pesquisa, muitas perguntas são do tipo binário (Sim/Não) ou 

gradativas (0,1,2,3,4,5). Dessa forma procuramos acelerar o tempo mínimo necessário para 

responder o questionário.  

 

No entanto, há vários espaços de [Livre preenchimento] para que o funcionário que queira 

expor outras observações possa fazê-lo. Ou seja, são facultativos. 

 

Além disso, ao término de cada uma das sessões, há uma pergunta final de [Livre 

preenchimento] que permite ao funcionário incluir observações não capturadas nas perguntas 

anteriores. 

  

O tempo estimado para responder todas as perguntas do questionário (inclusive as 

facultativas) é de aproximadamente 20 minutos. 

 

No total teremos: 

 

08 perguntas na modalidade - [Sim/Não] 

18 perguntas na modalidade - [0,1,2,3,4,5]  

14 perguntas na modalidade - [Livre preenchimento] 

  

OBS1: As perguntas com * na frente são de preenchimento obrigatório. 

OBS2: Embora você tenha recebido via e-mail esse questionário, a ferramenta do 

surveymonkey garante o anonimato da fonte. 
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• Perguntas iniciais 

 Há quanto tempo você participa da atividade de Recebimento e fiscalização dos produtos 

adquiridos e entregues pela Secretaria Municipal de Educação? 
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 De quantas capacitações (treinamentos, cursos, reuniões de orientação técnica e outros) 

fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação você participou para atuar na tarefa de 

recebimento e fiscalização dos produtos adquiridos e entregues pela SME? 
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• 1 - Etapa de recebimento dos materiais escolares 

 O funcionário acredita possuir a capacitação necessária (por exemplo, conhecimentos 

oriundos de treinamentos, cursos, reuniões técnicas, vivência com o exercício da atividade) 

para providenciar o recebimento do material da forma solicitada pela Secretaria Municipal 

de Educação? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de capacitação, o funcionário poderia exemplificar 

alguma situação em que teve dificuldades para receber o material por alguma falta de 

orientação? 
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 Em uma escala de 0 até 5, o quanto você se considera preparado e confortável para realizar 

a atividade de recebimento dos materiais?  
OBS: Considere 5 como plenamente preparado e 0 como o oposto. 
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 O funcionário acredita possuir as informações (atas de fornecimento, memorial descritivo, 

ata de registro de preços e outros), o ferramental técnico (contadores de produtos, 

softwares de finalidade logísticas e outros) e os espaço físicos necessários para 

providenciar o recebimento do material? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de informações, ferramental técnico ou espaços físicos, 

você poderia citar algum exemplo de situação em que algum desses pontos impactou no 

recebimento do material? 
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 Em uma escala de 0 até 5, o quanto você acredita possuir de suporte em informação 

técnicas, ferramental técnico e espaços físicos fornecidos pela SME para realizar a 

atividade de recebimento dos materiais escolares?  
OBS: Considere 5 como a situação perfeita, na qual você conta com todas as informações necessárias, 

possuí acesso a todas as ferramentas técnicas que julga necessário e conta com os espaços físicos 

adequados para o recebimento. 
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 Considerando as quatro tarefas sendo analisadas: 

Recebimento 

Análise da Especificação Técnica 

Armazenamento 

Distribuição 

 

Em uma escala de 0 até 5, o quanto você considera complexa a tarefa de recebimento dos 

materiais escolares quando comparada com as demais? 
OBS: Considere 5 como mais complexo quando comparada com as demais atividades e 0 como a menos 

complexa ao ser comparada com as demais atividades. 
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 Em uma escala de 0 até 5, na etapa de recebimento, você considera que os fornecedores de 

alguma forma tornam a atividade mais fácil (por exemplo, identificam o material nas 

embalagens, providenciam embalagens adequadas e etc)? 
OBS: Informe 5 se entender que os fornecedores agem para tornar essa tarefa mais fácil. Informe 3 se 

entender que os fornecedores são neutros nessa tarefa. Informe 0 se entender que os fornecedores 

dificultarem a realização dessa tarefa. 
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 Espaço para outras observações que julgar pertinente. 
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• 2 - Etapa de análise do material recebido segundo a especificação técnica 

 Você acredita possuir a capacitação necessária (por exemplo, conhecimentos oriundos de 

treinamentos, cursos, reuniões técnicas, vivência com o exercício da atividade) para 

analisar se o material recebido está de acordo com as especificações técnicas propostas no 

contrato de compra? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de capacitação, você poderia exemplificar situações nas 

quais encontra dificuldades para realizar a análise do material recebido segundo a 

especificação técnica? 
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 Em uma escala de 0 até 5, do ponto de vista de capacitação, o quanto você se considera 

pronto para realizar essa atividade de análise do material fornecido segundo a 

especificação técnica? 
OBS: Considere 5 como plenamente pronto para realizar a tarefa de análise da especificação técnica e 0 

como o oposto. 
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 Você considera que possui as ferramentas necessárias (por exemplo, medidores) para 

analisar se os materiais recebidos estão de acordo com os especificados no contrato? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de falta de instrumentos, o você poderia exemplificar 

alguma situação em que encontrou dificuldades na realização da análise da especificação 

técnica do material recebido? 
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 Em uma escala de 0 até 5, o quanto você considera possuir de ferramental (meios para 

aferição) fornecido pelo poder público para realizar essa atividade?  
OBS: Considere 5 como plenamente atendido com as ferramentas fornecidas pela SME para execução da 

atividade de analise da especificação técnica e 0 totalmente sem equipamentos necessários para analisar a 

especificação técnica do produto entregue. 
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 Considerando as quatro tarefas sendo analisadas: 

Recebimento 

Análise da Especificação Técnica 

Armazenamento 

Distribuição 

 

Em uma escala de 0 até 5, o quanto você considera complexa a tarefa de Análise da 

Especificação Técnica dos materiais escolares quando comparada com as demais? 
OBS: Considere 5 como mais complexo quando comparada com as demais atividades e 0 como a menos 

complexa ao ser comparada com as demais atividades. 
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 Em uma escala de 0 até 5, na etapa de análise da especificação técnica do material 

recebido, você considera que os fornecedores de alguma forma tornam a atividade mais 

fácil (por exemplo, fornecem algum tipo de manual com as especificações técnicas e meios 

de facilitar a mensuração dos objetos entregues)?  
OBS: Informe 5 se entender que os fornecedores agem para tornar a atividade mais fácil. Informe 3 se 

entender que os fornecedores são neutros nessa tarefa. Informe 0 se entender que os fornecedores 

dificultarem a realização dessa tarefa 
 
 

 
 

 Espaço para outras observações que julgar pertinente. 
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• 3 - Etapa de armazenamento do material recebido 

 O funcionário acredita possuir a capacitação necessária (por exemplo, conhecimentos 

oriundos de treinamentos, cursos, reuniões técnicas, vivência com o exercício da atividade) 

para providenciar o armazenamento do material de acordo com o solicitado pela SME? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de capacitação, o funcionário poderia citar algum 

exemplo de situação em que encontrou dificuldades para armazenar o material recebido? 
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 Do ponto de vista de capacitação, o quanto você se considera pronto para realizar a 

atividade de armazenamento? 
OBS: Considere 5 como completamente capacitado para a atividade de recebimento e 0 como o oposto. 
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 O funcionário entende possuir os espaços físicos e os instrumentos de controle de estoques 

(caso entende sejam necessários) para providenciar o armazenamento do material recebido 

de acordo com o solicitado pela SME? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de espaços e ferramentas de gestão de estoque, você 

poderia exemplificar situações em que encontrou dificuldades na execução da tarefa de 

armazenar os materiais? 
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 Em uma escala de 0 até 5, o quanto você acredita possuir de espaço físico e ferramental de 

controle de gestão de estoque (se entender necessário) fornecidos pela SME para a 

atividade de armazenamento?  
OBS: Considere 5 como plenamente atendido pela SME com espaços físicos e ferramental de controle de 

estoque e 0 como o oposto. 
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 Considerando as quatro tarefas sendo analisadas: 

Recebimento 

Análise da Especificação Técnica 

Armazenamento 

Distribuição 

 

Em uma escala de 0 até 5, o quanto você considera complexa a tarefa de 

Armazenamento dos materiais escolares quando comparada com as demais? 
OBS: Considere 5 como mais complexo quando comparada com as demais atividades e 0 como a menos 

complexa ao ser comparada com as demais atividades. 
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 Em uma escala de 0 até 5, na etapa de armazenamento do material recebido, você 

considera que os fornecedores de alguma forma tornam a atividade mais fácil (por 

exemplo, as embalagens são bem preenchidas e resistentes)?  
OBS: Informe 5 se entender que os fornecedores agem para tornar essa tarefa mais fácil. Informe 3 se 

entender que os fornecedores são neutros nessa tarefa. Informe 0 se entender que os fornecedores 

dificultarem a realização dessa tarefa. 
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 Espaço para outras observações que julgar pertinente. 
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• 4 - Etapa de distribuição do material recebido 

 O funcionário acredita possuir a capacitação (por exemplo, conhecimentos oriundos de 

treinamentos, cursos, reuniões técnicas, vivência com o exercício da atividade) necessária 

para providenciar a distribuição do material acordo com o solicitado pela SME? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista de capacitação, o funcionário poderia exemplificar 

situações que encontrou dificuldades na realização da tarefa de distribuição do material 

recebido? 
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 Em uma escala de 0 até 5, o quanto você se considera preparado para realizar a atividade 

de distribuição do material escolar? 
OBS: Considere 5 como completamente apto e confortável para fazer essa atividade e 0 como o oposto. 
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 Você acredita possuir os espaços físicos e os instrumentos logísticos (automóveis, 

softwares de gestão logística e outros aparatos que julgue necessário) para realizar a tarefa 

de distribuição de materiais escolares de acordo com o solicitado pela SME? 

 

 

 
 

 Caso negativo, do ponto de vista ferramental (espaço, ferramentas logísticas, ferramentas 

de gestão), você poderia exemplificar situações em que encontra dificuldades na realização 

da tarefa de distribuição dos materiais? 
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 Em uma escala de 0 até 5, o quanto você está satisfeito com relação aos espaços, 

ferramental logístico e de gestão fornecidos pela SME para executar a atividade de 

distribuição de material escolar? 
OBS: Considere 5 como plenamente satisfeito com o que é fornecido hoje pela SME para a execução da 

atividade e 0 como completamente insatisfeito 
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 Considerando as quatro tarefas sendo analisadas: 

Recebimento 

Análise da Especificação Técnica 

Armazenamento 

Distribuição 

 

Em uma escala de 0 até 5, o quanto você considera complexa a tarefa de Distribuição dos 

materiais escolares quando comparada com as demais? 
OBS: Considere 5 como mais complexo quando comparada com as demais atividades e 0 como a menos 

complexa ao ser comparada com as demais atividades. 
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 Em uma escala de 0 até 5, na etapa de distribuição do material recebido, você considera 

que os fornecedores de alguma forma tornam a atividade mais fácil (por exemplo, 

providenciam embalagens bem desenhadas para aproveitamento do espaço, resistentes para 

transporte e com informações para facilitar a identificação do conteúdo)?  
OBS: Informe 5 se entender que os fornecedores agem para tornar essa tarefa mais fácil. Informe 3 se 

entender que os fornecedores são neutros nessa tarefa. Informe 0 se entender que os fornecedores 

dificultarem a realização dessa tarefa. 
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 Espaço para outras observações que julgar pertinente. 
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• Considerações finais do questionário 
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ANEXO H 

PESQUISA VIABILIDADE DE IMPLANTAR VOUCHER 

INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo é responsável por fornecer 

aos alunos materiais escolares de uso individual. 

 

Dada a dimensão do município de São Paulo, que conta com mais de 3.600 escolas e um 

universo de mais de 1 milhão de alunos, o processo de aquisição e distribuição desse material 

torna extremamente complexo, considerando o processo de licitação e o prazo para logística 

com os fornecedores para que a entrega e distribuição do material esteja concluída até o início 

de cada ano letivo. 

 

Diante desse cenário, é possível afirmar que não é raro iniciar o ano letivo sem que os 

materiais necessários estejam de posse dos alunos. 

 

Assim, à partir de uma demanda colocada pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo para os cursando de Mestrado Profissional em Políticas Públicas da Fundação Getúlio  

Vargas para aprimorar o processo de fornecimento dos materiais escolares, entendemos que a 

implantação de voucher de compras para que os materiais sejam adquiridos por meio dos 

responsáveis pelos alunos pode ser uma solução para resolver em alguma medida os 

problemas enfrentados. 

 

Abaixo seguem informações e um questionário para avaliar a viabilidade e o interesse dessa 

empresa em fornecer voucher para compra de materiais escolares no município de São Paulo. 

 

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal da 

Educação 

 

VALOR ANUAL ESTIMADO: Entre 25 e 30 milhões de Reais 

 

QUANTIDADE DE VOUCHERS: Aproximadamente 1,10 milhão 

 

CATEGORIAS: 06 valores diferentes – média simples por voucher R$ 28,00, sendo 

QTDE VOUCHERS   *VALOR R$ 

 90.455    2,00 

 197.086    4,00 

 225.411    27,00 

 319.499    32,00 

 125.358    46,00 

 444.857    57,00 

* Valores dos voucher poderão sofrer alterações em razão da pesquisa de mercado ou 

composição do kit escolar de acordo com a série do aluno. 
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QUESTIONÁRIO 

 

EMPRESA:_______________________________ 

NOME RESPONSÁVEL PELAS RESPOSTAS:_____________________________ 

ÁREA: ______________________________________ 

1º) A empresa que você representa avalia que existe viabilidade de fornecer esse tipo de 

serviço ao potencial contratante? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

2º) A empresa que você representa participa de processo de licitação pública? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

3º) Considerando que a modalidade de contratação trata de uma remuneração por taxa 

de serviço, existe algum impedimento legal de ofertar taxa negativa no de processo de 

licitação pública? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Por quê? 

4º) A empresa que você representa possui atualmente estrutura para atender um 

contrato com essa dimensão? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

5º) Caso a resposta acima seja negativa. A empresa que você representa consegue se 

estruturar para fornecer esse serviço? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

6º) Considerando que o tipo de material é também vendido em pequenos e grandes 

estabelecimentos, você entende que não é um processo complexo credenciar uma grande 

quantidade de estabelecimentos para vender por meio de pagamento tipo voucher? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

7º) Para receber voucher é mais fácil e ágil credenciar um estabelecimento que já 

transaciona com máquina de pagamento para débito ou crédito? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 
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8º) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 1 

milhão) nos respectivos endereços, devidamente identificados, em até 15 dias após a 

informação do contratante (carga de informações)? – Entrega por responsável do aluno 

em até 15 dias 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

9º) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 1 

milhão) nos respectivos endereços, devidamente identificados, em até 30 dias após a 

informação do contratante (carga de informações)? – Entrega por responsável do aluno 

em até 30 dias 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

10º) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 1 

milhão) nos endereços de cada escola (3.600 escolas), devidamente identificados, em até 

15 dias após a informação do contratante (carga de informações)? – Entrega por escola 

do aluno em até 15 dias 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

11º) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 1 

milhão) nos endereços de cada escola (3.600 escolas), devidamente identificados, em até 

30 dias após a informação do contratante (carga de informações)? – Entrega por escola 

do aluno em até 30 dias 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

12º) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 1 

milhão) nos endereços de 13 Diretorias Regionais de Ensino, devidamente identificados e 

separados por escola (3.600 escolas), em até 15 dias após a informação do contratante 

(carga de informações)? – Entrega por Diretoria Regional de Ensino em até 15 dias 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

13º) É possível emitir e entregar os vouchers para cada responsável do aluno (mais de 1 

milhão) nos endereços de 13 Diretorias Regionais de Ensino, devidamente identificados e 

separados por escola (3.600 escolas), em até 30 dias após a informação do contratante 

(carga de informações)? – Entrega por Diretoria Regional de Ensino em até 30 dias 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 
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14º) Considerando que a prática de mercado de meios de pagamento com voucher é que 

a contratante realiza o pagamento em um curto período após a solicitação da emissão 

dos vouchers e que ocorre um percentual de desistência de alunos após a realização da 

matrícula, existe a possibilidade da contratante solicitar reembolso de vouchers não 

entregues? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

15º) Considerando a possibilidade de matrículas/transferências durante o ano letivo, 

após a carga inicial é possível emitir vouchers para atendimento a essa necessidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

Caso tenha considerações importantes para análise de viabilidade, favor informar 

abaixo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


