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Resumo 
 
Esta dissertação se propôs a analisar e discutir o processo de contratação de bens e 
serviços adotado pelo Estado da Bahia como padrão, inclusive no âmbito de uma 
Universidade, à luz da atual doutrina administrativa, do princípio da eficiência e da 
autonomia universitária, considerando a novel feição dessas entidades como 
Instituições de Ciência e Tecnologia e Inovação nos termos da Lei nº 10.973/2004 
alterada pela Lei nº 13.243/2016. A metodologia adotada foi a análise desse 
processo e da legislação posta, comparando com o estágio da gestão pública em 
2019. A pesquisa trata de uma produção científica sobre o tema e apresenta um 
artigo e produtos com inovação do processo de contratação de bens e serviços na 
Universidade Pública Estadual da Bahia. Da análise se verificou que o processo 
adotado pelo Estado gera morosidade desnecessária porque, ao arrepio do princípio 
da autonomia universitária, envolve o trâmite por órgãos da Administração direta 
como fruto de uma gestão burocrática que também olvida o princípio da eficiência 
positivado pelo art. 37 da Constituição Federal. 
 
Palavras-chave: Administração Pública; Licitação, Inovação Tecnológica, Eficiência. 
 

Abstract 
 
 
This paper aimed to analyze and discuss the process of contracting goods and 
services adopted by the State of Bahia as standard, including in the context of a 
University, in the light of the current administrative doctrine, the principle of efficiency 
and university autonomy, considering the novel feature of these entities as 
Institutions of Science and Technology and Innovation under Law No. 10,973/2004 
amended by Law No. 13,243/2016. The methodology adopted was the analysis of 
this process and the legislation put, comparing with the stage of public management 
in 2019. The research deals with a scientific production on the subject and presents 
an article and products with innovation of the process of contracting goods and 
services at the State Public University of Bahia. The analysis showed that the 
process adopted by the State generates unnecessary delay because, in the shiver of 
the principle of university autonomy, it involves the procedure by organs of direct 
administration as the result of a bureaucratic management that also overlooked the 
principle of efficiency positive by art. 37 of the Federal Constitution. 
 
Keywords: Public administration; Bidding, Technological Innovation, Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa objeto desta dissertação versa sobre o funcionamento do 

processo de contratação de bens e serviços no âmbito da Universidade Estadual de 

Santa Cruz, situação que se repete nas demais Universidades Estaduais do Estado 

da Bahia enquanto Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). 

A pesquisa é diretamente ligada a Políticas Públicas objeto da Disciplina 

Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro, do 

Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência para 

Inovação – PROFNIT, voltada para inovação incremental do processo citado acima. 

A Dissertação baseia-se na hipótese de que o processo de contratação de 

bens e serviços para a pesquisa e inovação na Universidade não leva em 

consideração a eficiência olvidando a autonomia universitária. 

A partir da análise desse processo e da legislação posta, comparando com o 

estágio da gestão pública em 2019, a pesquisa trata de uma produção científica 

sobre o tema e apresenta produtos com inovação do processo de contratação de 

bens e serviços na Universidade Pública estadual da Bahia. 

Lakatos e Marconi (2007) definem o método científico como um conjunto 

sistemático e racional de atividades que traçam o caminho de experiências que 

visam à produção de conhecimentos novos e, ou, explicações aos fenômenos. 

Assim, o percurso metodológico é uma exigência de toda pesquisa, constituindo-se 

num plano estruturado de investigação que garanta a validade de suas conclusões.  

Para o estudo do problema deste projeto, propôs-se, pelo aspecto teleológico, 

a realização de uma pesquisa de caráter exploratório de enfoque descritivo. A 

Pesquisa exploratória é aplicada quando o campo de estudos ainda não possui um 

corpo sistematizado de conhecimentos (PRODANOV; FREITAS, 2013). Pesquisas 

exploratórias proporcionam uma visão geral do fenômeno estudado, sendo o 

primeiro passo de investigações com pretensões mais aprofundadas. 

Já a pesquisa descritiva visa observar as variáveis do objeto estudado, 

procurando descobrir suas características, estabelecer correlações, detectar 

frequências e padrões (LAKATOS; MARCONI, 2007). Realizadas junto com 

exploratórias, proporciona um entendimento maior da questão em análise. 
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Quanto aos meios, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo. A 

investigação bibliométrica contribuiu com a sustentação teórica a respeito das 

questões referentes à gestão pública e à análise da legislação. Já os dados 

quantitativos foram coletados de processos licitatórios e de dispensa de licitação no 

âmbito da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), bem como dos 

procedimentos adotado com base em normas infralegais emanadas de órgãos da 

Administração Direta do Estado da Bahia. Esse levantamento permitiu examinar as 

condições e a duração dos processos de compra realizados pela UESC.  

A Administração Pública tem por princípio a premissa de que os serviços 

devem funcionar da maneira mais eficiente possível conforme inteligência do art. 37 

da Constituição Federal.  Na era da administração pública gerencial com a evolução 

dos mecanismos de gestão e informatização torna-se necessário verificar a 

eficiência desses mecanismos, propondo novas formas de inovação com base em 

pesquisa e na literatura das produções científicas dessa área de conhecimento. 

A melhoria na eficiência da Universidade Pública enquanto ICT depende da 

capacidade de crítica de sua estrutura e, especialmente no que tange ao seu 

processo de contratação de bens e serviços, visando a adoção de um modelo que 

respeite a legislação posta e que seja ágil, eficiente. Nesse sentido, o Governo do 

Estado da Bahia vem adotando um procedimento padrão tanto para sua 

administração direta quanto para a indireta, envolvendo, as Universidades 

Estaduais. 

Os resultados da pesquisa demonstram que esse comportamento 

governamental representa um dos entraves à atuação adequada da Universidade no 

processo de pesquisa e desenvolvimento para a inovação nos termos da Lei nº 

10.973/2004 e alterada pela Lei nº 13.243/2016. 

A dissertação é composta por um artigo e dois produtos destinados a 

melhorar a aquisição de bens e a contração de serviços para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

O artigo (CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PESQUISA E 

INOVAÇÃO NO ÂMBITO DE UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA: 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS), que integra o item 2 desta 

Dissertação, cuida da análise do processo de compra adotado pelo Estado da Bahia 
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à luz da administração gerencial (aplicação do princípio da eficiência), do princípio 

da autonomia universitária e da novel Lei de inovação tecnológica.  

Esse artigo foi submetido à Revista de Administração Pública da Fundação 

Getúlio Vargas para publicação. Sua escolha se deu pelo fato de seu escopo 

principal ser a publicação de estudos de alta qualidade acadêmica na área de 

Administração e Políticas Públicas, explorando suas interfaces com Teorias 

Organizacionais, Ciência Política, Economia, Estudos Urbanos ou Relações 

Internacionais. 

Os produtos consistem em uma minuta de Resolução de regulamentação da 

concessão de recursos financeiros ao pesquisador por meio de termo de outorga 

para o desenvolvimento da pesquisa e proposta de alteração do Decreto nº 16.606, 

de 29 de maio de 2015 que cuida do Regimento Interno da SAEB. 

A minuta de termo de outorga foi elaborada com base no art. 9-A da Lei nº 

10.973/2004 acrescentado pela Lei nº 13.243/2016 e, proposta como produto desta 

pesquisa através do Prof. Dr. Gesil Sampaio Amarante Segundo. Depois de passar 

pelo crivo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP e do Núcleo de 

Inovação Tecnológica – NIT, foi aprovada, com algumas alterações, através da 

Resolução nº 05, de 29 de maio de 2019, do Conselho Universitário da Universidade 

Estadual de Santa Cruz – UESC, podendo ser consultada no anexo único deste 

trabalho.  

A proposta de Decreto representa uma sugestão de alteração do Regimento 

da Secretaria da Administração do Estado da Bahia. Sua implementação, entretanto, 

dependerá da ocorrência de vontade política da Administração Direta para tanto, vez 

que necessita da análise de técnicos da Secretaria da Administração do Estado da 

Bahia e da aprovação do Governo. 
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2 ARTIGO 

 

CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PESQUISA E INOVAÇÃO NO 

ÂMBITO DE UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA: ANÁLISE DA 

EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS 
 
José Messias Batista Dias 
Dr. Gesil Sampaio Amarante Segundo 
 

Resumo 

Este artigo se propôs a analisar e discutir o processo de contratação de bens e 
serviços adotado pelo Estado da Bahia como padrão, inclusive no âmbito de suas 
Universidades, à luz da atual doutrina administrativa, do princípio da eficiência e da 
autonomia universitária, considerando a novel feição dessas entidades como 
Instituições de Ciência e Tecnologia e Inovação nos termos da Lei nº 10.973/2004 
alterada pela Lei nº 13.243/2016. Da análise se verificou que o processo atualmente 
adotado pelo Estado gera morosidade desnecessária porque, ao arrepio do princípio 
da autonomia universitária, envolve o trâmite por órgãos da Administração direta 
como fruto de uma gestão burocrática que também olvida o princípio da eficiência 
positivado pelo art. 37 da Constituição Federal. 
 

Palavras-chave: Administração; Administração Pública; Licitação, Inovação 
Tecnológica, Eficiência. 
 

Abstract 

This paper proposes to analyze and discuss the process of hiring goods and services 
adopted by the State of Bahia as a standard, including within its Universities, in the 
light of current administrative doctrine, the principle of economics and university 
universality, considering a novel of Science and Technology and Innovation pursuant 
to Law No. 10,973 / 2004, as amended by Law No. 13,243 / 2016.The analysis 
verified whether the process currently adopted by the State generates unnecessary 
morality because, contrary to the principle of university autonomy, it involves the 
processing of organs of direct administration as the result of a bureaucratic 
management that also hates or the principle of positivity by art. 37 of the Federal 
Constitution. 
 
Keywords: Public administration; Bidding, Technological Innovation, Efficiency. 
 

 

 

Resumen 
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Este documento tiene como objetivo analizar y discutir el proceso de contratación de 
bienes y servicios adoptado por el Estado de Bahía como estándar, incluso dentro 
de sus universidades, a la luz de la doctrina administrativa actual, el principio de 
eficiencia y la autonomía universitaria, considerando la novela. estas entidades 
como Instituciones de Ciencia y Tecnología e Innovación de conformidad con la Ley 
N ° 10.973 / 2004, según enmendada por la Ley N ° 13.243 / 2016.Del análisis se 
encontró que el proceso actualmente adoptado por el Estado genera una lentitud 
innecesaria porque, contrariamente al principio de autonomía universitaria, implica el 
procesamiento por parte de los órganos de administración directa como resultado de 
la gestión burocrática que también destruye el principio de eficiencia afirmado por el 
art. 37 de la Constitución Federal 
 
Palabras chave: Administración Publica; Licitación, Innovación Tecnológica, 
Eficiencia 
 

2.1 Introdução 

  

Este artigo versa sobre o processo de contratação de bens e serviços no 

âmbito da Universidade Estadual de Santa Cruz (Bahia, Brasil), situação que se 

repete nas demais Universidades Estaduais enquanto Instituições Científica, 

Tecnológica e de Inovação (ICTs). 

A pesquisa é baseada em hermenêutica jurídica e doutrina, passando por 

considerações acerca dos modelos de administração pública patrimonialista, 

burocrática e gerencial, fazendo um escorço histórico até chegar ao atual estágio em 

que vige o princípio da eficiência e, no caso das Universidades Públicas, o princípio 

da autonomia universitária. 

Como bem salientam Soares e Gontijo (2018), a Emenda Constitucional nº 

85, de 26 de fevereiro de 2015, e a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, 

estabeleceram a necessidade de uma nova conformação institucional, ou seja, de o 

Estado rever seus processos, seus modos de gestão para atender à novel legislação 

que se volta para o desenvolvimento econômico, científico, social acadêmico e 

produtivo do país, trazendo mecanismos que possibilitam essa intenção legislativa. 

A melhoria na eficiência da Universidade Pública enquanto ICT depende da 

capacidade de crítica de sua estrutura e, especialmente no que tange ao seu 

processo de contratação de bens e serviços, visando à adoção de um modelo que 

respeite a legislação posta e que seja ágil e eficiente. Nesse sentido, o Governo do 

Estado da Bahia vem adotando um procedimento padrão tanto para sua 
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administração direta quanto para a indireta, envolvendo, as Universidades 

Estaduais. 

Essa pesquisa aponta que esse comportamento governamental representa 

um dos entraves à atuação adequada da Universidade no processo de pesquisa e 

desenvolvimento para a inovação nos termos da Lei nº 10.973/2004 e alterada pela 

Lei nº 13.243/2016. 

A hipótese de que o processo atual adotado pela Administração Direta do 

Estado da Bahia é ineficiente se confirma pela evidente intervenção com ares de 

patrimonialismo dos procedimentos que vêm sendo adotados pela Secretaria da 

Administração através de suas Superintendências e Diretorias. 

 

 2.2 As Teorias da Gestão Pública 

 

Os governos têm lutado contra a incompetência e ineficiência desde que a 

burocracia do Estado existe, com objetivo de melhorar o funcionamento da máquina 

pública, aumentar a eficiência, reduzir custos e eliminar o empreguismo e a 

corrupção (REIS, 2014). Essa burocracia é aquela necessária ao bom 

funcionamento do aparelho do Estado com observância dos princípios da 

Administração Pública, inclusive da eficiência. 

Nessa linha, Soares e Gontijo (2018) relembram que no Governo Vargas foi 

criado o Departamento de Administração do Serviço Público – DASP, de onde 

partiram os primeiros passos com vista à modernização da máquina do Estado 

baseada na eficiência do serviço público. 

Luciardo e outros (2014) ressaltam que a formação das teorias da 

administração passou a ter mais ênfase a partir da obra de Frederick Winslow Taylor 

publicada em 1911. Essas teorias representam a busca dos melhores meios e 

modos de conseguir a eficiência na operação e na gestão organizacional, na 

conformidade da escola científica. 

Reis (2014), à luz das considerações de Bresser Pereira, Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado (1995-1998) e da Ciência e Tecnologia 

(1999), relembra que a administração burocrática é fruto da evolução histórico-

cronológica dos modelos de administração e é caracterizada por profissionalização 

dos processos e do quadro de servidores como resposta ao modelo patrimonialista 
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em que havia pouca distinção entre o público e o privado. Como menciona 

Campante (2003, p.156), 

O patrimonialismo explica a fundamentação do poder político, ou seja, como 
este se organiza e se legitima, e caracteriza-se pelo poder político 
organizado através do poder arbitrário/pessoal do príncipe e legitimado pela 
tradição. Tal legitimação pela tradição é ambivalente em relação à tendência 
dos dirigentes ao arbítrio pessoal. A tradição, ao mesmo tempo que a 
ampara, limita-a, ao reconhecer aos dominados certos direitos e imunidades 
sacralizados pelo tempo e costumes. É a coexistência dinâmica e tensa 
daquilo que a autora mexicana Gina Zabludovsky Kuper considera o cerne 
da estrutura patrimonial de poder: o binômio tradição/arbítrio.  

 

Já a administração burocrática apresenta-se como forma de controle mais 

racional, como se vê pelas lições dos doutrinadores a seguir trazidas a lume. 

Consoante Weber (1997), a burocracia constitui o tipo mais puro de 

dominação legal, vez que calcada em um estatuto a ser seguido por funcionários 

contratados que devem proceder “sem a menor influência de motivos pessoais” (sine 

ira et studio). 

Santos (2015) menciona que a administração burocrática constitui a própria 

dominação em virtude de conhecimento, configura a expressão interior e exterior de 

seu caráter fundamentalmente racional, ao mesmo tempo em que representa 

condição de poder a partir da expertise adquirida na execução da atividade ou 

haurida de documentos, na conformidade da lição de Max Weber. 

Andrade e Setti (2012) acrescentam que na ótica de Weber a burocracia é um 

sistema social que se aproxima de ideais democráticos porque, premiando o mérito 

pessoal, promove a igualdade de oportunidades, colocando o poder nos mais 

competentes (capazes) afastando-se da troca de favores e privilégios.  

A administração burocrática é, então, modo de controle da atividade 

administrativa que deve ter como foco a eficiência da máquina da organização, 

devendo ser evitada a burocratização pura e simples. 

A burocracia é necessária enquanto meio de controle da correta aplicação de 

recursos públicos e segurança jurídica para o Estado e os administrados. As demais 

exigências que não se justifiquem nessas necessidades são meras burocratizações.   

Esse modelo de gestão do estado apresenta-se inadequado para um serviço 

público de qualidade, já que não leva em consideração a evolução histórica das 

teorias da administração. Em meio a essas críticas, surgiu uma nova proposta de 

gestão, denominada gerencial, amplamente discutida no Brasil a partir da década de 
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1970, culminando com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado – 

PDRAE1. 

Reis (2014) define esse modelo gerencial como pós-burocrático, frisando 

tratar-se de uma resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado 

e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia 

mundial2, já que estes dois aspectos expuseram as deficiências do modelo anterior. 

Passou-se a buscar a eficiência da Administração Pública na forma de custos 

menores e melhor qualidade de serviços públicos em benefício do cidadão. A 

eficiência e a qualidade passaram a ser as metas a serem atingidas pela 

Administração Pública. 

Em síntese, a Administração pública gerencial é aquela voltada para a 

eficiência do serviço público calcada na ideia de estado do bem estar social. Foi a 

partir dessa concepção que o Congresso Nacional editou a emenda Constitucional 

nº 19/1998, positivando no art. 37 da Constituição Federal o princípio da eficiência, 

levando o gestor público a ter o dever de atuar de modo a melhorar o funcionamento 

da máquina pública. Passou-se a ter, então, um modelo ainda burocrático nos 

termos do regramento legal (princípio da legalidade), porém com um viés acentuado 

de dever de eficiência. 

Esse princípio da legalidade, positivado no art.37 da Constituição Federal de 

1988, é entendido por Sayagués Laso, citado por Carvalho Filho (2012, p. 20), como 

aquele que 

implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes 
públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, 
devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades 
normativas.   

 

 
1 Pereira (2005) citado por Reis (2014) conceitua o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 
como modelo pós-burocrático a ser implantado no Brasil: 
Administração Pública Gerencial – Emerge na segunda metade do século XX, como resposta de um 
lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento 
tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os 
problemas associados ao modelo anterior. A eficiência da administração pública – a necessidade de 
reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário – torna-se 
então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos 
valores da eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 
cultura gerencial nas organizações (BRASIL,1995). 
2Processo econômico que consiste na integração entre pessoas e países de todo o mundo, ou seja, 
empresas, países e instituições fazem se envolvem em transações financeiras, culturais e comerciais 
sem embargos ideológicos. 
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Já Renato Alessi citado, por Bandeira de Melo (2013, p. 104), define o 

princípio da legalidade como: 

 

... o da completa submissão da Administração às leis. Essa deve tão 
somente obedecê-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os 
seus agentes, desde o que lhe ocupada a cúspide, isto é, o Presidente da 
República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 
reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 
Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 
Brasileiro. 

 

Formou-se, no início, verdadeira celeuma em torno da carga de 

indeterminação e abstração da aplicação do mencionado princípio, que foi sendo 

superada à medida que se consolidaram jurisprudências e doutrinas a respeito. 

Hoje, a eficiência do administrador em suas decisões e atos tem o mesmo status de 

importância que a obediência ao princípio da legalidade. Desta forma, não mais se 

admite um Estado de Direito que não persiga a máxima eficiência possível no 

deslinde de suas funções sob pena de desatendimento do interesse público.  

O núcleo do princípio da eficiência é a procura de produtividade, traduzida na 

economicidade com redução de desperdício de dinheiro público, envolvendo a 

execução de serviços com presteza, perfeição e rendimento funcional. Carvalho 

Filho (2015) acentua que na atuação da Administração Pública devem estar sempre 

presentes a qualidade, celeridade, presteza, desburocratização e a flexibilização.  

Para Meirelles (2018), o princípio da eficiência impõe a todo o agente público 

o dever de executar suas funções com agilidade, qualidade e rendimento 

profissional. Não basta mais realizar o que a lei manda, mas também atingir 

resultados positivos para o serviço público e adequado para os administrados. É, 

enfim, o dever da boa administração.  

Já Di Pietro (2017) conceitua o princípio da eficiência como aquele que 

direciona a atuação do agente público na busca dos melhores desempenhos 

possíveis, a racionalização da organização, da estrutura e disciplina da 

Administração Pública e na qualidade do serviço público. 

Aliado ao princípio da eficiência, a legislação infraconstitucional positivou o 

princípio da razoabilidade, que, depois de largamente sustentado pela doutrina, 

ingressou no nosso direito positivo por meio da Lei Federal nº 9.784/1999, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
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No Estado da Bahia foi editada a Lei nº 12.209/2011, que dispõe sobre o 

processo administrativo, no âmbito da Administração direta e das entidades da 

Administração indireta reguladas pelo regime de direito público.  

A razoabilidade passou a ser um norte para os Poderes da República, 

devendo ser observada tanto na edição de novas normas quanto na execução do 

serviço público e das decisões judiciais. Para Ávila (2006, p. 138),  

 
a razoabilidade estrutura a aplicação de outras normas, princípios e regras, 
notadamente das regras. A razoabilidade é usada com vários sentidos. 
Fala-se em razoabilidade de uma alegação, razoabilidade de uma 
interpretação, razoabilidade de uma restrição, razoabilidade do fim legal, 
razoabilidade da função legislativa. 
 

 

Então, na seara da Administração Pública, a gestão deve se dar com base 

nos princípios norteadores específicos acima citados, como meio de oferecer a cada 

dia mais um serviço público de qualidade. 

 

2.3 O Processo de Contratação de Bens e Serviços na Universidade Pública da 

Bahia e o Princípio da Autonomia Universitária 

 

As universidades públicas baianas são autarquias e, portanto, funcionam de 

acordo com o regime jurídico administrativo do Poder Executivo e têm a missão de 

desenvolver suas finalidades institucionais fazendo uso da máquina do Estado. Ou 

seja, seus atos administrativos também se submetem ao princípio da eficiência 

ainda mais quando se fala em ciência e inovação tecnológica. 

Com o advento da Lei de inovação tecnológica, a missão institucional da 

universidade pública evoluiu de centro de ensino e pesquisa e extensão para 

também fomentadora da inovação tecnológica, com vistas a alavancar a 

competitividade das nossas empresas em face do mercado global. Essa última 

feição de sua finalidade institucional aponta também para a necessidade de 

inovação de processos de modo a transformar a gestão do modelo mais burocrático 

para um modelo mais gerencial. E para cumprir essa finalidade, a gestão da 

atividade administrativa das universidades baianas deve ser a mais eficiente 

possível. Isso implica em avaliar sua estrutura operacional. 
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A atividade administrativa da universidade pública deve ser exercida de 

acordo com a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial prevista no art. 207 da Constituição Federal, observada a legislação. 

Essa autonomia universitária é reforçada pela Lei nº 9.394/1996 (Lei de diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) e pela Constituição do Estado da Bahia no § 3º de 

seu art. 265. 

A autonomia universitária tem como fundamento a criação e a socialização do 

conhecimento. Varela (2013) menciona que a autonomia universitária coloca a 

universidade pública como uma instituição unificada pelo conteúdo universal de sua 

atividade, possibilitando a difusão de ideologias e transferência de fundamentos 

científicos com uma consciência humanista de seus objetivos.  

Essa autonomia não existe sem motivo. No seio das sociedades 

diversamente organizadas e em virtude das condições geográficas e do peso da 

história, a universidade é uma instituição autônoma que, de modo crítico, produz e 

transmite a cultura através da pesquisa, da inovação e do ensino. Para se abrir às 

necessidades do mundo contemporâneo, ela deve ser independente, sendo esse 

fator indispensável para a sua própria existência. A Magna Charta Universitatum, de 

setembro de 1988, editada no nono centenário da Universidade de Bolonha, fixou 

que para se abrir às necessidades do mundo contemporâneo, a universidade deve 

ser, no seu esforço de pesquisa e de ensino, independente de qualquer poder 

político, econômico e ideológico, (CUNHA 2004). 

Amarante Segundo (2018) frisa que a academia foi trazida para o centro das 

políticas de desenvolvimento e competitividade de governo e empresas a partir da 

percepção da importância de um maior grau de autonomia científica como fator 

indispensável à viabilidade e competitividade econômica e também para qualquer 

defesa militar viável, principalmente depois das duas guerras mundiais. 

 A Universidade Pública precisa, para tanto, ter natureza gerencial, com a 

devida autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. É verdade que 

Universidade pública, enquanto ICT, deve atuar com base no princípio da legalidade, 

não podendo se afastar do quanto determinado pela lei. Porém, não pode ser alvo 

de determinações infralegais que desvirtuem a finalidade de suas ações. 

A inovação já se faz presente na Administração Pública do Estado da Bahia 

através de sistemas eletrônicos como o SEI – Sistema Eletrônico de Informações, 
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FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado 

da Bahia3, e SIMPAS - Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços –4, que 

trouxeram celeridade para o serviço público e economia para o erário, mas em 

relação às Universidade ainda é necessário inovar. 

A ideia de inovação do processo administrativo de compra no âmbito das 

universidades estaduais públicas da Bahia surge como um imperativo calcado no 

princípio da eficiência, da autonomia universitária e da necessidade de imprimir 

maior agilidade na contratação de bens e serviços para o atendimento do novo 

mister de fomentar a inovação tecnológica.  

A identificação do procedimento de compras adotado pelo Estado à luz da 

autonomia universitária e do princípio da eficiência lança luz sobre os entraves do 

sistema, resultando em sugestão de inovações de processos com o objetivo de 

tornar os procedimentos não só mais eficientes como também eficazes para a 

consecução das finalidades institucionais. 

Espera-se que este trabalho tenha o potencial de subsidiar a produção de um 

documento que possa servir de base para a implementação de um processo de 

compra governamental que atenda à dinâmica necessária ao eficiente 

funcionamento das Universidades públicas do Estado da Bahia. 

A Lei Federal nº 10.974/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016, alçou as 

universidades públicas à condição de Instituições Científicas, Tecnológicas e de 

Inovação (ICTs), estabelecendo como fundamental o desenvolvimento de atividades 

de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico e de inovação tecnológica para 

o mercado (BRASIL, 2004). Dessa forma, incumbe a essas ICTs o dever de 

favorecer e sujeitar-se à constante inovação, considerando-se, para tanto, a 

definição de inovação constante do artigo 2º, inciso IV, da mesma lei supracitada: 

 
introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda 
a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço 
ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo 
ganho de qualidade ou desempenho (BRASIL, 2004) 

 

O desenvolvimento de estudos científicos e inovação tecnológica exigem 

constantes aquisições de insumos para a pesquisa. Para contratação de bens e 

 
3 Decreto nº 14.125, de 6 de setembro de 2012 
4 DECRETO Nº 7.919 de 30 de março de 2001 
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serviços para as Universidades Públicas, a Administração deve adotar procedimento 

licitatório, atendendo ao mandamento fixado pelo inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal.  

Regulamentando o dispositivo constitucional existem as Leis Federais nº 

8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011. 

No âmbito do Estado da Bahia há a Lei nº 9.433/2005, que segue as normas 

gerais da legislação federal e regulamenta todas as modalidades de licitação, 

inclusive pregão presencial e eletrônico. 

Consoante art. 2º da Lei nº 8.666/1993, há a necessidade de prévia licitação 

para as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei. Essa mesma norma consta do art. 

2º da Lei Estadual nº 9.433/2005. 

Nos termos da legislação citada, a licitação tem como finalidade assegurar o 

princípio da isonomia (participação de todo potencial fornecedor) e a contratação da 

proposta mais vantajosa para os cofres públicos (princípio da economicidade). Para 

atingir a citada finalidade, a legislação prevê modalidades e procedimentos, bem 

como as exceções (dispensas e inexigibilidades de licitação). Um processo 

licitatório, assim como os processos de contratação direta (as exceções), 

desenvolve-se em duas fases: interna e externa. 

A fase interna é aquela em que a Administração decide o que contratar ou 

adquirir, descreve o que deseja, justifica o interesse público na contratação, verifica 

a existência de recursos orçamentários para cobrir as despesas a serem realizadas. 

A fase externa segue o rito fixado na legislação sem uma significativa 

intervenção do administrador em seu modo de execução. 

É lícito traçar procedimentos infralegais que tornem o processo licitatório mais 

eficiente. Neste particular, o procedimento adotado pode representar uma inovação 

– que torne o processo mais eficiente - ou uma burocracia que o torne mais lento e 

ineficiente. 

O ideal é que qualquer procedimento que venha a ser adotado consista em 

uma inovação em favor da eficiência do processo, dada a nova feição de ICT da 

universidade pública nos termos da Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 

13.243/2016.  
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A crítica comum à Administração Pública é a de utilização de um modelo 

burocrático que muitas vezes dá mais ênfase aos meios do que à finalidade do ato 

(CARVALHO FILHO, 2015). Observa-se essa questão no processo de compras e 

contratações de serviço adotado pelo Estado da Bahia.  

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia centraliza a orientação e 

coordenação dos procedimentos para contratação de bens e serviços do Estado da 

Bahia, colocando dentro do mesmo padrão também as entidades da Administração 

Indireta, incluindo as Universidades Públicas Estaduais. 

Nesse sentido, com base na prévia observação do procedimento adotado 

pelo Estado, parte-se da hipótese de que o modelo atual de contratação de bens e 

serviços adotados pelo Estado nas universidades públicas estaduais da Bahia não 

atende ao princípio da eficiência, se sobrepõe à autonomia universitária e dificulta 

desenvolvimento de pesquisa e inovações tecnológicas. 

Diante dessas informações, reflete-se sobre a questão da inovação nas 

universidades baianas e os procedimentos da Administração pública, a partir da 

indagação se o processo de contratação de bens e serviços adotados pelo Estado 

da Bahia é eficiente para o funcionamento das universidades estaduais enquanto 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). 

 

2.4 Modos de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços 

 

Aqui discorre-se sobre os procedimentos da fase externa e a interna do 

processo de aquisição de bens e contratação de serviços fixados por lei. 

Nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, 

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

 

  

 Considerando a natureza de norma geral da Lei Federal nº 8.666/1993, essa 

mesma disposição consta do art. 2º da Lei Estadual nº 9.433/2005. 

Depois da edição da Lei nº 10.520/2002, a modalidade de licitação pregão, 

principalmente em sua forma eletrônica, passou a ser o padrão para a contratação 

de bens e serviços pela Administração Pública. 
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Na Bahia, a Lei nº 9.433/2005 cuida da modalidade pregão, nos moldes das 

normas gerais fixadas pela Lei nº 10.520/2002, sendo adotado como regra o modo 

eletrônico. 

As exceções à regra de prévia licitação para as aquisições de bens e 

contratação de serviços pelo Estado são as contratações diretas por dispensa de 

licitação, na conformidade das hipóteses que são elencadas na lei, e as situações de 

inexigibilidade de licitação, que são casos de inviabilidade de competição 

devidamente justificadas pelo administrador. 

Os meios usuais para aquisição de bens para a pesquisa são, portanto, 

pregão eletrônico ou contratação direta por dispensa de licitação ou inexigibilidade 

de licitação. Entretanto, a Lei nº 13.243/2016 criou a possibilidade de o pesquisador 

realizar aquisições para execução de seu projeto de pesquisa com recursos 

oriundos de termo de outorga da própria instituição a que é vinculado. 

No primeiro caso, o processo de pregão se dará por meio de edital e será 

processado através de portal específico do Banco do Brasil. No segundo caso, a 

contratação se dará com base no inciso XXI do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, 

no terceiro caso, com base no art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993 (também previsto no 

art. 60, II, da Lei Estadual nº 9.433/2005), e no quarto, com base no art. 9º-A da Lei 

nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016, na forma da regulamentação. 

No que atine ao termo de outorga, a Lei Federal 13.243/2016 editou norma 

geral quanto à sua utilização, sendo possível às ICTs realizarem regulamentação e 

colocarem em prática. 

Nesse sentido, como resultado das pesquisas deste trabalho foi possível 

produzir uma proposta de regulamentação que foi aprovada, com pequenas 

alterações, pelo Conselho Universitário da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC através da Resolução nº 05, de 29 de maio de 2019, publicada no Diário 

oficial do Estado da Bahia edição de 31 de maio de 2019. 

Analisando os procedimentos adotados pela Secretaria da Administração do 

Estado da Bahia, constata-se o trânsito de todos os processos de compras da 

universidade por órgãos da Administração Direta do Estado. 

Nos termos do Decreto nº 16.606, de 29 de maio de 2015, a Diretoria de 

Material, órgão Integrante da Superintendência de Recursos Logísticos – SRL da 

Secretaria da Administração do Estado da Bahia, exerce a normatização, orientação 
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e supervisão das atividades de gestão de estoque, suprimento e aquisição de 

material, no âmbito da Administração Pública Estadual, como se vê descrito no art. 

23: 

 
Art. 23 - À Superintendência de Recursos Logísticos - SRL, que tem por 
finalidade planejar, coordenar, promover, supervisionar, controlar e avaliar 
as atividades pertinentes à administração de material e de serviços, no 
âmbito da Administração Pública Estadual, compete: 
 
I - por meio da Diretoria de Material: 
 
a) pela Coordenação de Gestão de Compras: 
 
1. exercer a normatização, orientação e supervisão das atividades de 

gestão de estoque, suprimento e aquisição de material, no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 

 
Isso significa que, mesmo no que se refere às Universidades Públicas 

Estaduais da Bahia, as aquisições de materiais devem se dar sob a supervisão do 

mencionado Órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, ou seja, toda 

contratação para a aquisição de bens deve passar pelo crivo de um órgão da 

Administração Direta do ente público Estado da Bahia, não obstante a autonomia 

administrativa, de gestão financeira e patrimonial assegurada pela Constituição 

Federal em seu art. 207. 

Do mesmo modo, a aquisição de bens de informática deve passar pelo crivo 

da Superintendência da Gestão e Inovação – SGI, órgão que tem por finalidade 

planejar, coordenar, promover, acompanhar e avaliar a implementação de 

estratégias, programas e projetos de modernização e inovação tecnológica para a 

gestão pública, em consonância com as políticas e diretrizes governamentais. 

Em verdade, na conformidade do texto do citado Decreto, que cuida do 

Regimento Interno da Secretaria da Administração do Estado da Bahia, a aquisição 

de equipamento de informática destinado à pesquisa científica não teria que passar 

necessariamente pela avaliação desse Órgão, já que o Decreto se reporta a projetos 

de modernização e inovação para a gestão pública. No entanto, todos os processos 

de compra, inclusive os de equipamentos destinados a projetos de pesquisa, 

passam pela avaliação desse Órgão. 

A partir do ano de 2015, passou-se a adotar o fluxo infra no procedimento de 

compras e contratação de serviços no âmbito do Estado da Bahia, sob o comando, 

controle e orientação da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB.  
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O fluxograma abaixo demonstra o procedimento de aquisição que se aplica a todo 

processo de contratação no que se refere ao trâmite pelos órgãos da Administração 

Direta do Estado da Bahia. 

 

IMAGEM 01 - FLUXOGRAMA MATERIAL PERMANENTE – DISPENSA COM 

PARECER JURÍDICO 

 

 

Fonte: Subgerência de Materiais da UESC 

  

 Como se nota no fluxograma acima, o processo que poderia iniciar-se, 

desenvolver-se e concluir-se no âmbito da Universidade pública estadual da Bahia, 

passa também pela aprovação da Secretaria da Administração (SAEB) e da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), o que ocasiona um 

desnecessário atraso no processo. 

 Esse fluxograma relativo a dispensa de licitação conta com os mesmos 

passos dos demais processos de contratação de bens e serviços do Estado da 

Bahia no que se refere ao trânsito pelos órgãos da Administração Direta. 
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 À guisa de exemplo, os despachos vistos no processo SEI nº 

073.5749.2019.0009502-775, que são adotados em todos os processos licitatórios 

em sua fase interna, mostram que as análises que são feitas levam em 

consideração informações que são do domínio da Administração da Universidade já 

que se presta apenas a explicitar que existe orçamento suficiente e que a aquisição 

está na exceção prevista no Decreto nº  16.417/2015, conforme transcrito abaixo: 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS - SAEB/SRL 
À Coordenação de Qualidade do Gasto Público - CQGP/SEFAZ, 
Considerando as informações prestadas pela DM no documento 
SEI 10109316, entende-se pela remessa dos autos para ciência e análise 
técnica dessa Coordenação. 
 

SAEB/SEFAZ 

Em razão do Decreto Estadual de nº. 16.417/2015, no âmbito das 
respectivas competências regimentais e ratificando a manifestações 
técnicas da Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/SAEB e da 
Coordenação de Qualidade do Gasto Público – CQGP/SEFAZ, entendemos 
que a contratação pretendida se configura na hipótese de excepcionalidade 
do art. 11 do supracitado instrumento normativo. (Despacho firmado pelos 
Secretários da Administração e da Fazendo do Estado da Bahia)   

 
As informações lançadas nesse despacho dos Secretários da Administração e 

da Fazenda do Estado da Bahia constam do Decreto, sendo plenamente 

dispensáveis. 

Foi a partir da edição do Decreto nº 16.417, de 16 de novembro de 2015, que 

estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio e 

de pessoal, no âmbito do Poder Executivo Estadual, que o fluxo dos processos de 

contratação de serviços e aquisições de bens para as universidades passou a contar 

com o trânsito pela Administração direta. 

Esse Decreto nº 16.417/2015 representa uma atitude de responsabilidade 

fiscal do Governo do Estado da Bahia. Todavia, apesar de prescrever no § 1º de seu 

art. 2º que suas disposições não se aplicam aos serviços públicos essenciais das 

áreas de saúde, segurança pública e educação e demais serviços voltados 

diretamente para o atendimento à população, condicionou a prática de tais atos à 

manifestação prévia da SAEB e da SEFAZ, mesmo no caso das Universidades 

Públicas Estaduais da Bahia, que são detentoras de autonomia administrativa e de 

gestão financeira assegurada pelo artigo 207 da Constituição Federal. 

 
55 Que tem como objeto a contratação de impressão de livros da Editora da UESC. 

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10993979&id_procedimento_atual=8371130&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110005735&infra_hash=3fad23289236b2cb9eda5e7e173ea6ea3916c7dfda16c5835c2dd625c40a3984
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Por amostragem, pode-se constatar, nos processos listados abaixo, o tempo 

que é acrescido à tramitação com suas submissões ao crivo de órgãos da 

Administração Direta do Estado da Bahia.  

1) Processo SEI 073.5749.2019.0009502-77 

Chegada à SAEB em 06/08/2019 e retorno à UESC em 11/09/2019 

2) Processo SEI 073.6798.2018.0004311-89. objeto aquisição de ônibus com 

recursos de convênio.com a União  

Chegada à SAEB em 05/08/2019 e retorno à UESC em 07/10/2019. 

 Esses processos são públicos e podem ser examinados por qualquer 

interessado para vista ou reprodução de cópias em razão do princípio da publicidade 

constante do art.37 da Constituição Federal. 

 Todo processo licitatório, de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de 

licitação deve contar com delegação de compra emitida pela Administração Direta 

do Estado da Bahia.  

 A delegação de compra, denominada de Delegação de Requisição de Serviço 

(RS) ou delegação de Requisição de Material (RM) consiste na prática de um ato por 

parte da Diretoria de Serviços ou da Diretoria de Materiais da Superintendência de 

Recursos Logísticos (SRL) da Secretaria da Administração do Estado da Bahia. 

 Essa delegação de compra ou contratação de serviço não consta 

expressamente do Regimento Interno da SAEB. Tem sido uma prática administrativa 

que envolve também a gestão de contratação de bens e serviços das Universidades 

Públicas do Estado da Bahia. 

  

2.5 Da Autonomia Universitária 

 

 A Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC é uma autarquia vinculada à 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, criada pela Lei 6.344, de 05 de 

dezembro de 1991, e reorganizada pelas Leis nº 6.898, de 18 de 18 de agosto de 

1995, nº 7.176, de 10 de setembro de.1997, e nº 13.466, de 22 de dezembro 2015. 

 A Constituição do Estado da Bahia cuida das universidades públicas 

estaduais no art. 265 nos seguintes termos: 

 

Art. 265 - O Estado promoverá o desenvolvimento científico e tecnológico, 
incentivando a pesquisa básica e aplicada, bem como assegurando a 
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autonomia e capacitação tecnológica e a difusão do conhecimento técnico-
científico. 
§ 1º - A política científica adotará como princípio o respeito à vida e à saúde 
humana, bem como aos valores éticos e culturais, o aproveitamento 
racional não predatório dos recursos naturais e a preservação e 
recuperação do meio ambiente. 
§ 2º - A pesquisa aplicada voltar-se-á preponderantemente para a solução 
dos problemas sociais e para o desenvolvimento do sistema produtivo do 
Estado. 
§ 3º - As instituições estaduais de pesquisa, universidades, institutos e 

fundações terão sua manutenção garantida pelo Estado, bem como sua 

autonomia científica e financeira, assegurado o padrão de qualidade 

indispensável para o cumprimento de seu papel de agentes de ciência e 

tecnologia. 

 

 Já a Constituição Federal prescreve em seu art. 207 que as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

 Essa autonomia, inclusive administrativa e de gestão financeira, foi garantida, 

como não poderia deixar de ser, pelo art. 1º da Lei nº 6.344/1991, art. 1º da Lei nº 

6.898/1995, art. 1º da Lei nº 7.176/1997 e art. 1º da Lei nº 13.466/2015. 

 A autonomia não é levada em consideração quando da criação do processo 

de compra do Estado da Bahia e a Universidade é tratada do mesmo modo que um 

órgão integrante da Administração Direta do Estado. 

 

2.6 Conclusão   

 

Com o procedimento adotado pelo Governo do Estado da Bahia, todo 

processo de compra deve passar pela análise de órgãos da Administração Direta do 

Estado, violando a autonomia universitária e gerando atraso nas contratações com 

uma burocracia desnecessária, tolhendo a Universidade da celeridade demandada 

pelas atividades de pesquisa e inovação. 

Para a contratação de bens e serviços, devem ser observadas as normas 

fixadas pela legislação. Conforme consta desta dissertação, o procedimento ora 

adotado pelo Estado da Bahia para contratação de bens e serviços extrapola as 

exigências legais, fixando burocracia desnecessária através de Decreto ou por mera 

prática administrativa, como ocorre com a delegação de contratação de compra de 

serviço que são praticada pela Diretoria de Material e pela Diretoria de Serviços da 
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Superintendência de Recursos Logísticos da Secretaria da Administração do Estado 

da Bahia. 

 Restou comprovada a hipótese de que o processo de compra adotado pelo 

Estado da Bahia é ineficiente para o bom andamento da pesquisa básica e da 

aplicada, vez que a Administração Direta do Estado da Bahia, olvidando o princípio 

da autonomia universitária, adota procedimentos que não se justificam dentro do 

ponto de vista da administração gerencial e atenta contra o princípio da eficiência. 

Necessário, portanto, que o Regimento da Secretaria da Administração do 

Estado da Bahia seja alterado para excluir do controle das Superintendências e 

Diretorias citadas os processos de contratação de bens e serviços das universidades 

estaduais da Bahia, como meio de observar a autonomia universitária e de 

possibilitar maior eficiência do processo para atender à nova missão de centro de 

pesquisa desenvolvimento e inovação que foi atribuída às universidades públicas 

pela Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016. 

 

 

3 PRODUTO 

 

 Os produtos dessa Dissertação são uma minuta de uma Resolução do 

Conselho Universitário regulamentando o recebimento de recursos financeiros pelo 

pesquisador através de termo de outorga do orçamento da própria universidade 

(Apêndice A) e uma minuta de Decreto de alteração do Regimento Interno da 

Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Apêndice B). 

  A Resolução do CONSU consiste na regulamentação do procedimento para 

recebimento e aplicação de recursos da Universidade oriundos do Tesouro Estadual 

pelo Professor Pesquisador, tendo como base o art. 9-A da Lei nº 10.973/2004 

acrescentado pela Lei nº 13.243/2016. 

 Como a norma federal é de natureza geral, aplica-se a todos os entes 

federados, prescindido de lei estadual para sua eficácia. Logo, a regulamentação 

pelo Conselho Universitário é plenamente possível. 

 A minuta de Decreto é uma proposta de alteração do Regimento da SAEB, 

como já dito, o que representará em uma simplificação da fase interna do processo 

licitatório. 
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 Foi desenvolvido a partir da análise do referido regimento à luz da autonomia 

universitária e do princípio da eficiência, gerando, com isso, uma proposta de 

inovação incremental no processo de contratação de bens e serviços no âmbito das 

Universidades Estaduais da Bahia. 

  

3.1 Dificuldades encontradas e soluções apresentadas 

 

 A minuta de Resolução de regulamentação do termo de outorga foi elaborada 

a partir da necessidade de dar maior celeridade ao processo de aquisição de bens e 

contratação de serviço para o desenvolvimento da pesquisa. 

 O instrumento elaborado no bojo desta dissertação passou pela análise da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, do Núcleo de Inovação Tecnológica – 

NIT e foi discutida e aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade Estadual 

de Santa Cruz.  

 A elaboração da minuta de decreto resultou da ideia de aplicação do princípio 

da autonomia universitária ao processo de compra. A proposta visa a evitar a 

obrigação de submissão dos processos de compra e contratação de serviços da 

Universidade ao crivo de agentes da Administração Direta do Estado da Bahia. 

 A dificuldade que se enfrenta para sua efetivação está calcada em uma 

cultura de dominação política que mais se aproxima de uma gestão patrimonialista 

da coisa pública. 

 Assim, a implementação da inovação incremental do processo que se propõe 

com a minuta de decreto vai depender do interesse político do Governo do Estado 

da Bahia e também do interesse da comunidade universitária em defender a 

autonomia que lhe é assegurada pela Constituição Federal.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise do processo de contratação de bens e serviços adotado pelo Estado 

da Bahia à luz do estágio da gestão pública no ano de 2019, do princípio da 

eficiência e da autonomia universitária, resulta a insofismável conclusão de que 

existe a necessidade de sua adequação com inovações que coloquem a 

universidade no patamar de administração que permita um funcionamento mais 

célere de. 

 A regulamentação do processo de concessão de termo de outorga e a 

alteração do regimento da Secretaria da Administração do Estado da Bahia são 

atitudes positivas no sentido de permitir o bom funcionamento da gestão de 

universitária. 

 Essa pesquisa, sem a intenção de esgotar o assunto, se presta a auxiliar na 

construção de uma administração pública mais eficiente que vise, sobretudo, 

construir um processo de contratação de bens e serviços na Universidade Pública 

do Estado da Bahia calcado em um modelo de administração gerencial.  
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APÊNDICE A  

 
 
 
Minuta de Resolução do Termo de Outorga 
 

RESOLUÇÃO CONSU Nº _____/______ 

 
REGULAMENTA O FINANCIAMENTO DE PROJETO DE 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ATRAVÉS DE 
TERMO DE OUTORGA COM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA 

UESC E DE OUTRAS FONTES 
 

 
 
A Presidente do Conselho Universitário – CONSU, da Universidade 
Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
considerando o deliberado na ....ª. Reunião Ordinária, realizada no dia ... 
de ... de 2019,  
 
considerando o ensino, a pesquisa e a extensão, o desenvolvimento e a 
inovação como atividades finalísticas desta Universidade;   
 
considerando as disposições da Lei Federal nº 10973/2004, alterada 
pela Lei nº 13.243/2016 e da Lei Estadual nº 11.174/2008, que atribuem 
à Universidade a finalidade de Instituição Científica e Tecnológica – ICT; 
 
considerando a necessidade de dar maior celeridade aos processos de 
contratação de bens e serviços para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º - Instituir a concessão de custeio de projetos de pesquisa, 
extensão, desenvolvimento e inovação por meio de Termo de Outorga 
ao pesquisador, com recursos do Tesouro Nacional ou outras fontes, de 
acordo com os critérios estabelecidos por esta Resolução. 
 
Art. 2º - Para que o Projeto seja financiado através de Termo de 
Outorga deverá ter sido aprovado pelo Conselho Superior de Ensino 
Pesquisa e Extensão – CONSEPE, nos termos do Regimento Geral da 
UESC e das demais normas internas relativas a projeto de pesquisa, 
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indicando expressamente no orçamento do projeto essa forma de 
custeio. 
 
§1º - Só poderão ser realizadas despesas que estejam expressamente 
previstas no orçamento do projeto aprovado pelo CONESPE, inclusive 
pagamento de publicação de artigo científico a periódico científico. 
 
Art. 3º - O Termo de Outorga será concedido após aprovação da 
Reitoria, mediante solicitação em formulário próprio, requerido com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, desde que disponíveis 
os recursos. 
 
§1º - Caberá ao pesquisador coordenador do projeto o encaminhamento 
do pedido de assinatura do Termo de Outorga à PROPP, a fim de 
análise e manifestação, que inclua a e previsão no projeto e 
disponibilidade de recurso, e, em seguida, encaminhar a demanda à 
Reitoria. 
 
§2º - Os autos do pedido de assinatura do Termo de Outorga devem ser 
instruídos com cópias de cédula de identidade do pesquisador que 
assinará o termo, cópia de documentação do projeto incluindo plano de 
trabalho. 
 
§3º - O processo de Termo de Outorga será realizado por meio do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) utilizado pelo Estado da Bahia. 
 
§4º - Toda a execução orçamentária do projeto deverá ser lançada 
incontinenti no SEI, com a juntada de documentos da realização das 
despesas como comparação de preços, Notas Fiscais, extratos 
bancários, de modo a permitir a ágil prestação ou tomada de contas ao 
final do projeto. 
 
Art. 4º - Para a movimentação dos recursos financeiros deverá ser 
aberta pelo pesquisador outorgado uma conta corrente específica, em 
instituição bancária oficial. 
 

§1º - Os saldos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 

aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se 

a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de 

aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, 
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lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 

verificar-se em prazos menores que um mês. 

 

§2º - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior 

serão obrigatoriamente computadas a crédito do projeto e aplicadas, 

exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de 

demonstrativo específico que integrará a prestação de contas final. 

§2º - Quando da conclusão e encerramento do projeto, o saldo 

financeiro dos recursos alocados pela Outorgante não aplicados, 

incluídos eventuais ganhos financeiros, será devolvido pelo Outorgado à 

Outorgante, mediante depósito na conta indicada pela UESC, juntando 

as cópias dos comprovantes à respectiva prestação de contas. 

Art. 5º - O Outorgado deverá encaminhar as prestações de contas 
PARCIAL e FINAL dos recursos recebidos com o Relatório de 
Cumprimento do Objeto, sendo a FINAL, dentro do prazo de até 30 
(trinta) dias do término da vigência do Termo de Outorga, juntando os 
seguintes documentos: 

I. Prestação de Contas Parcial: 

a) relatório de execução físico-financeira; 

b) demonstrativo da Receita e Despesa, evidenciando os 
recursos recebidos, a contrapartida, os rendimentos 
auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos; 

c) relação de pagamentos; 

d) relação de bens (adquiridos, produzidos ou construídos 
com  recursos do Convênio, quando houver); 

e) conciliação bancária acompanhada de cópia do extrato 
da conta específica, do período do recebimento e 
aplicação da parcela, objeto da prestação de contas 
parcial, até o último pagamento. 

 
II. Prestação de Contas Final: 

a) ofício de encaminhamento; 

b) relatório de execução físico-financeira; 
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c) demonstrativo da Receita e Despesa, evidenciando os 
recursos recebidos, os rendimentos auferidos da 
aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando 
for o caso, e os saldos; 

d) relação de pagamentos; 

e) relação de bens construídos com recursos do 
Convênio; 

f) cópia do extrato da conta bancária específica, do 
período do recebimento e aplicação da parcela, objeto 
da prestação de contas final, até o último pagamento; 

g) comprovante de recolhimento aos cofres da Outorgante 
dos recursos e respectivos rendimentos auferidos, não 
aplicados ou cuja aplicação tenha sido glosada. 

 

§1º - a prestação de contas de que trata este artigo não exime o 

Outorgado de comprovar a aplicação dos recursos ao Tribunal de 

Contas e outros órgãos de controle interno e externo do Governo do 

Estado, nos termos da legislação específica vigente. 

§2º - As faturas, notas fiscais, recibos e quaisquer outros documentos 

comprobatórios de despesas serão emitidos em nome da Outorgante, 

com a identificação do número deste Termo de Outorga e mantidos em 

arquivo em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e 

externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da prestação de contas. 

 

§3º - Caso os recursos financeiros alocados, no âmbito do projeto, 

excederem os custos das ações executadas, o saldo remanescente será 

devolvido integralmente à Outorgante, inclusive aquelas importâncias 

decorrentes de ganhos de aplicação financeira, quando do término de 

vigência deste Convênio.  

§4º - Os documentos originais a serem apresentados em razão da 

prestação de contas deverão ser mantidos em poder do Outorgado pelo 

prazo mínimo de cinco anos, sendo que aqueles relativos a aquisição de 

bens móveis patrimoniais devem ser encaminhados ao Órgão de 

Patrimônio competente da UESC. 
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§5º - O prazo para prestação de contas final do Termo de Outorga se 
dará em até 30 (trinta) dias contados de seu termo final de vigência. 
 
Art. 6º - Os casos omissos serão decididos pela Reitoria da UESC. 
 
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em ___ de ______ de _____. 
 
ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
PRESIDENTE 

 

APÊNDICE B 

 

Minuta de Decreto do Governador do Estado da Bahia 

 

DECRETO Nº  DE __________ DE ________ DE _________. _____ 

Altera o Decreto nº 16.106 DE 29 DE MAIO DE 2015, que institui 

o Regimento da Secretaria da Administração do Estado da 

Bahia. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual,  

Considerando, o quanto disposto no art. 207 da Constituição Federal e § 1º do art. 

262 da Constituição do Estado da Bahia, 

R E S O L V E 

Art. 1º - Alterar o Regimento da Secretaria da Administração do Estado da Bahia, 

que passa a contar com os seguintes artigos: 

Art. 1º-A - Os processos de contratação de serviços e de aquisição de bens das 

Universidades Estaduais da Bahia não se submetem à análise dos Órgãos da 
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Administração Direta do Estado da Bahia, salvo por decisão fundamentada do Reitor 

ou do Conselho Superior da Instituição. 

Art. 1º-B As Universidades Estaduais da Bahia devem adotar os editais e contratos 

padronizados disponibilizados pela Procuradoria Geral em seus processos 

licitatórios assim como utilizar-se dos Sistemas Informatizados adotados pelo Estado 

da Bahia. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em _____ de ______ de 2020. 

Governador  

Secretário da Casa Civil 

Secretário da Administração 
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ANEXO ÚNICO 

 

RESOLUÇÃO CONSU Nº 05/2019 
 

REGULAMENTA O FINANCIAMENTO DE PROJETO E 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ATRAVÉS 
DE TERMO DE OUTORGA COM RECURSOS DO 
ORÇAMENTO DA UESC E DE OUTRAS FONTES. 

 
O Presidente do Conselho Universitário – CONSU, da Universidade Estadual de 
Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na 63ª. 
Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2019,  
 

considerando o ensino, a pesquisa e a extensão, o 
desenvolvimento e a inovação como atividades finalísticas 
desta Universidade;   
 
considerando as disposições da Lei Federal nº 10973/2004, 
alterada pela Lei nº 13.243/2016 e da Lei Estadual nº 
11.174/2008, que tipifica a Instituição Científica, Tecnológica e 
de Inovação – ICT e autoriza, em seu art. 9º-A, a concessão de 
recursos aos seus pesquisadores por Termos de Outorga; 
 
considerando a necessidade de dar maior celeridade e 
economicidade aos processos de contratação de bens e 
serviços para pesquisa, desenvolvimento e inovação,  

 
RESOLVE 
 
 
Art. 1º - Instituir a concessão de recursos para projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação por meio de Termo de Outorga ao pesquisador, com 
verba oriunda do Tesouro Estadual ou outras fontes, de acordo com os critérios 
estabelecidos por esta Resolução. 
Art. 2º - Para que o Projeto seja financiado através de Termo de Outorga deverá ter 
sido aprovado pelo Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE, 
nos termos do Regimento Geral da UESC e das demais normas internas relativas a 
projeto de pesquisa, indicando expressamente no processo julgado pelo referido 
Conselho essa forma de execução da despesa. 
 
§ 1º - Somente poderá ser realizada despesa que esteja expressamente prevista no 
orçamento do projeto aprovado pelo CONSEPE, inclusive o pagamento de tradução 
e a publicação de artigo científico a entidade responsável por periódico científico. 
 
§ 2º - Eventuais alterações e remanejamentos no orçamento do projeto poderão ser 
efetuados após a aprovação, desde que sejam observadas as regras e 
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procedimentos para tais operações determinadas pela fonte do financiamento, bem 
como o Programa de Apoio à Pesquisa da UESC e demais normas internas 
pertinentes. 
 
Art. 3º - O Termo de Outorga será concedido após aprovação da Reitoria, mediante 
solicitação em formulário próprio, requerido com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis, desde que disponíveis os recursos. 
 
§ 1º - Caberá ao pesquisador coordenador do projeto o encaminhamento do pedido 
de assinatura do Termo de Outorga à PROPP, a fim de análise e manifestação, que 
inclua a previsão no projeto e disponibilidade de recurso, e, em seguida, encaminhar 
a demanda à Reitoria. 
 
§ 2º - Os autos do pedido de assinatura do Termo de Outorga devem ser instruídos 
com cópias de cédula de identidade do pesquisador que assinará o termo, cópia de 
documentação do projeto incluindo plano de trabalho. 
 
§ 3º - O processo de Termo de Outorga será realizado por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) utilizado pelo Estado da Bahia, ou outro que o 
venha a substituir. 
§ 4º - Toda a execução orçamentária do projeto deverá ser lançada incontinenti no 
SEI, com a juntada de documentos da realização das despesas como comparação 
de preços, Notas Fiscais, extratos bancários, dentre outros, de modo a permitir a ágil 
prestação ou tomada de contas ao final do projeto. 
 
§ 5º - Quando a origem dos recursos for outra que não o próprio Tesouro Estadual, a 
documentação de que trata o § 4º observará as normas aplicáveis à fonte de 
financiamento do projeto. 
 
§ 6º - Caso a escolha do item a ser adquirido, por meio de comparação de preço, 
não recaia sobre o menor valor, ou caso seja inviável mais de uma cotação, 
justificativa técnica deve ser incluída na documentação de que trata o § 4º. 
 
Art. 4º - Para a movimentação dos recursos financeiros deverá ser aberta, pelo 
pesquisador outorgado, uma conta corrente específica, em instituição bancária 
oficial. 
 
§ 1º - Os saldos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for 
igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a 
utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 
 
§ 2º - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do projeto e aplicadas, exclusivamente, no 
objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará 
a prestação de contas final. 
 
Art. 5º - O Outorgado deverá encaminhar as prestações de contas dos recursos 
recebidos com o Relatório de Cumprimento do Objeto, de acordo com as normas da 
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entidade financiadora, sendo o relatório FINAL entregue no prazo de até 30 (trinta) 
dias do término da vigência do Termo de Outorga, conforme manual de prestação 
de contas. 
 
§ 1º - A prestação de contas de que trata este artigo não exime o Outorgado de 
comprovar a aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas e outros órgãos de 
controle interno e externo do Governo do Estado, nos termos da legislação 
específica vigente. 
 
§ 2º - As faturas, notas fiscais, recibos e quaisquer outros documentos 
comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do Outorgado, com a 
identificação do número do Termo de Outorga. 
 
§ 3º - A comprovação de diárias seguirá modelo disponível no site da PROPP. 
 
§ 4º - Caso os recursos financeiros alocados, no âmbito do projeto, excedam os 
custos das ações executadas, o saldo remanescente será devolvido integralmente à 
Outorgante, inclusive aquelas importâncias decorrentes de ganhos de aplicação 
financeira, quando do término de vigência do Termo. 
 
§ 5º - Os documentos originais a serem apresentados em razão da prestação de 
contas deverão ser mantidos em poder do Outorgado pelo prazo mínimo de cinco 
anos, sendo que aqueles relativos a aquisição de bens móveis patrimoniais devem 
ser encaminhados ao Órgão de Patrimônio competente da UESC. 
 
§ 6º - Quando não houver impedimento por parte da entidade financiadora, o 
pagamento de despesas poderá ser realizado por meio de cartão de crédito do 
coordenador do projeto, inclusive, se mais vantajoso para a execução do projeto, em 
moeda estrangeira. 
 
Art. 6º - Os casos omissos serão decididos pela Reitoria da UESC. 
 
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 29 de maio de 2019. 

 
EVANDRO SENA FREIRE 
PRESIDENTE 

 
 


