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Estudo sobre compras públicas –
Amazonas & Banco Mundial
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Por que Compras Publicas?

• Relacionado com eficiencia do servico publico em todos os setores. 

• Parcela importante do orcamento de todo governo (FMI: 15% do PIB global)

• Atividade do governo mais sujeita a desperdicios e corrupcao (FMI, 2016)



Problema:  Precos pagos pelo setor publico ao realizar compras sao altos.  Custos
associados a vender pro governo, tais como excesso de documentos.  Esses custos podem
reduzir a competitividade do processo de compras e afetar negativamente precos, qualidade
e tempo do processo.

Intervencao:  E-compras (e-licitacao ja existe), processo eletronico desde o registro do 
fornecedores ate o pagamento. Criacao de um “domicilio de fornecedores”. Campanha de 
divulgação do novo sistema diretamente com potenciais fornecedores, identificados na base 
de dados da NF-e.

Pergunta: Como barreiras a entrada afetam a competitividade do processo licitatorio? 
(Pergunta inicial era sobre preco de referencia)

Metodo: Experimental

Impacto esperado em: numero de empresas participantes, preco, qualidade, tempo

Resumo do estudo



Big data: dados de compras e dados da NF-e

• 1,910,286 de compras entre 2010 e 2017, por produto, 
metodo de compra, agencia

• Base de dados da NF-e (mais de 2 milhoes de itens em
139 mil notas emitidas por 4 mil firmas que vendem os
produtos que o governo compra, mas nao vendem pra
eles -----fornecedores potenciais).

• Registro de firmas cadastradas no Sistema de compras
do governo: app 18 mil firmas.



Historico de uso de dados pela CCGOV/SEFAZ: preco de referencia
pela NF-e, monitoramento de indicadores
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Source: Tridapalli, 2013.

Diagnostico inicial mostrou que o Estado do Amazonas paga 27% a mais 
que o setor privado, pelo menos produto



Base de dados da NF-e deu acesso a todos os precos pagos
por um produto e permitiu identificar potenciais
fornecedores

Unit prices paid for powder claritromicina, 500 mg
In R$

TapajósExpressa Decares TapajósMedicomHospfarDecaresSupplier

Median*: $ 35.5

$1.75
$8.80

$17.24

$36

$49.50

$62

$87.45

Source: WB Analysis of e-Compras AM data. * Median for the full dataset; graph showing select prices.



Desafios ao
vender para 
o Governo



http://pesquisacompras.com/

http://dataviz.worldbank.org/views/Pesquisa_Fornecedores/Dificuldade4?%3Aembed=y&%3AshowShareOptions=true&%3Adisplay_count=no#3

Pesquisa com fornecedores sobre obstaculos mostra que alto custo fixo 
com burocracia afeta preco, assim como prazo de pagamento
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Muitas certidoes e documentos, a cada compra publica: no 
registro, apos ganhar, na entrega do produto, no pagamento
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• Processo eletronico desde o registro ate o recebimento 
do pagamento. 

• & Novo domicílio de fornecedores no estado do 
Amazonas:

• Redução do custo de participação no pregão eletrônico 
no estado do Amazonas 

• Campanha de divulgação do novo sistema diretamente 
com potenciais fornecedores, identificados na base de 
dados da NF-e.

Uma solucao proposta pelo time: e-Compras para atrair mais participantes
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Mais participação está correlacionada com mais eficiência
no gasto

Expressa Decares TapajósHospfarDecaresSupplier

Median*: $ 35.5
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Mais participantes, menos leilões fracassados Mais participantes, mais economia



O número de fornecedores participando dos pregões tem 
diminuído.
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• A desburocratização da participação em pregões - via assinatura eletrônica de documentos 
entre outras facilidades online do domicílio de fornecedores - poderá aumentar a 
competitividade.

• No entanto, o processo de seleção de propostas em compras públicas é tipicamente bastante 
restritivo: o menor preço determina a proposta vencedora. Uma pergunta em aberto nos 
debates internacionais sobre compras públicas é quantificar os prós e contras de menores 
barreiras à entrada:
Pode aumentar a eficiência do gasto público ao atrair mais fornecedores  confirmar as 
correlações dos slides anteriores
Pode ter o risco de reduzir a eficiência do gasto se a qualidade do fornecedor for afetada 
negativamente mais fracassos, manor “value for money”

• A riqueza de dados do Amazonas nos permitirá analisar de que forma a redução nos custos 
para o fornecedor de participar em pregões afeta: (i) número de participantes; (ii) preço; (iii) 
novos competidores; (iv) perfil do fornecedor; (v) qualidade; (vi) eficiência do pregão.

Resumo



Implementação: vamos fazer uma campanha de cadastramento de fornecedores no novo sistema 
ao longo das etapas. Essa campanha auxiliará os fornecedores a se cadastrarem ou re-
cadastrarem e os informará das facilidades do novo sistema. 

Com base em subgrupos de produtos, vamos realizar uma divulgacao com um material de 
campanha 
Esta divulgacao será feita ao longo de 6 meses, em 3 fases com 2 meses entre cada fase
Vamos analisar o comportamento de fornecedores que já participam e fornecedores que 
não participam, mas vendem produtos que o estado compra

Desafios: Sabemos que um mesmo fornecedor vende produtos em diversos subgrupos. 
O time de pesquisa utilizou os dados de pregão e análise de networks para agrupar os 
produtos em 3 fases. 
O critério de agrupamento buscou minimizar a possibilidade que uma mesma empresa 
participe de dois tipos diferentes de pregão durante cada etapa de implementação do novo 
sistema. 

Metodologia



CLUSTERS DE FORNECEDORES



• Aumento do uso de Registro de Precos: compra em escala
• Padronizacao de contratos de servicos (ex: limpeza: X pessoas por km2)
• Banco de Precos (Amazon) para compras ate 8 mil
• Foco da equipe nas compras prioritarias (strategic outsourcing)

• Analises de custo-beneficio, monitoramento de indicadores, uso dos dados 
admimnistativos

Alem do e-Compras



ESTUDO SOBRE INADIMPLENCIA DE IPTU - MANAUS 
& BANCO MUNDIAL
TIME DE PESQUISA: MICHAEL BEST (COLUMBIA UNIVERSITY), EVAN KRESCH (OBERLIN COLLEGE), JOANA NARITOMI 
(LONDON SCHOOL OF ECONOMICS), LAURA ZORATTO (BANCO MUNDIAL); FRANCOIS GERARD (COLUMBIA)



MANAUS: CAPITAL COM A MELHOR GESTAO FISCAL DO BRASIL
(INDICE FIRJAN 2017)



MOTIVACAO: BAIXA RECEITA DE IPTU

Tax property per capita revenue (2013)



MEDIDAS TOMADAS 2013-2016

 Atualizacao e expansao doe Cadastro de imoveis

 Investimento na comunicacao com contribuintes, facilitacao de pagamentos, criacao
de centros de atendimento

 Parcelamento, descontos



CAUSAS DA INADIMPLENCIA

 Qual o papel de percepcoes de Justica para a inadimplecia de IPTU

 Metodo nao experimental: explorar mudancas discontinuas nas taxas de IPTU na
cidade de Manaus
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