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Apresentação 

Este Relatório de Gestão (2011 a 2014) retrata os esforços empreendidos por uma equipe engajada na bus-

ca de soluções que pudessem agregar valor às atividades de controle envolvendo as entidades descentraliza-

das e as contratações eletrônicas.  

 

A narrativa foi desenvolvida pela Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrôni-

cas, fruto do trabalho e empenho de todos os servidores envolvidos direta ou indiretamente, que de forma 

organizada, contando com um planejamento adequado, num ambiente colaborativo, produziram informações 

relevantes sobre a atuação e os resultados obtidos nesse período, indispensáveis para subsidiar as decisões 

governamentais em um novo ciclo de gestão. 

 

Esta iniciativa não se resume ao registro dos fatos, mas visa salientar os esforços empreendidos na busca 

pela otimização do gasto público, levando em consideração a satisfação dos usuários, a transparência nas 

informações e a agilidade nos processos de trabalho. 

 

A todos, meu sincero agradecimento. 

Maria de Fátima Alves Ferreira 

Coordenadora da Cedc 
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A Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de 

Contratações Eletrônicas - Cedc tem suas atribuições 

contidas no Decreto n° 41.312 de 13 de novembro de 

1996, com alterações posteriores contidas nos Decre-

tos nº 45.084, de 31 de julho de 2000, nº 48.471, de 

22 de janeiro de 

2004 e nº 58.713, 

de 14 de dezembro 

de 2012. É integran-

te da Secretaria da 

Fazenda - Sefaz, ór-

gão da administra-

ção pública direta do 

Estado de São Paulo. 

 

A Cedc é composta 

pela Assistência Téc-

nica da Coordenado-

ria, pelo Grupo de Entidades Descentralizadas - GED, 

pelo Departamento de Controle de Contratações Ele-

trônicas - DCC e pelo Núcleo de Apoio Administrati-

vo - NAA. 

A Assistência Técnica da Cedc é responsável por 

apoiar o Coordenador no desempenho de suas fun-

ções, atuando nas áreas técnico-administrativa, 

jurídica e de projetos da Coordenadoria. Suas atri-

buições também estão previstas Decreto nº 8.813, 

de 18 de ou-

tubro de 

1976. 

 

O GED é res-

ponsável pe-

lo acompa-

nhamento da 

gestão e con-

trole dos re-

sultados eco-

nômico-

financeiros 

das entidades descentralizadas do Estado. Suas 

atribuições estão previstas no Decreto nº 48.471, 

de 22 de janeiro de 2004. 

 

Secretaria da Fazenda 

Cedc 
Coordenadoria de Entidades Descentralizadas  

e de Contratações Eletrônicas  

Cedc-G 

Assistência 

Técnica da Cedc 

DCC 
Departamento 

de Controle de 

Contratações 

Eletrônicas 

NAA 

Núcleo de 

Apoio 

Administrativo 

GED 
Grupo de 

Entidades 

Descentralizadas 
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O DCC, criado e organizado pelo Decreto n° 

45.084, de 31 de julho de 2000 e alterado pelo 

Decreto n° 48.471, de 22 de janeiro de 2004, é 

responsável pela gestão da Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo - 

BEC/SP, que tem por objetivo a negociação de 

bens e serviços adquiridos pela Administração Pú-

blica do Estado. É composto pelo Centro de Con-

trole de Contratações - CCC, Centro de Controle 

de Fornecedores - CCF, Centro de Controle de 

Materiais e Serviços - CCMS e Assistência Técnica. 

 

Além do GED e DCC, a Cedc também é composta 

pelo Núcleo de Apoio Administrativo - NAA, res-

ponsável pelo suporte administrativo à Coordena-

doria e pelo controle e fornecimento de informa-

ções sobre as entidades descentralizadas extintas. 

Suas atribuições estão previstas no Decreto nº 

41.312, de 13 de novembro de 1996, combinado 

com o Decreto nº 48.471, de 22 de janeiro de 

2004 e com o Decreto nº 50.435, de 28 de dezem-

bro de 2005. 
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Organograma da Cedc 

Cedc 

Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas 

Cedc-G 

Assistência Técnica da 

Cedc 

DCC 

Assistência Técnica 

CCMS 

Centro de Controle de 

Materiais e Serviços 

CCF 

Centro de Controle de 

Fornecedores 

CCC 

Centro de Controle de 

Contratações 

DCC 

Departamento de Controle 

de Contratações Eletrônicas 

NAA 

Núcleo de Apoio 

Administrativo 

GED 

 Grupo de Entidades 

Descentralizadas 
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Quantidade de Servidores 

Total 

Cedc 

CCMS 

23 

51 

28 

21 

15 

 9 

10 

DCC 

CCF 

GED 

CCC 

Cedc-G 

NAA 

157 

A Cedc conta atualmente com 

157 servidores, alocados da 

seguinte forma: 23 servidores 

do Centro de Controle de Ma-

teriais e Serviços - CCMS, 51 

da Assistência Técnica do De-

partamento de Controle de 

Contratações Eletrônicas - 

DCC, 28 do Centro de Contro-

le de Fornecedores - CCF, 21 

do Grupo de Entidades Des-

centralizadas - GED, 15 do 

Centro de Controle de Contra-

tações - CCC, 9 da Assistência 

Técnica da Cedc e 10 do Nú-

cleo de Apoio Administrativo - 

NAA. 
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A Assistência Técnica da Cedc atua nas áreas técnico-administrativa, jurídica e de projetos, tendo diversas atribui-

ções, como o apoio ao Coordenador no desempenho de suas funções, por meio da emissão de pareceres, realização 

de estudos, desenvolvimento de trabalhos e elaboração de minutas de Resoluções, Convênios, Decretos e Contratos. 

 

Em relação às atividades da Coordenadoria como um todo, realiza o acompanhamento do Plano de Ação no Sistema 

de Gestão Estratégica – SGE e da Gestão do Sistema da Qualidade BEC/SP – ISO 9001:2008 e é gestora da ação 

Gestão do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras - BEC/SP, que integra o Programa de Fortalecimento da Gestão Fis-

cal do Estado de São Paulo, com o monitoramento feito pelo Sistema de Informações do Plano Plurianual de Ativida-

des - PPA. 

 

É responsável também pela elaboração de material por participação em treinamento, como instrutores, juntamente 

com a Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap, Casa Civil e Escola Fazendária de São Paulo –       

Fazesp; e pela elaboração e compilação dos Relatórios de  Atividades da Cedc. 

 

A Assistência Técnica oferece, ainda, apoio técnico ao Departamento de Controle de 

Contratações - DCC, no Projeto de Modernização da BEC/SP e participa, em grupo 

de trabalho designado pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, em rela-

ção ao disciplinamento das contratações eletrônicas que utilizam o Sistema BEC/SP. 

 

 Além disso, destaca-se o gerenciamento de projetos, acompanhamento de contratos 

e de recursos orçamentários e financeiros, elaboração de pautas de reuniões, presta-

ção de contas e elaboração de relatórios sobre os projetos para o Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento - BID. 

A Assistência Técnica da 

Coordenadoria de 

Entidades 

Descentralizadas e de 

Contratações Eletrônicas  

atua nas áreas técnico-

administrativa, jurídica e 

de projetos. 

 

Assistência Técnica 
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O Núcleo de Apoio Administrativo – NAA é responsável pelo suporte administrativo à Coordenadoria, tendo como 

atribuições a elaboração da proposta orçamentária da Cedc, o suporte na gestão de recursos humanos, o atendi-

mento às necessidades de infraestrutura, como materiais permanentes e de consumo e também o controle de en-

tradas e saídas de documentos pelo sistema de Gestão de Documentos – GDOC. 

 

Além das atribuições anteriores, o NAA é responsável pelo controle e pelo fornecimento de informações pertinen-

tes às entidades descentralizadas que passaram por processos de dissolução, fusão, cisão, incorporação, transfor-

mação ou privatização, bem como pela emissão de certidões e declarações aos seus antigos servidores ou empre-

gados. 

 

Entre as ações realizadas pelo NAA, destaca-se a manutenção do acervo dos entes que passaram por esses proces-

sos, de forma organizada, contemplando pastas e envelopes, documentos, livros fiscais, contábeis, financeiros e de 

prontuários de servidores empregados.  

 

NAA Núcleo de Apoio Administrativo  

O Núcleo de Apoio 

Administrativo - NAA 

oferece suporte 

administrativo à 

Coordenadoria de 

Entidades 

Descentralizadas e de 

Contratações Eletrônicas   

- Cedc 
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16 

Entidades extintas sob a guarda do NAA 

1) Banco de Desenvolvimento do Estado 

de São Paulo - BADESP 

2) Companhia Paulista de Ativos - CPA 

3) Companhia de Construções Escolares 

do Estado de São Paulo - CONSPE/FECE  

4) Companhia Promotora de Exportação 

do Estado de São Paulo -COPEME  

5) Empresa Aérea de  São Paulo - VASP  

6) Distribuidora de Títulos e Valores Mo-

biliários do Estado de São Paulo - DI-

VESP  

7) Laboratório Brasileiro de Vacinas - 

BRASVACIN  

8) Companhia de Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo -  

PROMOCET/CEDESP  

9) Atividades de Aerolevantamentos 

TERRAFOTO S/A   

10) Empresa de Turismo do Estado de  

São Paulo - PAULISTUR  

11) Companhia de Transmissão de Ener-

gia Elétrica Paulista  

Sociedades de Economia Mista e 

Empresas Públicas 

1) Departamento de Edifícios e Obras 

Públicas - DOP 

2) Instituto de Café do Estado de São 

Paulo - ICESP 

3) Superintendência do Desenvolvimen-

to do Litoral Paulista - SUDELPA 

4) Fomento de  Urbanização e Melhoria 

das Estâncias - FUMEST 

 

 

Autarquias 

1) Fundação dos Empregados da VASP - 

FEV 

Fundações 
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As principais atividades do GED consistem em consolidar e analisar informações geradas pelas Autarquias, Funda-

ções, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, propor liberação de recursos e analisar seus pleitos, sub-

sidiando assim as decisões do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - Codec e demais órgãos deliberativos. 

Para isso, os processos foram divididos em duas frentes: análise técnica com foco em impactos financeiros e análise 

dos aspectos jurídicos. 

 

A Área Econômico-Financeira é responsável pela fixação dos limites financeiros, com enfoque no atendimento de 

despesas com pessoal, encargos sociais e de custeio, objetivando a liberação de recursos do Tesouro Estadual. 

Além disso, acompanha o fluxo financeiro e a execução orçamentária das entidades.  

 

Outra responsabilidade é a manifestação prévia quanto aos efeitos de natureza 

financeira, nos expedientes apresentados pelas Autarquias, Fundações, Sociedades 

de Economia Mista e Empresas Públicas classificadas como dependentes, decor-

rentes dos pedidos de alterações orçamentárias relativos a créditos adicionais, mo-

vimentação de dotação contingenciada e antecipação de quotas orçamentárias. 

Também manifesta-se previamente à decisão do titular da Pasta, considerando  

contratos de serviços, de obras e compras, licitadas ou não, cujo valor seja igual ou 

superior a R$ 10 milhões, com enfoque nos limites financeiros. 

 

Até outubro de 2013, a análise de pleitos dos Programas de Participação nos Lu-

cros e Resultados - PPLR, nos moldes da legislação então vigente, também esta-

vam sob a responsabilidade desta equipe, assim como a aprovação final para sua 

implantação e formas de pagamento eram deliberadas pela Comissão de Política 

O Grupo de Entidades 

Descentralizadas - GED 

é responsável pelo 

acompanhamento da 

gestão e controle dos 

resultados econômico-

financeiros das entidades 

descentralizadas do 

Estado: Autarquias, 

Fundações, Sociedades 

de Economia Mista e 

Empresas Públicas. 

 

GED Grupo de Entidades Descentralizadas  
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onista majoritário), bem como analisa e acompanha 

processos e alterações societárias para sustentação 

das deliberações. 

  

Os pareceres do Codec, as Atas do Conselho de Ad-

ministração e o Diário Oficial Empresarial também 

são acompanhados pela área técnico-jurídica, para 

atualização dos dados no Sistema de Informações  

das Entidades Descentralizadas 

- Siedesc.  

 

O GED conta com o apoio do 

Departamento de Tecnologia da 

Informação - DTI, integrante da 

Coordenadoria de Planejamento 

Estratégico e Modernização 

Fazendária - CPM, no apoio na 

prestação de serviços e suporte 

na área de tecnologia da infor-

mação, devido ao atual modelo 

de trabalho, o qual foi ampla-

mente automatizado com a im-

plantação do Siedesc para a 

execução das atividades de aná-

lise e acompanhamento das En-

tidades Descentralizadas. 

Salarial da Casa Civil. Entretanto, a partir da edição 

do Decreto n° 59.598 de 16/10/2013, a definição e 

acompanhamento dos indicadores, metas e critérios 

de pagamento do PPLR passaram a ser de competên-

cia e aprovação específica dos Conselhos de Adminis-

tração das empresas estatais. 

 

A Área Técnico-Jurídica é responsável pela análise e 

acompanhamento dos pleitos que 

envolvam a área societária, nego-

ciações coletivas e acompanha-

mento do Passivo Trabalhista das 

Empresas e Fundações. Realiza 

também análise e manifestação 

nos expedientes referentes às 

declarações de utilidade pública 

provenientes das entidades da 

Administração Descentralizada do 

Estado. 

 

Nas Assembleias Gerais Ordiná-

rias e Extraordinárias,  a área or-

ganiza o agendamento, concilian-

do a cronologia dos acontecimen-

tos e/ou situação de cada empre-

sa, prazos e agenda dos procura-

dores (representante legal do aci-

O Projeto de Fortalecimento da 

Gestão Fiscal do Estado de SP – 

Profisco prevê um novo Modelo 

de Acompanhamento das Entida-

des Descentralizadas. O projeto 

está sendo implantado em etapas 

com conclusão prevista para de-

zembro de 2015, e proporcionará 

maior agilidade na análise dos 

processos, integração das ativida-

des, bem como a melhoria no su-

porte às Entidades Descentraliza-

das, ao Codec e ao Secretário da 

Fazenda. 
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62  

Entidades Descentralizadas GED 

1) AGEM Campinas 

2) AGEM Santos 

3) ARSESP 

4) ARTESP 

5) CBPM 

6) CEETEPS 

7) DAEE 

8) DAESP 

9) DER 

10) DETRAN 

11) FAMEMA 

12) FAMERP 

13) HC Ribeirão Preto 

14) HC São Paulo 

15) Hospital de Botucatu 

16) IAMSPE 

17) IMESC 

18) IPEM 

19) IPESP 

20) JUCESP 

21) SPPREV 

22) SUCEN 

23) SUTACO 

Autarquias 

1) CEPAM 

2) FAPESP 

3) FDE 

4) Florestal 

5) FUNAP 

6) Fundação CASA 

7) FUNDAP 

8) FURP 

9) Hemocentro 

10) ITESP 

11) Memorial da AL 

12) ONCOCENTRO 

13) Padre Anchieta 

14) PROCON 

15) SEADE 

16) SPPREV Com 

17) UNIVESP 

18) Zoológico 

Fundações 

1) CDHU 

2) CESP 

3) Cetesb 

4) Codasp 

5) Cosesp 

6) CPOS 

7) CPP 

8) CPSec 

9) CPTM 

10) CPETur 

11) Dersa 

12) DesenvolveSP 

13) Docas 

14) EMAE 

15) Emplasa 

16) EMTU 

17) IMESP 

18) IPT 

19) Metrô 

20) Prodesp 

21) Sabesp 

Sociedades de Economia Mista 

e Empresas Públicas 
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Origem 

(Quem?) 

Principais Processos 
Cliente 

(Para quem?) 
OBJETIVO  

Atividades 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Acordo Coletivo, Reajuste 

Salarial e  

implantação de Benefícios 

CODEC, ENTIDADE, CPS  

Instrução processual e análise técnica do pedido (aspectos 

legais, normas governamentais e capacidade financeira e 

orçamentária da entidade) 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Programa de Demissão  

Voluntária- PDV 
CODEC, ENTIDADE, CPS  

Análise quanto à motivação do pedido e sua viabilidade 

financeira (aspectos legais e instrução processual) 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Plano de Cargos e Salários - 

PCS 
CODEC, ENTIDADE, CPS  

Análise do regulamento, incluindo tabelas e níveis salariais, 

descrições de cargos,  enquadramentos salariais, progres-

são e promoção salarial e análise quanto à capacidade 

financeira e orçamentária  

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Aplicação da Evolução  

Funcional 
CODEC, ENTIDADE, CPS  

Aderência às normas do regulamento do PCS quanto ao 

percentual de evolução que deve estar de acordo com as 

diretrizes governamentais e análise da capacidade finan-

ceira e orçamentária 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Fixação e alteração de Quadro 

de Pessoal,  Reposição  

Automática, Abertura de  

Concurso Público,  Aprovação 

de Regulamento de  Concurso 

Público e Contratação de  

Pessoal 

CODEC, ENTIDADE,  

CPS e GOVERNADOR 

Verificação das justificativas para o pedido e a correta 

demonstração da  proposta nos quadros fornecidos para 

instrução processual 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Declaração de Utilidade Pública  

(Desapropriação e Servidão) 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

SF e GOVERNADOR  
Aspecto financeiro e requisitos processuais  

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Assembleias Gerais  

Ordinária e Extraordinária 
CODEC, EMPRESA, PGE 

Análise das matérias nos termos da Lei das Sociedades 

Anônimas e normas estatutárias (deliberações dos Conse-

lhos de Administração, Fiscal, Diretoria, Auditoria Indepen-

dente e manifestação da Área Contábil e acompanhamen-

to das diretrizes governamentais) 
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Origem 

(Quem?) 

Principais Processos 
Cliente 

(Para quem?) 
OBJETIVO  

Atividades 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Boletim de Subscrição e  

Aumento de Capital 
CODEC, EMPRESA  

Verificação dos valores e das quantidades das ações, em 

consonância com o capital autorizado das empresas 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Liberação de Recursos/

Sentenças  Trabalhistas  
CAF - ENTIDADE 

Solicitação dos documentos acerca dos trâmites processuais 

e comprovantes de  recolhimentos e depósitos dos valores 

pleiteados para liberação financeira 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 
Previdência Privada CODEC, EMPRESA  

Apreciação das alterações dos planos, exclusivamente das 

cláusulas que  tenham reflexos financeiros 

SECRETARIA DE  

PLANEJAMENTO E  

DESENVOLVIMENTO  

REGIONAL 

Análise Técnica de pedidos de 

realização de despesas acima 

de R$ 10 milhões  

GABINETE DO SECRETÁRIO  

ENTIDADE 

Manifestação quanto à contratação/aditamento de serviços, 

aquisição de equipamentos, celebração de convênios e  obras 

(viabilidade orçamentária e financeira) 

SECRETARIA DE  

PLANEJAMENTO E  

DESENVOLVIMENTO  

REGIONAL 

Análise Técnica de pedidos de  

alteração orçamentária 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

ENTIDADE 

Análise técnica dos pedidos de alteração orçamentária 

(Suplementação, redução,  remanejamento, liberação de do-

tação contingenciada e antecipação de cotas, aumento de 

limite financeiro ou não) 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Análise da liberação mensal e  

adicional 
CAF - ENTIDADE 

Ofício de Liberação Financeira Mensal para Empresas, Autar-

quias e Fundações (despesas de pessoal e custeio) e Ofício de 

Liberação Extra se comprovada a necessidade de Recursos 

Extras e disponibilidade orçamentária e financeira 

ENTIDADES  

DESCENTRALIZADAS 

Acompanhamento Mensal do  

Fluxo de Caixa - Siedesc 

ROTINA, GABINETE SEFAZ, 

CAF 

Acompanhamento dos dados informados pelas entidades no 

fluxo de caixa (se condizente com os recursos do Tesouro 

que foram liberados no mês e se compatível com o histórico) 

DIPLAF 
Acompanhamento da previsão 

de receita mensal/anual  
ROTINA, GABINETE SEFAZ 

Acompanhamento da previsão de receita anual lançada no 

SIR (atualizada mensalmente) em contrapartida com os valo-

res lançados pelas entidades no fluxo de caixa 
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O Departamento de Controle de Contratações Eletrônicas - DCC é responsável pela gestão da Bolsa Eletrônica de 

Compras do Estado de São Paulo - BEC/SP, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -    

Caufesp, do Cadastro Único de Materiais e Serviços - Cadmat, dos Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados - 

Cadterc e do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. 

 

Para efetivo controle desses sistemas, o DCC é subdividido em: Centro de Controle 

de Contratações - CCC, responsável pela gestão da BEC/SP; Centro de Controle de 

Fornecedores - CCF, responsável pela gestão do Caufesp; Centro de Controle de 

Materiais e Serviços - CCMS, responsável pela gestão do Cadmat e do Cadterc; e 

Assistência Técnica do DCC, responsável pela gestão do Sistema de Gestão da 

Qualidade ISO 9001:2008. 

 

Entre as atividades sob a sua responsabilidade, estão o fornecimento de subsídios 

ao Comitê da Qualidade da Gestão Pública - CQGP, com o objetivo de auxiliar no 

estabelecimento de diretrizes e orientações para potencializar o poder de compra 

do Estado e também a programação da operacionalização das diretrizes, das normas 

e dos procedimentos definidos pelo CQGP, no que tange às aquisições e contrata-

ções efetuadas pelo Estado. 

 

Além disso, é responsável por baixar instruções e orientar os procedimentos que 

deverão ser adotados nas aquisições e contratações, incluindo-se as realizadas por 

meio de sistemas eletrônicos, observadas as diretrizes, as normas e os procedimen-

tos definidos pelo CQGP. 

DCC Departamento de Controle de Contratações Eletrônicas  

O Departamento de 

Controle de Contratações 

Eletrônicas - DCC é 

responsável pela gestão da 

Bolsa Eletrônica de 

Compras do Estado de São 

Paulo - BEC/SP, do 

Cadastro Unificado de 

Fornecedores do Estado 

de São Paulo - Caufesp, do 

Cadastro Único de 

Materiais e Serviços - 

Cadmat, dos Estudos 

Técnicos de Serviços 

Terceirizados - Cadterc e 

do Sistema de Gestão da 

Qualidade ISO 9001:2008. 
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Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de 

São Paulo – BEC/SP  

 

A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São 

Paulo – BEC/SP é um sistema de contratações eletrô-

nicas para a negociação de bens e serviços a serem 

adquiridos pela Administração Estadual, com certifi-

cação ISO 9001:2008. Foi implantada no ano 2000 

no Governo do Estado, visando agilizar e aprimorar as 

contratações. A BEC/SP contempla 

a Dispensa de Licitação, pelo valor, 

o Convite e o Pregão, todos na mo-

dalidade eletrônica. Atualmente, 

existem mais de mil unidades com-

pradoras no Estado de São Paulo, que abrangem a 

administração direta e indireta estadual, bem como a 

adesão voluntária de alguns municípios, incluindo-se 

a Prefeitura do Município de São Paulo. 

 

Os números da BEC/SP são expressivos. Em 2013, 

aproximadamente R$ 11 bilhões foram negociados, 

sendo R$ 4 bilhões de economia, o que gerou econo-

mia média de 27%. Nos últimos 13 anos, ou seja, des-

de o ano de 2000, quando o sistema foi implementa-

do, a Bolsa movimentou mais de R$ 33 bilhões em 

negociações, sendo cerca de R$ 11 bilhões de econo-

mia, o que resultou a economia média de 26%. Nesse 

período, foram negociadas 64 mil ofertas de compra, 

contemplando cerca de 319 mil itens negociados. A 

BEC cresceu, transformando-se em marca de respei-

to. 

 

A Marca BEC 

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, com 

o compromisso permanente de aprimorar seus pro-

cessos, registrou, em 06 de outubro de 2009, a marca 

BEC®, no Instituto Nacional de Pro-

priedade Industrial – INPI. É um res-

paldo legal que agrega valor à mar-

ca, além de contar com proteção 

mais ampla e fornecer maior segurança quanto à sua 

atuação no mercado. 

 

Seu uso e gozo são protegidos por lei federal e qual-

quer menção à marca deve ser previamente informa-

da à titular, permitindo-se exclusivamente a citação 

da marca em discurso, obra científica, literária, jorna-

lística ou educativa, desde que não haja conotação 

comercial, nem prejuízo para seu caráter distintivo. A 

reprodução total ou parcial, a imitação ou a alteração 

do seu logotipo são proibidas, configurando crime 

contra a propriedade industrial. 

Site BEC/SP 

www.bec.sp.gov.br 
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Apoio aos usuários 

No intuito de atender seus usuários, o site da BEC/SP 

disponibiliza manuais explicativos, página de Pergun-

tas Frequentes (FAQ) e Fale Conosco. A equipe da 

Central de Atendimento (0800) atende às dúvidas 

básicas dos usuários. Os questionamentos mais com-

plexos ou que exijam análise técnica são redireciona-

dos para a BEC/SP, onde todos os técnicos do CCC 

também esclarecem dúvidas e prestam orientação, 

por telefone, quanto aos procedimentos a serem ado-

tados nas negociações 

eletrônicas. Para res-

ponder às mensagens 

do Fale Conosco, exis-

tem três grupos especi-

alizados: Administração 

(dúvidas relacionadas 

ao procedimento Dis-

pensa de Licitação e às 

modalidades Convite e Pregão), Pregão e Cadastro 

(solicitações de cadastro de Autoridade, Oferta de 

Compra Personalizada ou Entidades Conveniadas). 

 

BEC/SP além das fronteiras do Estado 

A utilização da BEC/SP não está restrita à Adminis-

tração Estadual. Em 2003, o Governo do Estado de 

São Paulo permitiu a participação de entes federati-

vos municipais, através de decreto. O instrumento 

normativo autorizou a Secretaria da Fazenda a cele-

brar convênios com municípios com sede e foro no 

Estado de São Paulo e com sociedades de economia 

mista, integrantes da Administração Indireta do Esta-

do, não dependentes, para utilização da BEC/SP, com 

vista à compra de bens, para entrega imediata em 

parcela única, com dispensa de licitação em razão do 

valor.  

 

Em 2012, foi autoriza-

da a participação de 

todos os municípios na 

modalidade Pregão 

Eletrônico, para a aqui-

sição de bens e servi-

ços comuns. Por sua 

vez, em 2014, a per-

missão de utilização do procedimento Dispensa de 

Licitação e da modalidade Pregão Eletrônico foi es-

tendida às entidades descentralizadas e ao Poder Le-

gislativo dos Municípios Paulistas.  

 

A mais recente inovação legislativa relativa à BEC/SP 

é o Decreto Municipal nº 54.102, de 17 de julho de 

A Bolsa Eletrônica de Compras do 

Estado de São Paulo – BEC/SP é um 

sistema de contratações eletrônicas 

com certificação ISO 9001:2008. 
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Município 

Modalidade ou 

Procedimento BEC/SP 

utilizado 

Avaré 
Dispensa de Licitação e 

Pregão Eletrônico 

Campinas 
Dispensa de Licitação e 

Pregão Eletrônico 

Cerqueira César  
Dispensa de Licitação e 

Pregão Eletrônico 

Ipuã Dispensa de Licitação 

Limeira  
Dispensa de Licitação e 

Pregão Eletrônico 

Luiz Antônio  Pregão Eletrônico 

Olímpia Pregão Eletrônico 

Pederneiras Pregão Eletrônico 

Piquete Pregão Eletrônico 

Pirajuí Dispensa de Licitação 

São Caetano do Sul  Pregão Eletrônico 

São João da Boa Vista  Pregão Eletrônico 

Tambaú Pregão Eletrônico 

São Paulo (51 unidades 

cadastradas) 

Dispensa de Licitação e 

Pregão Eletrônico 

Dados atualizados até agosto de 2014 

2013, vigente no âmbito do Município de São Paulo. 

Este instrumento normativo dispõe sobre a obrigato-

riedade da realização de licitação na modalidade Pre-

gão e da Dispensa de Licitação por pequeno valor, na 

forma eletrônica, por meio da Bolsa Eletrônica de 

Compras – BEC/SP ou do Portal de Compras do Go-

verno Federal - Comprasnet. 

 

Além dos municípios paulistas, também utilizam o 

sistema BEC/SP entidades não-vinculadas (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

Sebrae/SP e Investe São Paulo) e os Poderes Judiciá-

rio, Legislativo e Ministério Público do Estado de São 

Paulo. 
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Entre as inovações tecnológicas na BEC/SP, 

pode-se destacar a nova versão do sistema para 

o procedimento da Dispensa de Licitação. Publi-

cada em 20 de maio de 2013, a nova versão 

atende sugestões de melhorias feitas pelos for-

necedores e unidades compradoras, usuários do 

sistema.  

 

Essas melhorias ampliaram a transparência co-

mo, por exemplo, divulgando a lista de poten-

cias fornecedores para a oferta de compra, 

identificando todos os fornecedores participan-

tes com denominação e CNPJ, os lances (válidos 

e inválidos) e permitindo o seu acompanhamen-

to em tempo real, mantido o sigilo dos fornece-

dores, por todos os usuários e pela sociedade. 

 

A nova versão contribuiu também para imprimir 

maior celeridade e eficiência no processo, por 

meio da redução do período da cotação de trin-

ta para quinze minutos, da alteração da prorro-

gação para forma automática e por meio da im-

plantação de campo específico para indicação 

da marca do produto a ser ofertado, garantindo 

a preservação de padrões mínimos de aceitabili-

dade pelo Estado. 

 
Dispensa de Licitação 

Atual  

Dispensa de Licitação 

Nova versão 

Layout Não padronizado  
Padronização igual ao 

pregão  

Prazo de 

Entrega 
8 dias 

Mínimo 5 dias e máximo 

60 dias parametrizado no 

sistema  

Potenciais 

Fornecedores 
Informação indisponível  

Disponível para 

Administração BEC/SP e 

Unidades Compradoras  

Período da 

Cotação 
Mínimo de 30 minutos  Mínimo de 15 minutos  

Prorrogação 
Tempo randômico (1 a 30 

minutos) 

Automática (2 minutos 

quando houver lance 

válido ofertado nos 

últimos 2 minutos) 

Lances 

Sem indicação da marca 

do produto  

Somente a Administração 

BEC/SP acompanha os 

lances, durante a 

negociação (sem 

identificação dos 

licitantes)  

Com indicação da marca 

do produto  

Acompanhamento dos 

lances em tempo real por 

todos os usuários 

(unidade compradora, 

licitante e público, sem 

identificação dos 

licitantes) 

Divulgação do 

Resultado 

Denominação do 

fornecedor vencedor e os 

4 melhores lances válidos 

subsequentes  

Identificação de todos os 

licitantes participantes 

(denominação e CNPJ) 

com os respectivos lances 

(válidos e inválidos)  
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Cartão de Pagamento de Despesas  

 

O Cartão de Pagamento de Despesas do Estado de 

São Paulo, implantado conjuntamente com a BEC/SP, 

destina-se ao pagamento de despesas sob regime de 

adiantamento. É instrumento a ser utilizado, exclusi-

vamente, na modalidade débito, pelas unidades ges-

toras dos órgãos e entidades da Administração direta, 

autárquica e fundacional. 

 

A utilização do Cartão de Pagamento de Despesas 

não dispensa o cumprimento das normas relativas à 

prestação de contas, inclusive àquelas referentes à 

obrigatoriedade de apresentação da documentação 

comprobatória das despesas realizadas. 

 

Para melhoria do controle, o ramo de atividade do 

estabelecimento onde será efetuada a despesa deve 

estar relacionado com a finalidade do cartão. Por 

exemplo, um cartão para compra de gasolina (item de 

despesa) tem a sua utilização restrita aos postos de 

gasolina (ramo de atividade). 

 

Entre os seus principais benefícios e vantagens, estão 

a transparência na utilização dos recursos, agilidade 

na compra, amplitude de fornecedores, segurança nas 

transações, controle dos gastos e automatização do  

retorno do saldo. 

 

Em dezembro de 2013 havia 1.553 cartões ativos. 

Medidas efetivas foram adotadas no controle para a 

redução da despesa no regime de adiantamento, con-

forme gráfico abaixo. 
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Centro de Controle de 

Contratações - CCC 
 

O Centro de Controle de Contratações - CCC tem 

sob sua responsabilidade a gestão da operação da 

Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo 

– BEC/SP. Suas principais atribuições incluem a cria-

ção de procedimentos e proposição da edição de nor-

mas para orientar e padronizar a atuação das Unida-

des Gestoras Executoras , gerenciamento do sistema 

de informações de suporte às aquisições e contrata-

ções através de sistemas eletrônicos e realização de 

estudos e análises visando subsidiar a fixação de dire-

trizes e orientações para potencializar o poder de 

compra do Estado. 

 

A equipe do CCC também presta atendimento perso-

nalizado por telefone e pelo Fale Conosco, tanto aos 

usuários das unidades compradoras como aos forne-

cedores do Estado. Além disso, é responsável pela 

formação dos pregoeiros eletrônicos, ministrando a 

parte técnica dos cursos de Pregão Eletrônico e Re-

gistro de Preços, e também aulas que simulam o am-

biente do pregão eletrônico, nas quais as unidades 

podem treinar seus usuários. 

Os procedimentos e modalidades eletrônicos de com-

pras operados pela BEC/SP são: Dispensa de Licita-

ção, para aquisição de bens com entrega única, até 

R$ 8 mil para Administração Direta, Autarquias e 

Fundações Públicas, ou até R$ 16 mil para Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista; Convite 

Eletrônico, para aquisição de bens com entrega única, 

até R$ 80 mil; e Pregão Eletrônico, para aquisição de 

bens ou contratação de serviços comuns, sem limite 

de valor, contemplando aquisições por Ata de Regis-

tro de Preços. 

 

 

O Centro de Controle de Contratações 

- CCC tem sob sua responsabilidade a 

gestão da operação da Bolsa Eletrônica 

de Compras do Estado de São Paulo – 

BEC/SP. 
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Procedimentos e 

Modalidades BEC/SP 

Dispensa de 

Licitação 

Convite 

Eletrônico 

Pregão 

Eletrônico 

Aquisição de bens 

com entrega única 

Até R$8.000,00 
Administração Direta, Autarquias 

e Fundações Públicas 

Até R$16.000,00 
Empresas públicas e Sociedades 

de Economia Mista  

Aquisição de bens 

com entrega única 

Até R$80.000,00 

Aquisição de bens ou 

serviços comuns 

Sem limite de valor 
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Centro de Controle de 

Fornecedores - CCF 
 

O Centro de Controle de Fornecedores - CCF tem 

por atribuição precípua gerenciar o Cadastro Unifica-

do de Fornecedores do Estado de São Paulo - Cau-

fesp, estabelecendo critérios para padronizar as roti-

nas de Cadastro Inicial, Renovação Cadastral e suas 

atualizações, propondo novas funcionalidades para 

sua divulgação e acessibilidade.  

 

O Caufesp é um sistema eletrônico de informações, 

por meio do qual são inscritos e mantidos os registros 

dos interessados em licitar e contratar com municí-

pios paulistas e entes conveniados, órgãos da Admi-

nistração Direta, Autarquias, Fundações instituídas 

ou mantidas pelo Poder Público Estadual, Empresas 

nas quais o Estado tenha participação majoritária, 

assim como com as demais entidades por ele contro-

ladas, direta ou indiretamente.   

 

É obrigatória a inscrição no Caufesp dos fornecedo-

res que queiram participar das negociações eletrôni-

cas da BEC/SP. Logo após a aprovação do cadastro, o 

fornecedor recebe em seu e-mail a senha para nego-

ciações eletrônicas, bem como o informativo das 

ofertas de compras disponíveis para participação, de 

acordo com sua linha de fornecimento.  

 

O CCF também é responsável por orientar os forne-

cedores e as Unidades Cadastradoras quanto aos 

procedimentos cadastrais no Caufesp; analisar e vali-

dar as solicitações de cadastro inicial, renovações e 

atualizações; definir diretrizes para o gerenciamento 

do rol de fornecedores cadastrados; gerenciar o siste-

ma de mensagens referentes ao Cadastro de Forne-

cedores, recebidas por intermédio da Página Fale Co-

nosco do Sistema BEC/SP; e elaborar minutas de pro-

cedimentos para o cadastramento, objetivando a nor-

matização legal. 

 

O Centro de Controle de Fornecedores 

- CCF é responsável pela gestão do 

Cadastro Unificado de Fornecedores do 

Estado de São Paulo - Caufesp, cuja 

inscrição é obrigatória para participação 

nas negociações no Sistema BEC/SP. 
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Atualmente as atividades do CCF estão sendo otimi-

zadas por meio do Projeto de Aperfeiçoamento do 

Modelo de Acompanhamento do Centro de Controle 

de Fornecedores.  

 

O objetivo estratégico deste projeto é aperfeiçoar a 

gestão do Cadastro Unificado de Fornecedores, apri-

morando rotinas de trabalho, dentre elas, a de moni-

toramento do tempo decorrido de Validação do Ca-

dastro Inicial ou da Atualização Cadastral. 
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Centro de Controle de 

Materiais e Serviços - 

CCMS 
 

O Centro de Controle de Materiais e Serviços - 

CCMS é responsável pela realização de estudos com 

o objetivo de estabelecer padronização para a identi-

ficação, classificação e codificação dos materiais e 

serviços, permitindo a melhor administração do Catá-

logo de Produtos e Serviços do Estado. As consultas 

de especificação técnica podem ser efetuadas no Sis-

tema Integrado de Informações Físico-financeiras - 

Siafisico ou no Catálogo de Produtos e Serviços - 

Cadmat, no site da Bolsa Eletrônica de Compras.  

 

As padronizações dos itens estão vinculadas às carac-

terísticas existentes na estrutura do material/serviço 

a serem preenchidas pelas unidades compradoras. 

Com o intuito de adequar o Cadastro de Materiais 

aos atributos do mercado, os gestores responsáveis 

pelos grupos de materiais efetuam reuniões com for-

necedores, fabricantes, distribuidores, associações e 

órgãos reguladores para obter as características ne-

cessárias a fim de garantir, na descrição técnica do 

item, a qualidade do produto no ato da entrega. Com 

o objetivo de orientar as Unidades Gestoras, a descri-

ção técnica dos itens já apresenta legislação, normas 

e certificações dos produtos.  

 

É possível também acessar, no site da BEC/SP, os 

sites e documentos que definem regras, diretrizes ou 

características acerca dos materiais, produtos ou pro-

cessos. Os aprimoramentos do cadastro são ampla-

mente divulgados por meio de comunicados oficiais. 

 

O CCMS também é responsável por propor normas 

para a gestão do Cadmat; realizar estudos com o ob-

jetivo de estabelecer um processo padronizado para a 

identificação, classificação e codificação dos materiais 

e serviços; propor, quando necessário, critérios de 

padronização e de certificação de qualidade das aqui-

sições e contratações; elaborar e divulgar de forma 

padronizada, as especificações técnicas dos materiais 

e serviços de uso comum, objetivando manter o Cad-

mat atualizado; e desenvolver ações para garantir a 

sua integridade, promovendo a permanente atualiza-

ção da descrição dos itens que o compõe. 

 

Em relação aos usuários, o CCMS tem sob sua res-

ponsabilidade propor a definição de regras para a 
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divulgação e acessibilidade do Cadmat; interagir com 

os fornecedores, visando adequar o Cadastro às ca-

racterísticas do mercado; e orientar as Unidades 

Compradoras quanto à observância de normas de 

qualidade por ocasião da aquisição e contratação de 

materiais e serviços. 

O Centro de Controle de Materiais e 

Serviços - CCMS é responsável pela 

gestão do Cadastro Único de Materiais 

e Serviços - Cadmat, que padroniza os 

itens negociados no Sistema BEC/SP. 
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Estudos Técnicos de  

Serviços Terceirizados - 

Cadterc 
 

Os Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados - 

Cadterc têm como objetivo divulgar as diretrizes para 

contratações de fornecedores de serviços terceiriza-

dos pelos órgãos da Administração Pública Estadual, 

com padronização de especificações técnicas e valo-

res limites (preços referenciais) dos serviços mais co-

muns, levando em consideração critérios de relevân-

cia e risco na contratação. Subsidia, ainda, o gestor 

público na construção de seu processo licitatório, por 

meio da disponibilização de minutas de editais, de 

contratos e, principalmente, orientações para fiscali-

zação da execução contratual.  

 

Dessa forma, além de organizar o Estado, promove a 

Gestão do Conhecimento, uma vez que compartilha 

as informações via site na internet, beneficiando a 

Administração Pública como um todo, independente-

mente da esfera federativa a que pertença.  

 

Trata-se, portanto, da busca pela excelência nos mé-

todos de contratação e gerenciamento de serviços 

terceirizados e que servem como apoio para as unida-

des contratantes do Governo. 

    

Desde 2012, as atribuições e atividades dos Estudos 

Técnicos de Serviços Terceirizados – Cadterc estão 

sob a responsabilidade da Cedc, tendo sido transferi-

das do Grupo de Apoio Técnico à Inovação - Gati, da 

Secretaria de Gestão Pública.  

 

Em seu primeiro ano na Secretaria da Fazenda, as 

principais atividades desenvolvidas pelo Cadterc fo-

ram as atualizações de preços referenciais dos Estu-

dos Técnicos e implantação de novo site estruturado 

e modernizado, dando origem à nova fase do Cadterc 

eletrônico. 

 

Os Estudos são atualizados anualmente, de acordo 

com os meses nos quais são realizados os acordos 

coletivos das categorias englobadas em cada volume. 
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O Cadterc dispõe, atualmente, de 18 estudos técni-

cos que abrangem diferentes segmentos de mercado:  
Previsão Legal 

Lei  estadual nº 15.109, de 29.07.2013 – LDO 2014 
 
Artigo 35 – O Poder Executivo deverá estabelecer 

parâmetros de preços relativos à contratação de 

serviços terceirizados de caráter contínuo, visando 

aprimorar o controle , o acompanhamento e a per-

manente avaliação das despesas de custeio realiza-

das por todos os órgãos dos  Poderes do Estado. 

Decreto estadual nº 48.326, de 13.12.2003 
 
Artigo 7º – Os contratos de serviços deverão ser re-

gistrados no Cadastro de Serviços Terceirizados e 

seus valores ajustado aos parâmetros referenciais 

divulgados pela  Casa Civil. 

Volume 1 – Vigilância patrimonial 

Volume 2 – Portaria 

Volume 3 – Limpeza Predial 

Volume 4 – Transporte de Funcionários 

Volume 5 – Alimentação de Presos 

Volume 6 – Alimentação Fundação Casa 

Volume 7 – Limpeza Hospitalar 

Volume  8 – Alimentação Hospitalar 

Volume  9 –  Alimentação de Empregados 

Volume  10 – Lavanderia Hospitalar 

Volume  11 – Moto Frete 

Volume  12 – Gases Medicinais 

Volume  13 – Vigilância Eletrônica 

Volume  14 – Impressão e Reprografia Corporativa 

Volume  15 – Limpeza Ambiente Escolar 

Volume  16 – Locação de Veículos 

Volume  17 – Gerenciamento de Combustível 

Volume  18 – Manutenção de Jardins 

Exemplo da aplicabilidade do Estudo Técnico de 

Manutenção de Jardins 

Jard
im

 d
a E

stação
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é
 d

o
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e
trô

  Gabrielle Demmany Gualberto Alexandre Gondo e Isadora Baasch Silveira 
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Estrutura dos Estudos Técnicos 

Classificação 
Nacional Atividades 
Econômicas - CNAE Uniformes e 

Equipamentos 

Mão de obra 

Direitos 
Trabalhistas 

Benefícios 

Acordo Coletivo 
Categoria 

Profissional 

Encargos Sociais 
Trabalhistas e 

Previdenciários 

Taxa 
Lucro 

Legislação 

Pesquisa 
Mercado 

$ 

PREÇO 

REFERENCIAL 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

 
  

Hora Extra 

Adicional Noturno 

Hora Noturna 

Adicional  

Insalubridade 

Adicional 

Periculosidade 

Uniformes 

Equipamentos 

Gêneros Alimentícios 

Fiscal 

Trabalhista 

Tributária 

Previdenciária 

Específica 

Assistência Médica 

Seguro de Vida 

Cesta  Básica 

Vale  Refeição 

Vale Transporte 

Obrigações Trabalhistas 

Gratificações 

Indenizações 

Tempo não trabalhado 

Licença Maternidade 
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O Cadterc tem uma participação bastante eficaz em 

relação à racionalização e melhoria dos gastos públi-

cos. Em 2013, a Corregedoria Geral da Administra-

ção, que acompanha os contratos de serviços terceiri-

zados, elaborou um relatório concluindo que o 

Cadterc havia gerado economia de aproximadamente 

R$ 25 milhões nos contratos firmados pelo Estado de 

São Paulo. 

 

De acordo com os cálculos efetuados pela própria 

Cedc, em 2013, os contratos em vigência tiveram 

economia de 27,98% gerada pela aplicação dos estu-

dos do Cadterc. Os contratos em andamento no perí-

odo somavam aproximadamente R$ 7 bilhões, porém, 

se não fossem aplicados os métodos do Cadterc, es-

ses preços máximos estabelecidos chegariam ao 

montante de cerca de R$ 9 bilhões. Portanto, O 

Cadterc é um instrumento efetivo de economia e ofe-

rece enorme eficácia em relação à melhoria dos gas-

tos públicos. 

 

A metodologia do Cadterc não está restrita ao Estado 

de São Paulo. Diversos entes federativos já assinaram 

Termo de Cooperação com o Estado de São Paulo, 

por meio da Secretaria da Fazenda, para que possam 

usufruir das vantagens da ferramenta, como o Gover-

no dos Estados do Acre, Bahia, Ceará e Pernambuco. 

 

Em relação à metodologia utilizada para a elaboração 

de novos estudos técnicos, é identificada, em primei-

ro lugar, a necessidade da Administração Pública em 

promover melhores controles em relação aos gastos 

em determinados serviços, verificando-se as tendên-

cias de mercado. 
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Exemplo da aplicabilidade do Estudo Técnico 

de Limpeza 

Gabrielle Demmany Gualberto Alexandre Gondo e Isadora Baasch Silveira 
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Principais atividades do Cadterc (Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados)  

em 2013 e 2014  

1. Aprimoramentos dos 

estudos técnicos  

1.1 Em processo de homologação e divulgação 

- Transporte de alunos 

- Locação de equipamentos de 

informática 

1.2 Revisão da metodologia 

- Serviços de alimentação 

- Serviço de impressão corporativa 

- Serviço de lavanderia hospitalar 

1.3 Revisão das Produtividades (metros 

quadrados) estabelecida nos estudos técnicos 

- Limpeza predial 

- Limpeza hospitalar 

- Limpeza escolar 

2. Novos estudos técnicos 

realizados no período 

- Transporte de alunos com necessidades especiais 

- Alimentação de presos sob o regime de Cogestão 

3. Ações inovadoras   

3.1 Instrumento para aceitabilidade da melhor 

oferta  

– Sessão Pública do Pregão 

- Simulador sobre “preços de atenção” 

para servir de parâmetros ao pregoeiro 

para estabelecer indícios de preços 

inexequíveis 

3.2 Website www.cadterc.sp.gov.br 

- Nova identidade visual para acessos 

dinâmicos e modulares 

- Interfaces com simulador de reajuste 

de preço 

3.3 Utilização da Ferramenta Business Intelligence 

- BI 

- Análise do comportamento de preços 

praticados 

- Economia apurada e indicadores de 

gastos com prestação de serviços 

- Tendências de mercado e 

necessidade de novos estudos 
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Novo Organograma 

A edição do Decreto nº 60.812 de 30 de setembro de 2014, que reorganiza a Secretaria da Fazenda, alterou o or-

ganograma da Coordenadoria, contemplando atividades já desempenhadas, evidenciando o compromisso com os 

resultados e com a qualidade do serviço prestado. 

Coordenadoria de Compras Eletrônicas e de Entidades Descentralizadas 

Assistência Técnica 

Centro de Gestão 

de Fornecedores  

Departamento de Compras 

Eletrônicas 

Núcleo de Apoio 

Administrativo 

Departamento de Gestão 

e Padronização de 

Cadastros 

Departamento de Qualidade e 

Pesquisas 
Departamento de Entidades 

Descentralizadas 

Centro de Gestão 

de Produtos e 

Serviços 

Centro de Estudos 

de Serviços 

Terceirizados  

Centro de Gestão 

da Qualidade 

Centro de 

Pesquisas e 

Análises 

Centro de 

Normalização 

Centro de Controle 

Operacional I 

Centro de Controle 

Operacional II  

Centro de 

Acompanhamento 

e Controle 

Econômico e 

Financeiro 

Centro de Análises 

Técnicas 
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Criação da Bolsa 

Eletrônica de Compras 

do Estado de São Paulo 

BEC/SP 

 

Início do procedimento 

Dispensa de Licitação 

2000 

2001 
Início da 

modalidade 

Convite 

Expansão da 

Dispensa de Licitação 

para Municípios, 

Universidades e 

Sociedades de 

Economia Mista, não 

dependentes, do 

Estado de São Paulo 

2003 

2005 
Regulamentação do 

Pregão Eletrônico para a 

Secretaria da Fazenda  

 
 

Regulamentação 

do Pregão 

Eletrônico para a 

Administração 

Direta, Autárquica 

e Fundacional 

2006 

2007 
Obrigatoriedade do 

Pregão Eletrônico para 

aquisição de bens e 

serviços comuns em 

toda a Administração 

Pública Estadual por 

meio da BEC/SP 
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Implantação do Sistema de 

Gestão de Qualidade no 

ambiente 

BEC/SP 

 

Criação do Sistema de 

Informações das 

Entidades Descentralizadas 

- Siedesc  

Módulo Cadastral  

2009 

2010 
Certificação ISO 

9001:2008 

 

Implantação do Módulo 

Econômico-Financeiro no 

Siedesc 

Autorização da 

celebração de 

convênios com 

municípios paulistas 

para utilização do 

Pregão Eletrônico, 

envolvendo aquisição 

de bens e contratação 

de serviços comuns, 

independentemente  

do valor 

2012 

2013 
Implantação do 

Módulo Gestão por 

Indicadores no 

Siedesc 

 

 

Expansão da Dispensa 

de Licitação e do 

Pregão Eletrônico  para 

Entidades 

Descentralizadas e 

Poder Legislativo dos 

Municípios Paulistas  

2014 
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Manifestação Prévia 2014 

 

Até junho de 2014, foram realizadas 67 análises referen-

tes às contratações de obras e serviços, e compras de 

materiais permanentes acima de R$ 10 milhões. Houve 

redução da quantidade analisada devido à alteração do 

valor em 2013, que era de R$ 5 milhões. 

Processos e Expedientes 2014 

 

Até junho de 2014, foram realizados 216 análises e ma-

nifestações prévias para deliberação do Codec, apresen-

tando redução de 8% em relação ao mesmo período do 

ano anterior, principalmente devido à redução do volu-

me de análises de PPLR. 

Alteração Orçamentária 2014 

 

Até junho de 2014, foram realizadas 41 análises de soli-

citações de alteração orçamentária, sendo que o maior 

volume de processos se concentra no final do ano fiscal.  

Resultados GED 

Processos e Expedientes 
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Tempo Médio de Análise 

 

O tempo médio de permanência despendido para análise de informações dos pleitos no GED foi 

de 23 dias em 2012, considerando a análise de 485 processos no período. Por sua vez, em 2013, 

foram analisados 452 pleitos, com tempo médio de 22 dias corridos. Esta medição teve início em 

2012, sendo realizada apenas para os Processos e Expedientes e avalia a eficiência do processo 

na análise dos pleitos, tendo como meta não ultrapassar 30 dias corridos. 

 

O mês de Março apresenta tempo médio elevado devido à antecipação do prazo de envio para 

análise dos Programas de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR, que é concluída apenas 

no início do ano seguinte, após a finalização do período analisado. 

Tempo Médio de Análise 
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No repasse do Tesouro para o Custeio, pode-

mos destacar o Hospital das Clínicas - HC de 

São Paulo como a Entidade com maior montan-

te, seguida da Fundação Casa, que representam 

juntas 30,6% do total de recursos. 

Um dos processos do GED é o monitoramento, análise e manifestação acerca do mon-

tante de recursos do Tesouro para Custeio e Pessoal repassados para as entidades 

indiretas do Estado, demonstrados abaixo, referentes ao ano de 2013. 

No repasse para Pessoal, o Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza - Ceeteps e 

a Fundação Casa foram as Entidades com mai-

or destaque de recursos repassados, represen-

tando 40,6% do total de recursos do Tesouro. 

*O Metrô recebe Recursos do Tesouro do Estado, para 

Outras Despesas Correntes a título de ressarcimento 

de Gratuidades—Subsidio aos usuários (estudantes, 

idosos e demais gratuidades). Desta forma, não é con-

siderada Empresa Dependente. 

Fonte: Sistema de Execução Financeira—SEF 

Fonte: Sistema de Execução Financeira—SEF 

Repasse do Tesouro - Custeio 2013 (R$ Milhões) 

445,1 

302,4 

277,9 

410,4 

38,6 

28,8 

316,5 

274,9 

16,7 

HC São Paulo 

Detran 

Ceeteps 

Fundação Casa 

Florestal 

Padre Anchieta 

CPTM 

Metrô* 

Emplaza 

883,5 

582,2 

218,4 

700,7 

62,4 

35,0 

455,7 

179,0 

45,4 

Repasse do Tesouro - Pessoal 2013 (R$ Milhões) 

Ceeteps 

HC São Paulo 

HC Ribeirão Preto 

Fundação Casa 

Padre Anchieta 

Itesp 

CPTM 

Cetesb 

IPT 

Autarquias Fundações Empresas 

Autarquias Fundações Empresas 



R$ 38 bilhões 
Negociação 

R$ 13 bilhões 

 Economia (R$) 

25%  

Economia (%) 

526 mil 

Ofertas de Compra 

3 milhões 

Itens Negociados 

Resultados BEC 

2000 a 2014 

Dados atualizados até junho de 2014 
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Quantitativo de Ofertas Negociadas 

2014 

 

Até junho de 2014, foram negocia-

das cerca de 5 mil ofertas por Dis-

pensa de Licitação, 13 mil por Convi-

te e 10 mil por Pregão Eletrônico. 

Quantitativo de Itens  

Negociados  2014 

 

Até junho de 2014, foram negocia-

dos cerca de 21 mil itens por Dis-

pensa de Licitação, 86 mil por Convi-

te e 36 mil por Pregão Eletrônico. 

Dispensa de Licitação 

Convite 

Pregão Eletrônico 

Quantitativo de Ofertas Negociadas 
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Evolução Anual da Economia 2014 

 

Até junho de 2014, no procedimento de Dis-

pensa de Licitação, foram previstos aproxi-

madamente R$ 14 milhões e negociados R$ 

10 milhões, gerando economia de cerca de 

R$ 4 milhões. 

 

Já na modalidade Convite, foram previstos 

aproximadamente R$ 131 milhões e negoci-

ados R$ 90 milhões, gerando economia de 

cerca de R$ 41 milhões para o mesmo perío-

do. 

 

Por fim, na modalidade Pregão Eletrônico, 

foram previstos aproximadamente R$ 5 bi-

lhões e negociados R$ 4 bilhões, gerando 

economia de cerca de R$ 1 bilhão no primei-

ro semestre de 2014. 

Evolução Anual da Economia - Dispensa de Licitação 

2011 2012 2013 

2011 2012 2013 

2011 2012 2013 

Evolução Anual da Economia - Convite 

Evolução Anual da Economia - Pregão Eletrônico 
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Evolução Anual da Economia 

Total BEC 2014 

 

Até junho de 2014, foram previstos 

aproximadamente R$ 6 bilhões e nego-

ciados R$ 4 bilhões, gerando economia 

total de cerca de R$ 2 bilhões, ou seja, 

27% de economia. 

Em 2011 houve economia de R$ 2 bilhões na BEC. Enquanto em 2012, 

ocorreu acréscimo de 28% na economia em relação a 2011, em 2013 

houve aumento de 50% em relação ao ano anterior. 

Em 2011, a BEC apresentava cerca de 33 mil fornecedores, ocorrendo 

acréscimo de aproximadamente 10 mil em 2012, ou seja aumento de 

31%. Já em 2013, houve aumento de cerca de 7 mil (16%) fornecedo-

res em relação ao ano anterior. 

Quantitativo de Fornecedores 2014 

 

Até junho de 2014, havia aproximada-

mente 52 mil fornecedores, represen-

tando aumento de 5% em relação a de-

zembro do ano anterior. 

Evolução Anual da Economia - Total BEC 
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18 Estudos técnicos divulgados 

18 Preços de usos específicos  

1.454 Preços referenciais estabelecidos como limite máximo a serem 

utilizados para futuras contratações 

1.713 Itens de insumos pesquisados 

158 Instrumentos legais envolvidos (Leis, Decretos, Portarias e Resoluções ) 

38 Categorias profissionais consultadas  (Sindicatos e Entidades de classe) 

2.880 Índices anuais registrados  para  reajustes de  preços de 

contratos 

20  Tipos de serviços com índices de reajustes calculados 

automaticamente (simulador de reajuste de preços) 

  Resultados Cadterc 

 até 2014 

Dados atualizados até junho de 2014 



49 

Economia Efetiva 

A economia efetiva, gerada pela adoção dos pre-

ços referenciais, considerando os contratos ativos 

é de aproximadamente R$ 2 bilhões.  

 

Antes Cadterc Após Cadterc 

Diversas especificações  

e unidades de medida 

Diversas formas de contratação 

Preços diferenciados 

para os mesmos serviços 

Dificuldade de controle 

de qualidade e preços 

Soluções adaptadas por 

equipes internas de cada órgão 

Padronização de especificações técnicas  

e unidades de medida 

Normas, diretrizes, minutas de editais e contratos 

Padronização de preços referenciais 

(valores máximos de contratação) 

Transparência e estabelecimento de padrão de 

qualidade e compartilhamento do conhecimento 

Processo estruturado e permanente de contratação 

de prestação de serviços terceirizados 

R$ 9  bilhões 

R$ 2 bilhões 

R$ 7 bilhões 

Contratação pelo preço referencial Contratação efetiva 

Fonte: www.terceirizados.sp.gov.br  
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Resultados Cedc  

Relativos a Clientes e Mercados 
 

A Secretaria da Fazenda, com o objetivo de ter avali-

ação mais precisa da percepção dos usuários sobre a 

qualidade dos serviços prestados, utiliza o Índice de 

Satisfação dos Usuários Externos, apurado pela Fun-

dação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe. 

 

As áreas envolvidas na pesquisa são: Coordenadoria 

da Administração Tributária - CAT, Coordenação da 

Administração Financeira - CAF, Coordenadoria de 

Entidades Descentralizadas e de Contratações Ele-

trônicas - Cedc  e Departamento de Controle e Avali-

ação - DCA.  

A metodologia da pesquisa de satisfação dos 

usuários externos, elaborada pela Fipe, contém a 

seguinte escala de avaliação: 5 (ótimo), 4 (bom), 3 

(regular), 2 (ruim) e 1 (péssimo). Na busca pelo 

aperfeiçoamento contínuo, os resultados dessas 

interações com os clientes foram compilados e 

analisados, constituindo-se em importantes sub-

sídios de melhoria.  

Índice de Satisfação dos Usuários Externos 

Em 2013, a Cedc apresentou Índice de Satisfa-

ção dos Usuários Externos de 4,130, sendo que 

5 representa a escala mais alta de satisfação e 1, 

a escala mais baixa, demonstrando a efetividade 

da satisfação do usuário com a utilização da 

BEC/SP e o bom trabalho realizado pela equipe 

técnica. 

Cadterc - Unidades Compradoras 

BEC - Unidades Compradoras 

GED - Pleitos 

Cedc 

Cadterc - Fornecedores 

GED - Fluxo Financeiro 

BEC - Fornecedores 

4,279 

4,198 

4,170 

4,130 

4,102 

4,081 

3,979 

1 

Péssimo 

2 

Ruim 

3 

Regular 

4 

Bom 

5 

Ótimo 
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Resultados Cedc  

Relativos às Pessoas 
 

O Programa de Capacitação da Cedc é elaborado em con-

junto com a Escola Fazendária a partir do planejamento e 

objetivos estratégicos da Sefaz e da Cedc, do levantamen-

to das competências necessárias para a execução das ati-

vidades das áreas, da obtenção de resultados pela Coorde-

nadoria e da Gestão da Qualidade, no Processo de Treina-

mento e Conscientização.  

 

As etapas para a construção do Programa de Capacitação 

envolvem o levantamento dos objetivos estratégicos da 

Sefaz nos quais a Cedc está inserida, as diretrizes da Coor-

denadoria frente aos desafios e os seus desdobramentos 

nas áreas, as competências descritas na Matriz de Compe-

tência, levando em consideração as prioridades e o plane-

jamento de horas de capacitação de cada servidor da Co-

ordenadoria.  

 

O objetivo desta capacitação é propiciar aos colaborado-

res o seu desenvolvimento pessoal e profissional, possibili-

tando melhor desempenho das atividades necessárias à 

execução dos objetivos estratégicos e ao aumento da sa-

tisfação dos clientes internos e externos. 

3.389 
 

Horas de 
Capacitação 

em 2012 

4.645 
 

Horas de 
Capacitação 

em 2013 

 
Horas de Capacitação Interna 

1º Semestre 

2012 

2º Semestre 

2012 

1º Semestre 

2013 
2º Semestre 

2013 

3000 

2500 
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“Achei o tema fascinante, gostaria de ter a 

oportunidade de atuar no Pregão num 

futuro próximo.” 

“Achei o curso bem esclarecedor e 

didático, parabéns aos organizadores do 

curso.” 

“Curso adequado, com 

clareza ao objetivo e 

muito esclarecedor.” 

Comentários dos Treinamentos da Cedc 

“Excelente curso, porém gostaria 

de um prazo maior. Parabéns 

aos monitores.” 

“As instrutoras são ótimas, 

explicam com muita clareza, 

são simpáticas e educadas.” 

“Curso muito bom, instrutores 

excelentes, grata pela 

oportunidade.” 
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O GED tem como política a busca do incremento do valor da função social dos pleitos analisados e a obediência 

aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e impessoalidade. As atividades desenvolvidas pelo Grupo 

demonstram importante forma de controle das entidades descentralizadas, com sistema próprio de cadastro de 

entidades, no aspecto financeiro e jurídico, que contribui para a fiscalização dos gastos da Administração Indireta. 

Transparência 

Prestando Contas 

O GED atua na melhoria da transparência do Poder Público Estadual, fornecendo dados para a opção 

"Prestando Contas" do site da Secretaria da Fazenda, www.fazenda.sp.gov.br. Neste portal são dispo-

nibilizadas informações sobre as sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. 

 

Em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, são disponibilizadas informações 

referentes a cargos, receitas e despesas e balanços. Já em relação às fundações, são disponibilizadas 

informações relacionadas a cargos, por integrarem o balanço do Estado. 
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BEC/SP: Transparência, Agilidade  

e Redução de Custos  

 

Dentre as vantagens oferecidas pela BEC/SP, é possível citar a 

transparência, a agilidade e a redução de custos. A informação 

transparente pode ser verificada através da possibilidade de 

acompanhamento pela sociedade de todas as negociações que são 

realizadas por meio da BEC/SP, em tempo real. A agilidade é 

reconhecida pela celeridade do processo e pelas facilidades no cadastro 

dos fornecedores que possibilitam a redução de custos, pois uma vez 

cadastrados, os interessados podem participar de várias negociações, 

desde que estejam conectados ao sistema. As informações são 

padronizadas, o que permitiu a sua unificação em todo o Estado de São 

Paulo. 
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Cadterc 

Não obstante todos os benefícios dos Estudos Téc-

nicos de Serviços Terceirizados - Cadterc já apre-

sentados, esses estudos foram revisados a partir de 

uma ótica mais humanista e legal, voltada à prote-

ção do homem e do ambiente em que vive, para 

preservá-lo e, assim, proteger a vida em termos ime-

diatos e a médio e longo prazos. Considerando que 

os recursos naturais são finitos, o Governo do Esta-

do de São Paulo tem buscado elaborar políticas para 

regular a necessária e equilibrada interação do ho-

mem com a natureza.  

 

Sendo assim, podemos considerar que eles são uma 

forma de implementação de políticas públicas pela 

Administração por meio de seu papel de consumi-

dor, incentivando o mercado a utilizar práticas mais 

benéficas ao meio ambiente e à sociedade. 

 

Como exemplo dessas práticas, é possível citar: as 

lanternas, empregadas pelos postos noturnos nos 

serviços de vigilância e portaria, devem ser recar-

regáveis; racionalização do uso de substâncias po-

tencialmente tóxicas e poluentes; racionalização e 

economia no consumo de energia e água; utiliza-

ção de pilhas recarregáveis; sempre que possível, 

será permitida lavagem com água de reuso ou ou-

tras fontes; e adoção, sempre que possível, de veí-

culos movidos por etanol. 

 

 

 

 

Responsabilidade Socioambiental 
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Catálogo  

Socioambiental 

 

Considerando a existência de uma série de normas 

estaduais relativas à inserção de critérios socioambi-

entais no âmbito das compras e contratações reali-

zadas pelos órgãos da Administração, vislumbrou-se 

a necessidade de institucionalizar uma política de 

sustentabilidade, a fim de garantir o cumprimento 

das referidas normas no cotidiano dos órgãos e enti-

dades integrantes da Administração Pública Estadu-

al.  Neste sentido, a instituição do Selo Socioambi-

ental, em 2005, constituiu um marco fundamental 

no alcance das metas. 

 

Em sintonia com a proposta de sustentabilidade do 

Governo do Estado de São Paulo, a BEC/SP desen-

volveu o Catálogo Socioambiental, em parceria com 

a Secretaria de Meio Ambiente, atualmente compos-

to por mais de mil itens. O selo é conferido pela Se-

cretaria de Meio Ambiente, com aprovação pela se-

cretaria de Gestão Pública, responsável pela coorde-

nação do Programa Estadual de Contratações Públi-

cas Sustentáveis. 

 

 

O Selo de Responsabilidade Socioambiental é estam-

pado nos produtos e serviços que adotem ao menos 

um dos seguintes critérios socioambientais:  

 Redução de emissão de poluentes 

 Racionalização do uso de matérias primas 

 Utilização de produtos de baixa toxicidade 

 Minimização da geração de resíduos de produ-

ção 

 Utilização de produtos de baixa toxicidade 

 

Os materiais mais adquiridos com requisitos de sus-

tentabilidade são:  

 Papel sulfite de papelaria 

 Cola 

 Tinta látex 

 Caixa de arquivo 

 Borracha de papelaria 

 Corretivo 

 Refrigerador doméstico 

 Sabonete 

 Lápis. 

 

A análise e validação dos itens são feitas pela Secre-

taria do Meio Ambiente. Após aprovação, a Secretaria 

da Fazenda estampa o Selo no item e o insere no Ca-
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tálogo Socioambiental, que pode ser consultado no 

site da BEC. 

 

Neste contexto, o Programa Estadual de Contrata-

ções Públicas Sustentáveis contribui para o aumen-

to da utilização do Catálogo Socioambiental. Este 

Programa é um trabalho conjunto entre as Secreta-

rias de Gestão Pública, do Meio Ambiente e da Fa-

zenda, a fim de capacitar os membros das comissões 

internas de Contratações Públicas Sustentáveis para 

orientar as Unidades Compradoras envolvidas a dar 

preferência aos bens e serviços que obtiveram o 

Selo Socioambiental.  

 

 

 

 

2011 2012 2013 

704 
879 

1.131 

Quantidade de itens com Selo Socioambiental Selo Socioambiental 

A quantidade de itens com Selo Socioambiental apre-

sentou aumento de 25% de 2011 para 2012. Já em 

2013, este aumento foi de 29%. Até junho de 2014, ha-

via 1.233 itens com Selo Socioambiental no Catálogo. 
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Selo Madeira Legal 

Cadmadeira 

  
O Cadmadeira, instituído em 2008, é um cadastro 

estadual das pessoas jurídicas que comercializam, no 

Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de 

origem nativa da flora brasileira. Este projeto da Se-

cretaria do Meio Ambiente atua como um mecanis-

mo fomentador de ações em favor do comércio res-

ponsável, minimizando as pressões negativas sobre 

as florestas nativas devido ao desmatamento ilegal. 

A participação no Cadmadeira é voluntária e poderá 

ser solicitada por toda pessoa jurídica que comercia-

liza produtos e subprodutos de origem nativa da 

flora brasileira no Estado de São Paulo. O cadastro 

online é feito no Sistema Integrado de Gestão Ambi-

ental - Sigam da Secretaria do Meio Ambiente. 

 

Objetivos 

 Divulgar as empresas cadastradas no Cadma-

deira para permitir aos consumidores e ao 

setor público identificá-las no mercado 

 Orientar e incentivar as empresas a se regula-

rizarem 

 Regulamentar as compras públicas estaduais 

de produtos florestais nativos de origem legal 

 Atuar como instrumento do Estado para con-

trole de origem destes produtos comercializa-

dos no seu território 

 

Vantagens 

 Comprometimento com o meio ambiente 

 Distinção, perante o consumidor, das empre-

sas que comercializam madeira de forma res-

ponsável 

 Garantia de participação nas compras públi-

cas estaduais e em várias municipais 

 Possibilidade de obtenção do Selo Madeira 

Legal 

 

A Cedc, através do Cadastro de Materiais, possui 

itens de madeira de origem nativa da flora brasileira, 

com o intuito de facilitar as solicitações de seus usu-

ários. Usualmente, na entrega destes itens, os usuá-

rios seriam obrigados a solicitar documentos de re-

gularidade de operação junto ao Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos – Ibama. 

Entretanto, visando à celeridade do processo, ao 

consultar o link do Cadmadeira, o fornecedor terá 

todas as informações com relação à sua regularida-

de junto ao Ibama quando do recebimento. 



61 

Programa Paulista 

da Agricultura de 

Interesse Social 

 

O Programa Paulista da Agricultura de Interesse So-

cial - PPAIS, criado em 2011, é uma ação do Gover-

no do Estado que visa estimular a produção e garan-

tir a comercialização dos produtos da agricultura 

familiar e do empreendedor rural paulista, represen-

tando grande conquista para esse segmento econô-

mico.  

 

O PPAIS determina que no mínimo trinta por cento 

dos recursos orçamentários destinados à compra de 

gêneros alimentícios deverão ser utilizados na aqui-

sição de produtos provenientes da agricultura famili-

ar, até o limite de R$ 22 mil anuais por família. Com 

esse programa, o Estado tornou-se o principal com-

prador dos produtores familiares, permitindo melho-

ria na qualidade de vida dos trabalhadores rurais.  

Trata-se, então, da vanguarda em termos de políticas 

públicas, fazendo do Estado de São Paulo a primeira 

unidade da Federação a operacionalizar um progra-

ma de tal magnitude. Ao utilizar os recursos tecnoló-

gicos já existentes (Banco de Dados dos Fornecedo-

res do Estado de São Paulo – Caufesp, Banco de Da-

dos da Bolsa Eletrônica de Compras – Sistema BEC/

SP e Sistema Integrado de Informações Físico-

Financeiras – Siafisico), a Secretaria da Fazenda insti-

tuiu instrumentos de monitoramento e controle dos 

recursos orçamentários destinados ao PPAIS com 

informações sobre a demanda de cada agricultor fa-

miliar, cujo teto supracitado foi estabelecido nos ter-

mos de legislação específica, por unidade familiar. 

Esse controle permite que o empenho seja feito dire-

tamente na conta-corrente do produtor. 

 

Esta ação do governo estadual visa fortalecer a agri-

cultura familiar paulista, com a criação estratégica de 

um nicho de mercado institucional estadual. Assim, 

pretende garantir o desenvolvimento e a equidade 

deste público, utilizando instrumentos legais para 

resultar em ações efetivas que promovam a geração 

de renda e agregue valor à produção com a venda 

direta de gêneros alimentícios para as Unidades Com-

pradoras do Estado.  

 

As compras realizadas por meio do PPAIS ocorrem 

exclusivamente por inexigibilidade de licitação. A 

BEC/SP é uma das referências oficiais para o cálculo 

do preço para a aquisição dos gêneros alimentícios, 

ao lado da Companhia Nacional de Abastecimento – 
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Conab e da Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo – Ceagesp. A presença da BEC/

SP, entre as fontes utilizadas no cálculo dos preços, 

oferece maior efetividade ao programa, demonstran-

do que o Estado também tem grande poder de trans-

formação e melhoria da sociedade, quando assume 

de forma racional seu papel de consumidor, não ape-

nas pela economia gerada, mas também pela geração 

de desenvolvimento e incentivo em setores impor-

tantes, neste caso, a agricultura familiar. 

 

O PPAIS otimiza a utilização de recursos públicos, 

racionalizando o processo de aquisição de gêneros 

alimentícios pelo Estado ao transformar despesa em 

investimento na agricultura familiar, contribuindo 

para o fortalecimento do segmento e a dinamização 

do desenvolvimento regional. Por sua vez, a Cedc 

possui um papel importante neste programa, sendo 

responsável por realizar o controle e o monitoramen-

to das compras efetuadas por meio dos sistemas da 

Secretaria da Fazenda, elaborando relatórios que de-

monstram os valores envolvidos e a distribuição geo-

gráfica das aquisições, ferramentas que podem ser 

utilizadas para sua ampliação e maior efetividade.  
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  Visão de Futuro 
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O Planejamento Estratégico da Sefaz foi revisado 

em 2012 e seu conteúdo foi publicado na Resolução 

SF-11/12. Este documento traz a Visão, Missão, 

Valores e Objetivos Estratégicos da Secretaria. Adi-

cionalmente, esta Resolução enumera as Ações Es-

tratégicas a serem empreendidas para que os objeti-

vos possam ser alcançados. 

 

Os Objetivos Estratégicos expressam aquilo que 

deve ser alcançado e que é crítico para o sucesso da 

organização.  A cada Objetivo Estratégico estão vin-

culados Iniciativas e Indicadores. Em um nível mais 

detalhado, Marcos são etapas intermediárias das 

Iniciativas e contêm resultados mensuráveis, tangí-

veis e verificáveis. 

 

A implementação das estratégias está sendo realiza-

da com a execução das Tarefas e Marcos, desdobra-

dos a partir de cada Iniciativa. O acompanhamento 

dessas atividades é realizado pelo Sistema de Ges-

tão da Estratégia - SGE. Este sistema tem como ob-

jetivo integrar todos os projetos dentro do conceito 

de Planejamento Estratégico da Secretaria da Fa-

zenda, incluindo seus Objetivos, Indicadores, Pro-

jetos e Reuniões de acompanhamento, facilitando 

a comunicação da estratégia da organização. 

 

A disseminação do Planejamento Estratégico na 

Sefaz foi consolidada com a criação das Equipes de 

Gestão da Estratégia nas coordenadorias e no Ga-

binete do Secretário - GS. Essas Equipes atuam 

como multiplicadores e facilitadores, desenvolven-

do as atividades necessárias à adequada imple-

mentação do Planejamento Estratégico. Além dis-

so, administram o SGE e realizam a ponte entre as 

áreas e a gestão estratégica da Sefaz, de forma 

articulada com o Departamento de Planejamento e 

de Gestão de Projetos - DPG, integrante da Coor-

denadoria de Planejamento Estratégico e Moderni-

zação Fazendária – CPM.  
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Mapa Estratégico da SEFAZ 
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Os insumos analisados para a definição do mapa es-

tratégico do Cedc foram: dados da Pesquisa Interna 

realizada com servidores da Coordenadoria, dados da 

Pesquisa Externa realizada com clientes Cedc, Matriz 

SWOT definida, Árvore de Problemas definida, Obje-

tivos Estratégicos da SEFAZ e Macroprocessos iden-

tificados. A partir desses insumos, foram definidas a 

Missão, a Visão e os Objetivos Estratégicos da Cedc.  

 

Entre os Objetivos Estratégicos da Secretaria da Fa-

zenda, as atribuições da Cedc estão relacionadas, 

principalmente, com o Objetivo Estratégico de au-

mentar a efetividade da alocação de recursos do Es-

tado. 

 

Pesquisa 

Interna 

Pesquisa 

Externa 

Árvore de 

Problemas 

Matriz 

SWOT 

Missão Visão 

Resultados 

Objetivos Iniciativas 
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Mapa Estratégico da Cedc 
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Objetivo  

Estratégico 

I. Aprimorar a 

oferta de informa-

ções e dados de 

interesse público 

relacionados à 

atuação da Cedc 

II. Assegurar um 

alto nível de servi-

ço para os usuá-

rios das soluções 

oferecidas pela 

Cedc 

III. Fornecer subsí-

dios para criação 

de uma política de 

suprimentos para 

a Administração 

Pública Estadual 

IV. Aperfeiçoar o 

modelo de acom-

panhamento das 

Entidades Descen-

tralizadas 

V. Ampliar a efeti-

vidade dos cader-

nos de estudos 

técnicos de pres-

tação de Serviços 

Terceirizados 

Iniciativas 

- Implantação do 

Departamento de 

Qualidade e Pesqui-

sas 

- Elaboração do Re-

latório de Gestão 

- Implantação da 

Web Semântica no 

Sistema BEC/SP 

- Unificação das in-

formações de Cadas-

tramento de Insumo 

de Obras 

- Banco de Preços 

Referenciais e Busi-

ness Intelligence 

para geração de rela-

tórios gerenciais 

- Implantação de 

metodologia para 

apuração de custos 

das aquisições ele-

trônicas 

- Implantação do 

Sistema de Gerencia-

mento do Registro 

de Preços 

- Novo Modelo de 

Acompanhamento 

das Entidades Des-

centralizadas 

- Aperfeiçoamento 

das Práticas e Instru-

mentos de Acompa-

nhamento das Enti-

dades Descentraliza-

das 

- Detalhamento do 

Mapeamento de 

Processos e Remo-

delagem dos Proces-

sos GED 

- Mapeamento dos 

Processos do 

Cadterc 

- Revisão e Automa-

ção de processos 
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VII. Aperfeiçoar 

a gestão do 

cadastro unifi-

cado de materi-

ais e serviços 

VIII. Aperfeiço-

ar a gestão do 

cadastro unifi-

cado de forne-

cedores 

IX. Aumentar a 

capacidade de 

desenvolvi-

mento e execu-

ção de serviços 

de TI para Cedc 

X. Consolidar 

sistema de ges-

tão estratégica 

da Cedc 

XI. Garantir 

estrutura funci-

onal adequada 

XII. Aperfeiçoar 

o grau de moti-

vação e envol-

vimento dos 

servidores 

VI. Expandir o 

alcance e apri-

morar a gestão 

do processo de 

contratações 

eletrônicas 

- Aperfeiçoamen-

to do modelo de 

acompanhamen-

to do CCMS 

- Avaliação de 

Fornecedores e 

Unidades Com-

pradoras 

- Workflow de 

Acompanhamen-

to de Sanções 

- Aperfeiçoamen-

to do modelo de 

acompanhamen-

to do CCF 

- Desenvolvimen-

to de competên-

cia profissional na 

Coordenadoria: 

analista de negó-

cios 

- Implantação da 

Gestão do Co-

nhecimento na 

Cedc 

- Aprimorar o 

processo de Pla-

nejamento e Mo-

nitoramento da 

Gestão Estratégi-

ca 

- Implantação de 

sistema informa-

tizado para ge-

renciamento ele-

trônico de docu-

mentos 

- Adequação do 

layout da Cedc 

- Aprimorar o 

acompanhamen-

to funcional de 

novos servidores 

- Aprimoramento 

do Plano de Ca-

pacitação por 

competência da 

Cedc 

- Participação em 

concursos pro-

movidos pela 

Administração 

Pública e outras 

entidades 

- BEC/SP Revista 

e Ampliada 

- Participação 

dos municípios 

Paulistas e de-

mais entidades 

na BEC/SP 

- Implantação do 

Plano de Conti-

nuidade: atualiza-

ção de software, 

backup off-site, 

site backup 

- Implantação do 

Sistema Integra-

do de Suprimen-

tos 

- Mapeamento 

dos riscos da 

BEC/SP e desen-

volvimento de 

uma sistemática 

de gerenciamen-

to de riscos 



A
rt

u
r 

Ju
n

q
u

e
ir

a
 L

as
ca

la
  



 

 

 

  

 

 

 

  

Projetos  

Estruturantes 
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Portfólio dos Principais Projetos da Cedc 

Redução de Custo 
 
• Banco de Preços Referenciais  
• Business Intelligence - BI 
• Workflow de Acompanha-
mento de Sanções (e-sanções) 
• Sistema de Gerenciamento 
do Registro de Preços (e-GRP) 
• Avaliação de Fornecedores e 
Unidades Compradoras 

Ampliação da BEC/SP 
 
• Participação dos municípios 
paulistas e demais entidades 
na BEC/SP 

Aperfeiçoamento da Gestão 
 

• Arquitetura da Informação: constru-
ção de estrutura de navegação e de 
busca de informações na BEC/SP e 
adequação para acessibilidade web  
• Processos revisados e simplificados: 
Lean Office 
• Metodologia para apuração de cus-
tos das aquisições eletrônicas  
• Revisão do Sistema de Gestão da 
Qualidade – inovações da norma 
• Novo Modelo de Gestão dos Servi-
ços Terceirizados 
• Novo modelo de acompanhamento 
das entidades descentralizadas 
• Reformulação do Siedesc 
• Sistema informatizado para o geren-
ciamento eletrônico de documentos 
• Portal de Compras 
• Mapeamento e implantação de Ge-
renciamento de Riscos 
• Análise de custo dos serviços técni-
cos terceirizados 

Capacitação e Divulgação 
 
• Cursos na modalidade ensino a 
distância - EaD 
• Realização de seminários inter-
nacionais e nacionais sobre com-
pras eletrônicas 
• Participação em seminários  so-
bre  compras eletrônicas 

Segurança da Informação 
 
• Assessoria  e  auditoria de segu-
rança da informação 
• Implantação do selo de seguran-
ça 
• Plano de Continuidade: Atualiza-
ção de software, Backup off-site, 
Site backup  
• Certificação Digital 
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Ampliação da BEC/SP para Municípios  

Doze municípios assinaram convênio para utilização do 

pregão eletrônico (54 unidades compradoras), representan-

do aumento nas negociações realizadas por meio da BEC/

SP, com grande impacto na transparência e competitivida-

de nas licitações desses entes.  

Workflow de Acompanhamento de Sanções (e-sanções) 
Sistema em desenvolvimento. Trará agilidade para o pro-

cesso de sanções, além da redução de custos. 

Sistema de Gerenciamento do Registro de Preços (e-GRP)  

Sistema em desenvolvimento. Trará como resultado o ce-

nário no Estado de São Paulo do comportamento do Regis-

tro de Preços. Este projeto também impacta positivamente 

a redução de gastos. 

Plano de continuidade de negócios  

Está em sua segunda etapa, com a implantação de um 

backup off-site que aprimora a segurança da informação do 

sistema BEC/SP. 

Desenvolvimento de cursos na modalidade de ensino a 

distância  

Visa reduzir custos com treinamento no Estado e atender 

maior número de participantes. 

Análise do custo dos serviços técnicos terceirizados  

Tem o objetivo de verificar a eficácia econômica das con-

tratações do Estado, realizadas por meio da BEC/SP, com 

apresentação de recomendação de melhorias visando atin-

gir a excelência no processo de compras eletrônicas no 

Estado de São Paulo.  

Breve Descrição dos Projetos 
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Implantação de Business Intelligence  
Para extração de relatórios gerenciais que subsidiam a 

Inteligência em compras na BEC/SP. 

Metodologia de apuração de custos das aquisições eletrônicas 
Com esta informação será possível aperfeiçoar a ges-

tão dos processos eletrônicos . 

Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Performan-

ce de Fornecedores e Melhoria dos Modelos de Compras das 

Unidades Compradoras  

Elaboração de uma metodologia de avaliação de de-

sempenho dos Fornecedores e do Modelo de Compras 

das Unidades Compradoras do Estado de São Paulo 

que operam por intermédio do Sistema BEC/SP, com 

apresentação de recomendação de melhorias visando 

atingir a excelência no processo de compras eletrôni-

cas no Estado de São Paulo. 

Novo modelo de gestão dos serviços terceirizados  

Desenvolvimento e atualização no processo de auto-

mação na elaboração de Estudos Técnicos de Presta-

ção de Serviços Terceirizados. 

Novo modelo de acompanhamento das entidades descentraliza-

das  

Aperfeiçoar as práticas de análise de fluxo financeiro e 

informação dos pleitos, por meio da maior integração 

da equipe, capacitação e compartilhamento de infor-

mações, objetivando resultados mais céleres e objeti-

vos. 

Sistema Integrado de Suprimentos - SIS 
Automatizar o fluxo de compras, proporcionando 

transparência, celeridade e economia processual.  
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Banco de Preços e BI 

Workflow de sanções 

Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços 

Avaliação de fornecedores e unidades compradoras 

Participação dos municípios e demais entidades ampliada 

Plano de continuidade de negócios 

Novo modelo de Gestão dos Serviços Terceirizados 

Desenvolver cursos na modalidade ensino a distância 

Metodologia Apuração de Custos 

Mapeamento e Implantação de Gestão de Riscos 

Análise de custo dos serviços técnicos terceirizados 

Arquitetura da informação 

Assessoria e auditoria de segurança da informação 

Implantação do selo de segurança 

Revisão do Sistema de gestão da qualidade 

Lean Office 

Implantar certificação digital 2014 2013 

2015 Em execução Em contratação Em planejamento 

Cronograma Projetos 

Novo modelo de Acompanhamento das Entidades Descentralizadas 

Reformulação do Siedesc 
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Programa de Apoio à Gestão e 

Integração dos Fiscos do Brasil 

Profisco 

 

O Profisco é um programa de investimentos criado 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - 

BID, destinado aos Estados brasileiros, cujos recursos 

provêm, a maior parte, de empréstimo tomado pelo 

Estado, perante o Banco, tendo o governo federal 

como avalista, e outra parcela menor, cedida como 

contrapartida pelo Estado. 

 

O valor do contrato de financiamento realizado pelo 

Estado de São Paulo com o BID totaliza US$ 155 mi-

lhões, sendo que destes, US$ 120 milhões referem-se 

a recursos do BID e outros US$ 35 milhões, são refe-

rentes à participação do Estado. O Profisco/SP, cria-

do em 2010, terá a duração de cinco anos, prazo du-

rante o qual os recursos serão disponibilizados ao 

mutuário. 

 

O objetivo geral do programa é melhorar a eficiência 

e a transparência da gestão fiscal do Estado de São 

Paulo, visando incrementar a receita própria do Esta-

do, aumentar a eficiência e a eficácia, melhorar o con-

trole do gasto público e prover melhores serviços ao 

cidadão. 

 

O Profisco é gerenciado no Estado de São Paulo pela 

Unidade de Coordenação de Programa - UCP, criada 

pelo Decreto nº 55.546/2010 e regulamentada pela 

Resolução SF n° 46/2010. 

 

No que se refere à área de competência da Coorde-

nadoria de Entidades Descentralizadas e de Contrata-

ções Eletrônicas – Cedc, o objetivo é aumentar a efi-

ciência e a eficácia dos processos de trabalho e me-

lhorar o controle do gasto público e dos serviços por 

ela prestados.  

 

Esse objetivo alcança o Departamento de Controle 

de Contratações Eletrônicas – DCC por meio do pro-

jeto da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 

Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP revisto e am-

pliado, e também alcança o GED, através do projeto 

de novo modelo de acompanhamento das entidades 

descentralizadas. 
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Business Intelligence BEC 

iBEC 

 

Com a exigência cada vez maior por transparência, 

agilidade nos processos e qualidade nos resultados 

obtidos nas aquisições de bens e serviços pela admi-

nistração pública estadual, é necessária a adoção de 

instrumentos mais eficazes para a apuração de esti-

mativa de preços de produtos a serem negociados 

por meio da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado 

de São Paulo - BEC/SP. Atualmente o desafio da 

BEC/SP é promover inovações de gestão e de inteli-

gência em compras que contribuam para atingir este 

objetivo.  

 

Desta forma, a Cedc, com o apoio da tecnologia da 

informação e foco no processo contínuo de melhoria, 

promoveu a implantação do Sistema de Business In-

telligence BEC/SP - iBEC, que visa dotar a Adminis-

tração Pública de instrumentos que lhe permitam ob-

ter visão estratégica de suas ações, objetivando um 

modelo de administração baseado em transparência e 

eficiência, estimulando a profissionalização dos seto-

res envolvidos, aprimorando o planejamento, criando 

preços de referência, e facilitando o processo de ne-

gociação. 

 

Este sistema contribui, ainda, para transformar os 

dados das aquisições efetuadas nos últimos anos no 

Estado de São Paulo, armazenados na BEC/SP, em 

informações necessárias para as decisões nos níveis 

estratégico, tático e operacional permitindo a melho-

ria da eficiência nos processos de compras futuras. 

 

Dessa forma, o IBEC permite a obtenção de informa-

ções gerenciais, com acesso aos indicadores de de-

sempenho críticos, para tomada de decisões de ma-

neira mais ágil e com melhor efetividade das opera-

ções, proporcionando informações confiáveis, veloci-

dade, visão corporativa, escalabilidade e descentrali-

zação da informação. 

 

Atualmente, a Companhia de Processamento de Da-

dos do Estado de São Paulo - Prodesp garante o fun-

cionamento, a manutenção, a evolução e hospeda-

gem do sistema. 
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Workflow para o  

Acompanhamento de Sanções 

e-sanções 

 

Com a ampla utilização da BEC/SP, medidas que pro-

porcionem o aprimoramento dos instrumentos em-

pregados na sua gestão, assim como dos usuários do 

Sistema, são condições absolutamente necessárias 

para a sua modernização. 

 

Está previsto no Profisco o projeto Bolsa Eletrônica 

de Compras do Governo do Estado de São Paulo - 

Sistema BEC/SP, revisto e ampliado, que compreen-

de o Workflow para o Acompanhamento de Sanções, 

incluindo a prestação de serviços especializados de 

informática. 

 

Essa prestação de serviços de informática é compos-

ta pelo desenvolvimento e implantação de um siste-

ma eletrônico integrado de registro, acompanhamen-

to e divulgação de informações sobre sanções admi-

nistrativas, multas e advertências.  

 

O desenvolvimento do workflow ocorreu em 2013 e, 

no primeiro semestre de 2014, foram concluídas as 

fases de homologação parcial e ajustes no sistema. A 

finalização do projeto, que inclui a homologação final, 

o treinamento da equipe técnica e o funcionamento 

efetivo do workflow estão previstos para o segundo 

semestre de 2014.  
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Sistema de Gerenciamento do  

Registro de Preços 

e-GRP 

 

Entre as iniciativas previstas no Projeto de Fortaleci-

mento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo -

Profisco, destaca-se o Sistema de Gerenciamento de 

Registro de Preços. Trata-se da prestação de serviços 

especializados em informática para o desenvolvimento 

e implantação de um sistema eletrônico de gerencia-

mento dos Registros de Preços realizados por meio do 

Sistema BEC/SP, na modalidade Pregão. Sua necessida-

de justifica-se pelo crescimento das negociações ele-

trônicas, o que provocou o aumento da utilização do 

Registro de Preços, por meio do procedimento eletrôni-

co da modalidade de pregão, com ênfase na aquisição 

de materiais. 

 

Esse crescimento no uso do Registro de Preços pode 

ser explicado pelas vantagens que traz para as compras 

públicas, uma vez que oferece benefícios como possibi-

lidade do compartilhamento entre órgãos e entidades 

da Administração, maior flexibilidade de planejamento 

de compras e racionalização de processos, permitindo, 

ainda, que a Administração Estadual se beneficie do 

ganho de escala. 

 

Objetiva-se com isso, não só controlar e aprimorar o gasto 

público, como também aumentar a eficiência e a eficácia 

dos processos de trabalho. Este sistema propicia instrumen-

tos para uma  gestão eficaz dos Registros de Preços realiza-

dos pela Administração Estadual por meio do acompanha-

mento e o controle dos atos praticados ao longo de todo o 

procedimento. 

 

Ao ser regulamentado em 2007, foi previsto apenas o pro-

cedimento formal do Registro de Preços. Posteriormente, 

foi ajustado o edital do pregão para contemplar essa hipó-

tese da mesma forma como se criaram novas funcionalida-

des no Sistema BEC/SP para permitir a sua realização. En-

tretanto, não existe ainda um mecanismo que gerencie todo 

esse procedimento, necessário especialmente após o seu 

crescimento exponencial. Alguns mecanismos foram desen-

volvidos em Secretarias específicas, mas sem que integras-

sem os sistemas existentes. 

 

Portanto, entre as iniciativas previstas no Projeto Profisco– 

BEC Revista e Ampliada, a Cedc planejou o desenvolvimen-

to e a implantação de um sistema eletrônico de gerencia-

mento dos Registros de Preços realizados por meio do Sis-

tema BEC/SP, na modalidade Pregão. O projeto está em 

desenvolvimento com a parceria da Prodesp e sua conclu-

são está prevista para dezembro de 2014. 
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Avaliação de Desempenho dos 

Fornecedores e Unidades  

Compradoras 

 

Esse projeto visa avaliar o desempenho dos fornece-

dores e do modelo de compras das unidades com-

pradoras do Estado de São Paulo que operam no 

Sistema BEC/SP, com apresentação de recomenda-

ção de melhorias, visando atingir a excelência no 

processo de compras eletrônicas. 

 

Foi contratada uma consultoria externa, através de 

financiamento pelo Banco Interamericano de Desen-

volvimento - BID, cujo escopo consiste em fazer um 

avaliação, tanto dos fornecedores como das unida-

des compradoras, através de pesquisas. Utilizando o 

método de amostragem, foram analisadas 44 unida-

des compradoras e fornecedores para que recebes-

sem uma pesquisa, formalizada pela consultoria, com 

abordagens presenciais, inclusive.  

 

No primeiro semestre de 2014, o projeto encontrava

-se na fase de coleta de todas as informações e com-

pilação, para que fosse feito um diagnóstico da avali-

ação de fornecedores. Desse modo, foram recebidas 

as sugestões da consultoria para que se pudesse rea-

lizar um plano de ação com o intuito de agir no plano 

de melhoria da avaliação de fornecedores.  

 

Assim, todos os órgãos e entes do Estado podem tra-

balhar com mais segurança no recebimento e na con-

tratação dos serviços e bens necessários ao efetivo 

funcionamento da Administração. 
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Projeto de Saneamento e         

Padronização do Cadastro Único 

de Materiais e Serviços 

 

Antecipando-se ao Programa de Melhoria do Gasto 

Público, no intuito de aprimorar a gestão do Catálogo 

de Produtos BEC, em 2009 foi instituído o Grupo de 

Trabalho para análise, aprovação e implantação do 

Projeto de Saneamento e Padronização do Cadastro 

Único de Materiais e Serviços – Cadmat, sob a coor-

denação da Secretaria da Fazenda e participação das 

Secretarias, Autarquias, Fundações, Empresas e Uni-

versidades. 

 

A contratação de empresa especializada para realizar 

o saneamento e padronização do Cadastro Único de 

Materiais e Serviços – Cadmat e elaborar os procedi-

mentos de recebimento e verificação da qualidade 

até o nível dos Padrões de Descrição de Materiais - 

PDM e dos Padrões de Descrição de Serviços - PDS 

se deu por meio de licitação, pela modalidade pregão 

eletrônico, em sessão pública realizada em 17 de no-

vembro de 2009.  

 

O projeto foi desenvolvido para o universo de aproxi-

madamente 176.000 itens de materiais e 6.000 itens 

de serviços constantes do Cadmat/Siafisico. 

Os trabalhos de saneamento, padronização e de ela-

boração de procedimentos para recebimento e verifi-

cação da qualidade de itens de materiais e serviços 

foram realizados com base nas melhores práticas na-

cionais e internacionais, para obtenção de base de 

dados de qualidade, que subsidiará todas as opera-

ções de gestão de suprimentos realizadas no Siafisico 

e demais sistemas integrados. 

 

O período de realização compreende 15 meses, sen-

do:  

 Fase 1 – até o quinto mês – Grupo 65 – Equi-

pamentos e artigos de uso médico odontológi-

co e hospitalar – 60.000 itens 

 

 Fase 2 – do sexto até o décimo quinto mês - 

demais grupos de materiais e serviços - 

116.000 itens e elaboração de manuais 

 

Durante a etapa de desenvolvimento do projeto, fo-

ram entregues os seguintes produtos: 

 Relação dos 176.000 itens de materiais e servi-

ços padronizados e saneados envolvendo revi-

são, exclusão e duplicidade, disponibilizada em 
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meio eletrônico, em arquivo texto 

 Relação das características/atributos de 

19.500 PDM revisados, por meio de opção de 

escolha, dos valores que foram encontrados na 

base do Estado, separando-se os que contem-

plam descrição técnica, da administrativa, com 

procedimentos para recebimento e verificação 

da qualidade, elaborados e disponibilizados em 

meio eletrônico, em arquivo texto 

 Relação de características/atributos de 700 

PDS criados, por meio de opção de escolha, 

dos valores que foram encontrados na base do 

Estado, separando-se os que contemplam des-

crição técnica, da administrativa, com procedi-

mentos para recebimento e verificação da qua-

lidade, elaborados e disponibilizados em meio 

eletrônico, em arquivo texto 

 Manuais operacionais elaborados, contemplan-

do os procedimentos relativos ao cadastra-

mento de novos materiais/serviços e itens, 

com as regras de manutenção do cadastro – 

inclusão, exclusão, consulta e recebimento de 

bens e serviços de itens do Cadmat – entre-

gues em mídia eletrônica 

 Total de itens de materiais inativados: 42.500 

 

Os trabalhos desenvolvidos durante o Projeto de Sa-

neamento e Padronização do Cadastro Único de Ma-

teriais e Serviços – Cadmat contribuíram para realiza-

ção do Processo de Racionalização de Itens de Mate-

riais de Consumo inserido no Programa de Melhoria 

do Gasto Público, que apurou a economia de aproxi-

madamente R$ 1 milhão nos meses de maio a no-

vembro de 2012. O resultado contribui para as metas 

do Programa de Melhoria do Gasto Público – Desper-

dício Zero. 

 

 

Grupo 
Catálogo 

2009 
Inativados 

Catálogo 

2011 

Grupo 65—Equipamentos 

e artigos de uso médico, 

odontológico e hospitalar 

61.378 18.307 43.071 

Grupos 27, 37, 39, 42, 

71, 76, 77, 84, 86 e 87  
57.489 15.541 41.948 

Demais Grupos 52.122 8.652 43.330 

Total 170.989 42.500 128.349 



84 

Programa de Melhoria do Gasto Público 

 

O Governo do Estado de São Paulo instituiu, em 2012, o Programa de Melhoria do Gasto 

Público – Desperdício Zero. A iniciativa tem o objetivo de combater o desperdício nos 

órgãos de Administração Direta, Autarquias e Fundações, zelando pela aplicação cada vez 

mais eficiente dos recursos públicos, reduzindo despesas em novas aquisições, no custo 

de energia e telefonia, por exemplo, além de um melhor gerenciamento de suprimentos.  

 

Entre os projetos propostos pela Secretaria da Fazenda, encontram-se o de Racionaliza-

ção de Itens de Materiais de Consumo e o de Saneamento e Padronização do Cadastro 

Único de Materiais e Serviços – Cadmat, ambos desenvolvidos pela Cedc. 

  

Além da contribuição para o Programa de Melhoria do Gasto Público, os projetos desen-

volvidos na Cedc trouxeram elementos inovadores que poderão auxiliar na definição da 

política de suprimentos do Estado de São Paulo.  
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Racionalização de Itens de       

Materiais de Consumo 

 

Para a execução dos trabalhos de redução e padro-

nização de itens de materiais, a equipe de trabalho 

da Cedc baseia-se no levantamento dos materiais 

mais expressivos referentes a artigos e utensílios de 

escritório, selecionados por critério de frequência 

de aquisição, quantidade comprada e valor empe-

nhado.  

 

Os itens mais adquiridos sob esse critério permane-

cem no catálogo eletrônico e os demais, após análi-

se técnica, são excluídos. Pode-se citar como exem-

plo o papel sulfite que, antes da racionalização, con-

tava com 37 itens diferentes e, após a execução dos 

trabalhos, pôde ser reduzido para 14 itens, gerando 

a economia de aproximadamente R$ 134 mil. 

 

Outros materiais como etiqueta para impressora, 

papel reciclado de papelaria, caneta, lápis, entre 

outros, foram racionalizados no ano de 2013, cola-

borando para uma economia ainda maior. Dos 316 

itens existentes para esses materiais, permanece-

ram 159 itens, representando redução de cinquenta 

por cento. 

O importante valor agregado ao trabalho de racionali-

zação pode ser observado por diferentes perspecti-

vas, com consequências efetivas para o público en-

volvido.  

 

Pela perspectiva do Estado: definição da política de 

suprimentos, ganhos de escala; racionalização das 

compras públicas, ampliação da capacidade de plane-

jamento e estabelecimento do preço referencial. 

 

Pela perspectiva das unidades compradoras: redução 

do universo a ser consultado.  

 

Pela perspectiva do cidadão: divulgação do catálogo 

e do preço com maior incidência por quartil e divulga-

ção do catálogo socioambiental – respeito ao meio 

ambiente e transparência. 

 

Foi possível realizar esse trabalho após a experiência 

e o conhecimento adquiridos com o Projeto que an-

tecedeu a iniciativa de racionalização denominado 

Saneamento e Padronização do Cadastro Único de 

Materiais e Serviços – Cadmat, desenvolvido com o 

apoio da Casa Civil do Estado de São Paulo. 
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Descrição 
Itens antes 

Racionalização 

Itens após 

Racionalização 

Economia 

Gerada 

Artigos para Serviços de Mesa 41 12 R$ 159.923,43 

Suprimentos para Máquinas de 

Escritório 
76 38 R$ 203.749,60 

Materiais e Suprimentos Uso 

Didático, Pedagógico, 

Psicológico, Papelaria, Pincéis 

Artísticos, Auxiliares na Pintura 

Manual 

216 79 R$ 1.584.330,86 

Formulários Contínuos 20 7 R$ 102.066,04 

Total 353 136 R$ 2.050.069,93 

Racionalização de Materiais 2013 
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Descrição 
Itens antes 

Racionalização 

Itens após 

Racionalização 

Economia 

Estimada 

Equipamentos de Lavanderia e Lavagem a Seco 22 12 R$ 81.128,82 

Materiais para Oficinas Gerais 24 8 R$ 250.009,68 

Materiais, Peças de Reposição, Acessórios para Manutenção 
de Máquinas e Equipamentos de Serviços Gerais 

10 9 R$ 57.050,84 

Transportadores Manuais 122 38 R$ 108.457,47 

Equipamentos de Projeção 71 31 R$ 131.462,14 

Guarnições de Cama, Mesa e Artigos de Pano 26 12 R$ 307.556,29 

Equipamentos de Cozinha 112 45 R$ 803.884,96 

Recipientes e Utensílios de Cozinha 14 2 R$ 2.020,55 

Artigos para Serviços de Mesa 81 26 R$ 8.218,22 

Máquinas e Equipamentos para Serviços Auxiliares de Uso 
Comercial 

16 5 R$ 48.105,75 

Utensílios de Limpeza 59 27 R$ 91.993,01 

Compostos e Preparados para Limpeza e Polimento 72 34 R$ 98.294,12 

Tecidos 138 30 R$ 109.290,34 

Bandeiras, Flâmulas e Pavilhões 185 15 R$ 71.610,39 

Produtos para Higiene Pessoal 165 93 R$ 26.272,77 

Artigos de Papel para Higiene Pessoal 72 35 R$ 190.808,11 

Guarnições de Banho 27 11 R$ 11.950,52 

Materiais e Acessórios para Sinalização Ambiental 11 4 R$ 635.933,10 

Total Geral 1.512 573 R$ 2.920.585,20 

Racionalização de Materiais 2014 
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Siafisico.net 

 

O Sistema Integrado de Informações Físico-

Financeiras - Siafisico é um módulo de informações 

acoplado ao Sistema Integrado de Administração Fi-

nanceira para Estados e Municípios – Siafem. A ges-

tão do Siafisico é realizada pela Cedc, sendo um siste-

ma utilizado por todos os órgãos e entidades que 

compõem a estrutura administrativa do Estado de 

São Paulo.  

 

O Siafisico é um sistema informatizado constituído 

basicamente de: um Cadastro Único de Fornecedo-

res; de um Cadastro Único de Materiais e Serviços; 

de um Cadastro de Órgãos; de um Módulo de Preços 

praticados e, ainda, de Tabelas de Apoio. Por meio 

destes cadastros, todos os órgãos da Administração 

Direta ou Indireta do Estado de São Paulo efetuam as 

aquisições de bens e serviços. 

 

A implantação do Siafisico ocorreu em 1998 na Ad-

ministração Direta, promovendo a padronização da 

descrição de materiais e serviços controlados pelo 

Estado, e possibilitando a identificação dos preços 

praticados por suas regiões administrativas. Dessa 

forma, agiliza eficientemente os procedimentos esta-

belecidos em lei, em referência ao desempenho da 

gestão pública orçamentária, financeira e patrimonial. 

Esse sistema está integrado com a contabilidade do 

Estado - Siafem, utilizando plataforma mainframe, e 

com o Sistema BEC/SP, operando na plataforma in-

ternet. Todos esses sistemas estão interligados, inde-

pendentemente da plataforma em que operam. 

 

Em prosseguimento ao processo de melhoria gerado 

pelo Siafisico, está em fase de implementação o pro-

jeto do Siafisico.net, que visa transportar o sistema 

do mainframe para web, tornando o acesso por tran-

sações mais flexível e amigável para os usuários. 

 

Dessa forma, considerando a evolução da tecnologia 

da informação, este projeto permite que o Siafisico 

possa ser customizado e acessado por meio da plata-

forma internet, devendo ser utilizado, de forma obri-

gatória, para consulta e inserção de novas propostas 

de materiais e serviços. 
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Desenvolvimento e Atualização 

de Estudos Técnicos de Serviços 

Terceirizados 

 

A premissa básica deste projeto em desenvolvimento 

na Cedc é a gestão e automatização dos processos de 

atualização dos Estudos Técnicos de Prestação de 

Serviços Terceirizados - Cadterc, disponibilizados no 

site www.cadterc.sp.gov.br, em três fases distintas: 

 

 Primeira Fase: Gestão e Controle do fluxo de 

Documentos 

 Segunda Fase: Elaboração de Cálculos – Pre-

ços Referenciais 

 Terceira Fase: Atualizações – Estrutura do Es-

tudo Técnico 

 

Os benefícios gerados por esse projeto são: transpa-

rência nos processos de atualização; desenvolvimen-

to de competência para o grupo técnico; eliminação 

de planilhas Excel, PDF e DOC; disponibilização de 

módulos para acesso às informações nos capítulos 

Cadterc; agilidade, flexibilidade e segurança no pro-

cesso; integração com o Sistema de Gerenciamento 

de Contratos da Corregedoria Geral da Administração 

do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria 

da Casa Civil; análise de comportamento de preços 

praticados, economia por segmento de mercado e 

fornecedores; e modernização do processo.  
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Sistema de Informações das  

Entidades Descentralizadas  

Siedesc 

 

O Siedesc, instituído em 2009, é a principal ferra-

menta de trabalho para o acompanhamento, análise e 

controle das entidades descentralizadas. 

 

Tal sistema permite que o GED tenha acesso às infor-

mações e registros relativos aos dados gerais das en-

tidades integrantes de sua administração, contendo 

os registros dos estatutos, posição acionária, atas dos 

conselhos das empresas das quais o Estado detenha 

direta ou indiretamente o controle acionário, das fun-

dações instituídas ou mantidas pelo Estado e das au-

tarquias estaduais. Com isso, o Siedesc também facili-

ta e melhora as análises realizadas pelo GED no apoio 

técnico prestado ao Conselho de Defesa dos Capitais 

do Estado – Codec. 

 

Com o passar do tempo foram criados vários módulos 

do Siedesc para aperfeiçoar e facilitar o uso desta 

ferramenta: 

 

1) Módulo Cadastral: surgiu com a instituição do  

Siedesc e é destinado ao registro relativo a: 

 Informações gerais da entidade 

 Integrantes de sua administração 

 Estatutos 

 Posição acionária 

 Ata dos conselhos 

 

2) Módulo econômico-financeiro: este módulo é desti-

nado ao registro relativo aos Indicadores Econômico-

financeiros – IEF, com as seguintes funcionalidades: 

I - Fluxo de Caixa Gerencial 

a) Fluxo de Caixa Financeiro 

b) Previsão do Fluxo Financeiro 

c) Atualização do Fluxo Financeiro e Contas Atrasadas 

d) Fluxo de Caixa Plurianual 

II - Relatórios 

III - Administração 

 Módulo Financeiro 

 Quantidade de capacitações: 49 

 Horas-aula: 14 horas 

 Módulo Cadastral 

 Quantidade de capacitações: 25 

 Horas-aula: 07 horas  

Capacitação Externa Siedesc 
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3) Módulo Perfil: está sendo desenvolvido pelo De-

partamento de Tecnologia da Informação - DTI. É 

uma versão ampliada do Módulo Financeiro, sendo 

que, por meio dele, é possível efetuar vários tipos de 

consultas gerenciais, realizando a extração de relató-

rios das Entidades Descentralizadas de forma padro-

nizada e customizada. 

 

Este módulo permitirá a integração 

do Módulo Financeiro – Fluxos de 

Caixa e acesso ao banco de infor-

mações previamente cadastradas. 

Atualmente, o módulo se encontra 

na fase de validação dos casos de 

uso e sua implantação está previs-

ta para novembro de 2014. 

 

4) Módulo de Investimentos: está 

sendo desenvolvido pelo DTI. É um 

módulo de acompanhamento da 

execução financeira e orçamentária 

dos recursos de investimentos das empresas não de-

pendentes dos Recursos do Tesouro, e nele poderão 

ser verificadas as disponibilidades por fontes de re-

cursos, projetos, atividades, entre outras. Está em 

fase de validação final dos casos de usos e sua im-

plantação está prevista para setembro de 2014. Trará 

à Coordenadoria de Administração Financeira  maior 

controle e transparência nos recursos de Investimen-

tos da Administração Indireta. 

 

5) Módulo Gestão por Indicadores: é um módulo de 

acompanhamento desde a proposta 

das metas e indicadores dentro de 

cada perspectiva, elaboradas de 

acordo com o Balanced Scorecard, 

pelas empresas que possuem Pro-

gramas de Participação nos Lucros e 

Resultados - PPLR. 

 

Este módulo foi implantado no pri-

meiro semestre de 2013, tendo sido 

homologado e preenchido com base 

e banco de dados das empresas que 

possuem PPLR, de 2008 a 2013, 

com as metas previstas naquele pe-

ríodo. Em função de demandas prioritárias, foi neces-

sário aguardar a organização de capacitação dos re-

presentantes das empresas. Em 2013, o Decreto n° 

59.598 definiu que a Cedc não acompanharia mais 

este processo. 

Módulos Siedesc 

Módulo Cadastral 1 

Módulo econômico-financeiro 2 

Módulo Perfil 3 

Módulo de Investimentos 4 

Módulo Gestão por Indicadores 5 
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Sistema Integrado 

de Suprimentos 

 

Este projeto em andamento na Cedc tem por escopo 

a automatização do fluxo de compras, proporcionan-

do transparência, celeridade e economia processual. 

Atualmente, a solicitação de suprimentos é feita por 

meio de pastas físicas e mensageiros.  O Sistema In-

tegrado de Suprimentos - SIS visa substituir este pro-

cesso por um eletrônico, de forma integrada à plata-

forma de Gestão de Documentos – GDOC, sendo 

implementado inicialmente na Sefaz, porém com a 

possibilidade de expansão para todo o Estado. 

 

O SIS tem sido utilizado nos caso de Dispensa de Lici-

tação e Convite, sendo que o próximo passo é iniciar 

seu uso para a modalidade Pregão, em agosto de 

2014. Com a assinatura digital dos documentos, reco-

mendada pela Consultoria Jurídica, haverá mais segu-

rança e agilidade na tramitação eletrônica. 

 

O processo em trâmite no SIS tem início com a solici-

tação de compra pelo departamento interessado e é 

finalizado com a criação da Oferta de Compra e ne-

gociação na BEC/SP. Cada departamento envolvido 

no processo possui um perfil, sendo possível, ainda, 

que o usuário utilize diversos perfis, de acordo com 

suas necessidades específicas. Na caixa de entrada, 

cada usuário visualiza os processos que estão sob sua 

responsabilidade, dando o devido andamento ou veri-

ficando o histórico. Por sua vez, na caixa de saída, o 

usuário pode visualizar a última tramitação por ele 

realizada, verificar o histórico ou o atual andamento 

do processo. É possível, também, realizar novas solici-

tações de materiais, serviços e cancelamentos, bem 

como verificar os processos provenientes das últimas 

solicitações realizadas e efetuar pesquisas por núme-

ro, assunto, período e status.  

 

Com a implantação deste projeto, ocorreu uma signi-

ficativa diminuição na quantidade de dias de tramita-

ção dos processos de solicitação de suprimentos, ao 

substituir o processo por meio físico pelo processo 

eletrônico no SIS. 
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Projetos na área de Gestão do 

Conhecimento 
 

Projeto Saber Fazer 

O Projeto Saber Fazer promove a preservação do 

capital intelectual e o reuso do conhecimento adquiri-

do, assim como disponibiliza as informações necessá-

rias ao trabalho e facilita a absorção do saber fazer na 

Cedc. 

 

Este projeto tem como objetivos a identificação do 

conhecimento crítico; o estabelecimento de critérios 

de recuperação, armazenamento e compartilhamento 

de informações; a integração do conhecimento de 

diferentes fontes de informação; e a melhoria do pro-

cesso de aprendizado individual e organizacional, da 

circulação da informação e da comunicação interna. 

 

Para atingir seus objetivos, foi criado um espaço de 

trabalho na intranet que apresenta as principais ativi-

dades e conhecimentos críticos de cada área, por 

meio de entrevistas com os dirigentes responsáveis. 

As atividades foram mapeadas no início do projeto e 

podem ser acessadas por assunto, por área ou por 

palavra-chave. 

Projeto Conviver 

O Projeto Conviver desenvolve ações inovadoras 

capazes de aprimorar o intercâmbio de informações 

entre os técnicos do GED e das Entidades Descentra-

lizadas do Estado, aumentando a qualidade dos servi-

ços prestados pelo Grupo. 

 

Por meio de um questionário para as Entidades Des-

centralizadas e tabulação desses resultados, serão 

evidenciados os acertos e erros vigentes na relação 

entre o GED e as Entidades Descentralizadas. A con-

solidação dos resultados tabulados permitirá ao GED 

elaborar um relatório com as potencialidades e vulne-

rabilidades do trabalho do Grupo. O relatório deverá 

gerar reuniões e discussões entre o corpo técnico 

com objetivos de estruturar ações para maior integra-

ção com as Entidades Descentralizadas e melhoria do 

trabalho executado. 

 

As metas deste projeto incluem a redução do número 

de dias utilizados para a análise dos pleitos e a imple-

mentação paulatina de plano de ação, por meio do 

questionário para as Entidades Descentralizadas. 
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Projeto Envolver 

O Projeto Envolver cria mecanismos que possibilitam 

a socialização, entre os funcionários das áreas que 

compõem o DCC, para a troca de informações e ex-

periências. Com isso, busca fortalecer o ambiente 

interno, agregar valor ao trabalho coletivo e individu-

al e contribuir para a produção contínua de conheci-

mento organizacional.  

 

Este Projeto busca a melhoria da visão sistêmica do 

DCC, que terá impacto sobre os demais conhecimen-

tos críticos identificados na área. Para isto, serão de-

senvolvidas ações como Reuniões, Workshops, Cria-

ção de Fórum e de canal institucional de comunica-

ção, com o intuito de criar ambientes interativos, em 

busca da inovação.  

  

As informações produzidas e explicitadas nestes am-

bientes deverão propiciar aos funcionários do DCC o 

conhecimento que amplie a compreensão sobre as 

áreas, além de melhorar a visão de futuro, compreen-

der a inter-relação entre as áreas da Coordenadoria e 

também entre a Coordenadoria e a Secretaria da Fa-

zenda e o Estado. 

 

O Projeto Envolver tem como metas a contribuição 

para a melhoria da visão sistêmica do DCC, assim co-

mo para aumentar o nível de satisfação dos usuários 

com os serviços prestados. 
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 A busca da qualidade na gestão da Administração 

Pública brasileira não está focada em adquirir vanta-

gem competitiva, mas na obtenção da qualidade total 

quanto ao atendimento dos seus usuários, que, em 

regra geral, é a sociedade. Por essa razão, a Bolsa 

Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo – 

BEC/SP, visando à qualidade no atendimento de seus 

usuários, implantou o Sistema de Gestão da Qualida-

de, pautado sob a Norma ISO 9001:2008, no ano de 

2009 e obteve a certificação no ano de 2010. 

 

A utilização do Sistema BEC/SP proporciona maior 

transparência com a divulgação de todos os atos pra-

ticados por meio da internet. A implementação da 

ISO 9001:2008 trouxe confiabilidade para seus usuá-

rios, unidades compradoras, fornecedores e socieda-

de, em relação à utilização do sistema, cujo objetivo 

maior é a racionalização dos gastos públicos e o re-

torno positivo para as demandas sociais. 

 

As normas ISO 9000 – Sistema de Gestão da Quali-

dade, como referência para requisitos de gestão da 

qualidade, podem colaborar decisivamente com o 

aumento da produtividade, redução dos custos, ino-

vação e agilidade. O objetivo da criação de um Siste-

ma de Gestão da Qualidade é a busca da melhoria 

contínua, visando à satisfação de seus usuários, aten-

dendo as suas expectativas e necessidades.  

 

O escopo para a Certificação da ISO 9001:2008 do 

Sistema BEC/SP visa à satisfação dos seus usuários. 

Deve ser esclarecido que são considerados usuários 

todas as unidades compradoras do Estado de São 

Paulo e também as Administrações Municipais do 

Estado de São Paulo que celebrarem convênio para a 

utilização do sistema, e não os fornecedores que ne-

gociam seus preços na BEC/SP. Atualmente são, 

aproximadamente, mil unidades compradoras.  

 

O primeiro requisito de atendimento para que o Sis-

tema BEC/SP seja eficiente é a aderência à legislação 

pertinente. Outros dois requisitos fundamentais são: 

manter um cadastro de materiais que contemple to-

dos os itens que as Unidades Compradoras necessi-

tam para suas operações, bem como manter um ca-

dastro de fornecedores capaz de atender às necessi-

dades de requisições de compras com rapidez e quali-

dade. 

 

A gestão da qualidade total está fundamentada basi-

camente na abordagem por processos, na abordagem 

sistemática de gestão e na abordagem factual para 
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tomada de decisão. Seguindo estes preceitos, o Siste-

ma BEC/SP, a partir da criação do Sistema de Gestão 

da Qualidade – SGQ, está sendo gerido baseado em 

processos e em seus indicadores e metas. E, com isso, 

passou a ser capaz de fazer uma leitura de evidências 

para a tomada de decisão, além da criação e manuten-

ção de plano de ação eficiente e eficaz na busca da 

melhoria contínua. 

 

Uma vantagem da abordagem de processo é o contro-

le contínuo que ela permite sobre a ligação entre os 

processos individuais dentro do sistema de processos, 

bem como sua combinação e interação. A abordagem 

por processos é a base da norma NBR ISO 9001. A 

partir desta abordagem, foram definidos os Processos 

de Suporte, Orientado ao Usuário e de Gestão da 

Qualidade. 

 

Consideramos como Processo Orientado ao Usuário - 

POU - aqueles que possuem interfaces de entrada e 

de saída, estando voltados ao atendimento das suas 

necessidades. Para que eles possam ser realizados, é 

necessário outro conjunto de processos, chamado  

Processos de Suporte - SUP. Temos, ainda, um tercei-

ro grupo, o dos Processos de Gestão – GES, que estão 

voltados ao controle das interfaces existentes entre 

os dois anteriores, orientando decisões e tendo co-

mo meta a melhoria contínua. 
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U 01 

Treinamento de 

Usuários 

Processos Orientados ao Usuário - POU 

U 02 

Cadastro de 

Materiais / Serviços 

U 03 

Cadastro de 

Fornecedores 

U 04 

Dispensa de 

Licitação 
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U 05 

Convite 

U 06 

Pregão Eletrônico 

U 07 

Entidades 

Conveniadas 

U 08 

Apoio ao Usuário 

Siafisico 

S 01 

Suporte 

Administrativo 

S 02 

Treinamento e  

Conscientização  

S 03 

Suporte do Sistema 

Processo realizado 

externamente 

S 04 

Desenho de 

Sistemas 

Processos de Suporte - SUP 

G01 

Gestão da 

Qualidade 

Processos de Gestão – GES 

Mapa de Interação dos Processos 
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Processo  Missão  Indicador Período  

U01 - Treinamento 

Usuário   

Capacitar os usuários para o melhor aproveitamento 

do sistema nos processos de Pregão da BEC/SP.    

Avaliação de reação do treinamento Anual 

Avaliação de reação do instrutor  Anual 

U02 - Cadastro de 

Materiais/Serviços   

Disponibilizar os itens no sistema BEC/SP, de acor-

do com as especificações técnicas de materiais e 

serviços, e em conformidade com as Normas e Pa-

drões de mercado. 

Índice de Rejeição  Trimestral  

Índice de Eficiência  Trimestral  

U03 - Cadastro de 

Fornecedores   

Disponibilizar um cadastro de fornecedores que 

atenda as necessidades de transações eletrônicas 

pelos usuários.   

Quantidade de fornecedores cadastra-

dos do Tipo Registro Cadastral 
Trimestral  

Quantidade de renovações do Tipo 

Registro Cadastral 
Trimestral  

Quantidade de turmas treinadas para 

validação no sistema Caufesp 
Trimestral  

U04 - Dispensa 

Licitação     

Disponibilizar o ambiente de negociações eletrôni-

cas para aquisição de bens para a administração 

direta, autárquica, fundacional e empresas de econo-

mia mista - dependentes com entrega imediata.    

Volume de itens negociados  Mensal 

Incidentes  Mensal 

Tempo médio de retorno  Mensal 

Incidentes não respondidos  Mensal 

U05 - Convite     

Disponibilizar o ambiente de negociações eletrôni-

cas para aquisição de bens, medicamentos e correla-

tos para a administração direta, autárquica, fundaci-

onal e empresas de economia mista dependentes, 

com entrega imediata, em parcela única no valor de 

R$600,00 a R$80.000,00.     

Volume de itens negociados  Mensal 

Incidentes  Mensal 

Tempo médio de retorno  Mensal 

Incidentes não respondidos Mensal 

Disponibilizar o ambiente de negociações eletrôni-

cas para aquisição de bens e serviços comuns, medi-

camentos e correlatos para a administração direta, 

autárquica, fundacional e empresas de economia 

mista, sem limite de valor.     

Volume de itens negociados  Mensal 

U06 - Pregão Ele-

trônico    

Incidentes  Mensal 

Diminuição de incidentes  Mensal 

Tempo médio de retorno Mensal 

Processos Orientados ao Usuário - POU e Processos de Suporte - SUP 
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Processo  Missão  Indicador  Período  

U07 - Entidades 

Conveniadas   

Disponibilizar o ambiente de negociações eletrô-

nicas para aquisição de bens e serviços comuns, 

medicamentos e correlatos para, Municípios e 

outras Entidades Conveniadas, sem limite de 

valor.    

Total de Convênios celebrados 

(Municípios e outros entes) no Sistema 

BEC/SP 

Mensal 

Convênios com Municípios  no Siste-

ma BEC/SP 
Mensal 

Quantidade de Oferta de Compra de 

Pregão e Dispensa de Licitação 
Mensal 

U08 - Apoio ao 

Usuário 

Atender as demandas dos usuários em relação a 

dúvidas e procedimentos quando do não atendi-

mento nas próprias áreas de origem.  

Taxa de atendimento às demandas 

procedentes  
Mensal 

S01 - Suporte Ad-

ministrativo   

Avaliar e atender as necessidades de infraestrutura 

predial e de informática, de materiais de consumo e 

permanente viabilizando a operação da BEC/SP.  

Atendimento às requisições de materi-

ais  
Mensal 

Atendimento às requisições de manu-

tenção  
Mensal 

Racionalização dos recursos destina-

dos no orçamento  
Anual 

S02 - Treinamento 

e  Conscientização  

Prover a competência necessária ao gerenciamento 

e melhoria do sistema de gestão da qualidade e seus 

processos.  

Avaliação de reação do treinamento 
 

Semestral 

S03 - Suporte do 

Sistema - Processo 

realizado externa-

mente  

Assegurar a disponibilidade do sistema eletrônico 

para público interno e externo. 
Disponibilidade do sistema  Mensal 

S04 - Desenho de 

Sistemas 

Avaliação das demandas de desenvolvimento de 

sistemas e coordenação do desenvolvimento das 

mesmas junto à Prodesp 

Número de demandas solicitadas e 

atendidas - percentual de atendimento  
Semestral 
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Política / Princípio Objetivos Indicador  Período  

Abrangência de 

atuação  
Aumentar a abrangência de atuação.  

Volume de itens negociados Mensal 

Volume de Usuários Estaduais Admi-

nistração Direta 
Mensal 

Volume de Usuários Economia Mista 

(Indiretas), Municípios e Entidades 

Conveniadas 

Mensal 

PPA 2012-2015 Mensal 

Competitividade Aumentar o número de fornecedores participantes. 

Número de Fornecedores Mensal 

Competitividade base - Volume da 

base de Fornecedores 
Mensal 

Agilidade Diminuir o tempo de resposta ou processamento. Tempo de Processamento Mensal 

Eficiência  Aumentar a eficiência no emprego de recursos.  
Volume de recursos empregados Mensal 

Custo por Oferta de Compra Mensal 

Transparência 

Pesquisa de Satisfação Externa - Aumentar a 

transparência de forma perceptível pelos usuá-

rios. 

Percepção dos usuários Anual 

Satisfação dos 

Colaboradores 

Aumentar o nível de satisfação dos colaboradores 

em relação ao planejamento e gestão dos proces-

sos. 

Satisfação dos colaboradores Anual 

Processos de Gestão – GES 

Processo G01 - Gestão da Qualidade 
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Os resultados buscados com a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do Sistema BEC/SP estão declara-

dos na sua Política de Qualidade: “A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo - BEC/SP estabelece e 

melhora continuamente o seu Sistema de Gestão da Qualidade visando prover os meios adequados à otimização 

do gasto público e a garantia do cumprimento da legislação vigente. Nossa busca pela satisfação dos usuários se 

baseia nos seguintes princípios:  Transparência, Agilidade, Competitividade, Abrangência de atuação e Satisfação 

dos nossos colaboradores”. 

 

A gestão por processos é um dos grandes desafios a serem colocados em prática, tendo em vista que a cultura or-

ganizacional da Administração Pública é fortemente influenciada por uma estrutura verticalizada e com distribuição 

de funções por cargos. 

 

As políticas adotadas pela Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas - Cedc têm 

como objetivo principal fortalecer o gerenciamento estratégico visando a substituição gradativa da gestão baseada 

em funções e cargos, por uma que seja focada nos processos de trabalho que privilegiem a obtenção de produtos 

satisfatórios aos usuários internos e externos. 
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Pesquisa de Satisfação Externa 
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2000 

2001 

2004 

Prêmio ADVB - Top Internet – 

Top New Media – Governo do 

Estado/BEC 

Prêmio Maior Projeto 

Paradigma 

Prêmio Padrão de Qualidade - 

B2B Magazine 

III Prêmio Excelência em 

Governo Eletrônico - E-Gov 

Associação Brasileira de 

Empresas Estaduais de 

Processamento de Dados - Abep 

em parceria com o Ministério de 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão 

Prêmios 
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2005 

2007 

2009 

Prêmio TI & Governo – Categoria 

e-Administração Pública – 

Treinamento à Distância para 

pregoeiros – parceria Rede do 

Saber – Secretaria da Educação 

Prêmio TI & Governo – Cadastro 

Unificado de Fornecedores - Caufesp 

parceria Companhia de Processamento de 

Dados do Estado de São Paulo - Prodesp 

Prêmio TI & Governo 2005 – 

Projeto Pregão Eletrônico – 

BEC 

Prêmio Inovação em Governo 

Eletrônico Categoria e-

Administração Pública – TI & 

Governo - Plano Editorial 

A
rt

u
r 

Ju
n

q
u

e
ir

a 
L

as
ca

la
  



109 

2010 

2011 

2014 Prêmio E-Gov 2014 - 

Excelência em Governo 

Eletrônico: Painel de 

Negociação do Fornecedor 

da Bolsa Eletrônica de 

Compras - BEC/SP 

Prêmio TI & Governo 2011 - 

Implantação do Sistema de 

Gestão da Qualidade como 

ferramenta de apoio à gestão 

de desempenho: 

caracterização do processo de 

certificação ISO 9001:2008 na 

Bolsa Eletrônica de Compras 

do Estado de São Paulo 

Prêmio Sefaz/SP – Inovação – 

2009 - Categoria Organização: 

Implantação do Sistema de 

Gestão da Qualidade na Bolsa 

Eletrônica de Compras do 

Estado de São Paulo - BEC/SP 

Certificação ISO 9001:2008 

Prêmio Sefaz/SP – Inovação – 2009 - 

Categoria Estado: Implantação do 

Pregão Eletrônico no Governo do 

Estado de São Paulo 

A
rt

u
r 

Ju
n

q
u

e
ir

a 
L

as
ca

la
  



110 

Prêmio E-Gov2014  

No primeiro semestre de 2014, a Bolsa Eletrônica de 

Compras do Estado de São Paulo – BEC/SP conquis-

tou o prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-

Gov) com o “Painel do Fornecedor”. A divulgação do 

projeto vencedor ocorreu durante a 42º edição do 

Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e 

Comunicação para a Gestão Pública - Secop 2014, em 

Foz do Iguaçu, no dia 28 de maio.  

 

O Painel do Fornecedor, desenvolvido pela Cedc em 

parceria com a Companhia de Processamento de Da-

dos do Estado de São Paulo - Prodesp, propicia maior 

agilidade, transparência, interatividade, personalização 

das consultas e visualização de todos os procedimen-

tos de aquisição em único local, incentivando a partici-

pação dos fornecedores nas negociações eletrônicas 

do Estado de São Paulo.  

 

Promovido pela Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunica-

ção - ABEP e do Ministério do Planejamento, Orça-

mento e Gestão - MPOG, o Prêmio e-Gov é realizado 

desde 2002 e visa reconhecer e incentivar o desenvol-

vimento de projetos e soluções de governo eletrônico 

na Administração Pública e divulgar ações que, com o 

uso da tecnologia da informação, se proponham a mo-

dernizar a gestão pública em benefício da população. 

Foram 125 trabalhos inscritos e 16 finalistas de vários 

estados e regiões brasileiras. 

 

Prêmio TI & Governo 2011  

No início de 2011, a equipe da Cedc participou da 

cerimônia de entrega do Prêmio TI & Governo 2011, 

que destaca os melhores projetos públicos de gover-

no eletrônico do país. O projeto “Implantação do Sis-

tema de Gestão da Qualidade como Ferramenta de 

Apoio à Gestão de Desempenho”, que resultou na 

Certificação ISO 9001:2008 da BEC/SP, foi um dos 

vencedores do prêmio. Os vencedores foram escolhi-

dos por sua relevância social, por seu caráter inova-

dor, pelo impacto que produziram na administração 

pública, com a melhoria dos processos, a redução de 

custos, o ganho de qualidade, o aumento de seguran-

ça, a oferta de novos serviços, a melhora no atendi-

mento ao cidadão, a qualidade dos serviços prestados 

e a transparência. No ano anterior, a BEC/SP havia 

recebido a certificação ISO 9001:2008 pelo padrão de 

excelência dos processos de trabalho, que assegura 

ao governo estadual a negociação e a aquisição de 

produtos e serviços com agilidade, competitividade e 

custos reduzidos. 
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Prêmio Sefaz-SP – INOVAÇÃO  

Em relação à difusão da cultura de inovação, no ano 

de 2010 foi lançada a primeira edição do Prêmio 

Sefaz-SP – INOVAÇÃO, que objetivava reconhecer 

e valorizar os servidores que desenvolvessem e im-

plantassem soluções inovadoras e ações de excelên-

cia baseadas nos objetivos estratégicos da Secreta-

ria. Cada participante poderia escolher qualquer das 

três categorias disponíveis, a saber: cidadão, Estado 

e organização. A Cedc participou com as seguintes 

iniciativas: 

 

Estado  

 Implantação do Cadastro Unificado de Forne-

cedores do Estado de São Paulo - Caufesp 

 Projeto de Capacitação de Fornecedores do 

Estado de São Paulo 

 Assessoria e Auditoria dos Controles de Se-

gurança da Informação do Sistema BEC/SP 

 Gêneros Alimentícios 

 Implantação do Pregão Eletrônico no Gover-

no do Estado de São Paulo 

 

Organização 

 Sistema de Informações das Entidades Des-

centralizadas Siedesc - Módulo Cadastral e 

Gestão Estratégica Econômico-financeira. 

 Reorganização do Acervo das Entidades Extin-

tas 

 Normas e Procedimentos para Recebimento 

de Produtos Hortifruti adquiridos pelo Estado 

 Implantação do Sistema de Gestão da Quali-

dade na Bolsa de Compras do Estado de São 

Paulo – BEC/SP - Certificação ISO 9001:2008 

 

Importante destacar que das treze iniciativas inscri-

tas na categoria Estado, cinco delas foram da Cedc. 

A Coordenadoria consagrou-se vencedora, na cate-

goria Estado, pela iniciativa Implantação do Pregão 

Eletrônico no Governo do Estado de São Paulo e, na 

categoria Organização, pela iniciativa Implantação do 

Sistema de Gestão da Qualidade na Bolsa Eletrônica 

de Compras do Estado de São Paulo - BEC/SP Certi-

ficação ISO 9001:2008. 
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