
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Caracterização:
Órgão integrante da estrutura do Governo Federal
Escopo do Projeto:
Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de 
Contratação do Governo Federal
Objetivos:
Dotar o Ministério do Planejamento de informações sobre execução efetiva 
dos processos de contratação do Governo Federal, sobre os custos para a 
contratação, tanto para a administração pública como para os licitantes e de 
uma avaliação crítica sobre tais processos, através de: mapeamento de 
processos em 5 órgãos diferentes; levantamento de custos; e elaboração de 
diagnóstico da situação atual, visando a posterior especificação de novas 
funcionalidades nos sistemas estruturantes, ou da reformulação em 
funcionalidades já implementadas e eventuais propostas de alterações em 
documentos legais ou administrativos
Período: 
junho de 2014
Metodologia Aplicada para o Mapeamento dos Processos:
Fase 1 – Mapeamento dos processos do ministério base
‣ Refinamento do escopo
‣ Elaboração do modelo de referência
‣ Validação do modelo de referência
‣ Customização da ferramenta de modelagem de processos
‣ Reunião com o ministério base
‣ Reunião com órgãos integrantes do ministério base
‣ Nivelamento conceitual
‣ Mapeamento parcial dos processos



‣ Validação dos trabalhos
‣ Mapeamento final dos processos
‣ Ajustes na cadeia de valor
‣ Revisão geral do mapeamento
‣ Elaboração do Relatório
‣ Definição do plano de implantação

Fase 2 – Registro das diferenças nos demais órgãos
‣ Confronto dos processos mapeados no Ministério base com processos 

de10 outros órgãos da administração federal
‣ Registro das diferenças
‣ Análise crítica dos registros das diferenças
‣ Consolidação dos registros
‣ Elaboração dos relatórios

Resultados (produtos):
‣ 12 Processos Mapeados
‣ Cadeia de valor revisada
‣ Relatórios das fases 1 e 2 elaborados

Observações complementares:
Projeto contratado pelo MPOG ao Programa para o Desenvolvimento das 
Nações Unidas – PNUD e o consórcio formado pela Fundação Instituto de 
Administração – FIA, IDS-Scheer Sistemas de Processamento de Dados 
Ltda. e Sundfeld Advogados, contando com a participação pela IDS-Scherr 
do Consultor Elio Valente como responsável técnico pelo mapeamento dos 
processos.


