
 

 

 
APLICAÇÃO DE MODELO DE APOIO À 

DECISÃO MULTICRITÉRIO NO 

PROCESSO DE COMPRAS PÚBLICAS 

DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

ENSINO SUPERIOR 
 

Gabriel Freire 

gabriel0591@hotmail.com 

Gabriela Monteiro 

gabriela.monteiro.311@gmail.com 

Solon Oliveira 

solongeorgenes_12@hotmail.com 

Layra Nayara Damacena de Lima 

layra.nayara@gmail.com 

Jônatas Araújo de Almeida 

jonatasaa@yahoo.com.br 

 

 

 

As instituições públicas enfrentam dificuldades significativas no 

desenvolvimento de metodologias que atendam a grande demanda da 

sociedade por economia e eficiência em seus processos de compras 

públicas. A seleção de fornecedores consiste em uma atividade 

essencial nas compras públicas, tornando necessária a utilização de 

uma abordagem de apoio à decisão que estruture de forma analítica e 

formal as atividades de compras no setor público. A busca por novas 

metodologias que alcancem resultados efetivos nestes procedimentos 

públicos direciona o estudo de novos modelos. Neste sentido, o 

presente trabalho trata da aplicação de um modelo multicritério de 

apoio à decisão com o objetivo de apoiar os gestores públicos de uma 

Instituição Federal de Ensino Superior no processo de compras 

públicas, mais especificamente, na decisão de seleção da melhor 

proposta para licitação com foco na modalidade Pregão. O método 

multicritério SMARTER foi utilizado com o objetivo de estabelecer uma 

metodologia prática de obtenção da ordenação dos critérios utilizados 

no pregão, bem como os valores dos pesos que servem de entrada para 

a agregação aditiva do modelo. Além disso, o modelo utilizou o 

conceito de veto para problemática de ordenação, com o propósito de 

melhor modelar o tipo de problema em questão. O modelo foi 

submetido a uma análise de sensibilidade para avaliar sua robustez, 

onde verificou-se o fornecimento de uma solução adequada e robusta 

para o problema. Por fim, constatou-se que a aplicação do presente 

modelo permite aumentar a transparência e competição. 
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1. Introdução 

A seleção de fornecedores tem atraído a atenção de pesquisadores há algumas décadas. Durante 

este extenso período, as pesquisas buscam desenvolver metodologias e conceitos que 

proporcionem eficiência neste processo crítico para a gestão de suprimentos de uma 

organização. O processo de seleção de fornecedores consiste em determinar os fornecedores 

apropriados que possam oferecer produtos e/ou serviços no preço certo, qualidade certa, 

quantidade certa e momento certo (FALAGARIO et al. 2012). 

O problema em questão é pertinente tanto em empresas privadas como em órgãos públicos. 

Recentemente, em diversos países, metodologias inovadoras têm sido aplicadas no processo de 

seleção e avaliação de fornecedores em instituições públicas (CONSTANTINO et al. 2011). De 

acordo com Bergman e Lundberg (2013), as aquisições de bens e serviços por parte do poder 

público representaram 15% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Ribeiro et.al (2018) 

constatou que de 2006 a 2012, as compras públicas compreenderam uma média de 13,8% do 

PIB do Brasil.  

Uma característica particular das compras públicas é o cumprimento a rigorosos requisitos 

legislativos específicos. Em termos locais, as compras públicas brasileiras são reguladas pela 

Lei 8.666/93 da Constituição Federal de 1988, em que por meio de licitação, a Administração 

Pública atende aos interesses da sociedade (BRASIL, 1993). Outro ponto particular é a 

característica do problema como uma tomada de decisão multicritério, em que a seleção deve 

ser feita entre os fornecedores potenciais de acordo com a avaliação de seus atributos intrínsecos 

(BOBAR et al. 2015).  

Atualmente, em compras públicas, uma nova abordagem chamada MEAT (do inglês Most 

Economically Advantageous Tender) tem sido bastante utilizada internacionalmente, no qual é 

empregada quando vários atributos são considerados simultaneamente (FALAGARIO et al. 

2012). No Brasil, a avaliação monocritério nos processos licitatórios ainda é bastante utilizada, 

considerando na sua grande maioria, o critério preço como único atributo do problema de 

tomada de decisão. 

Diante do exposto, fica claro a necessidade de utilização de um modelo de decisão que estruture 

de forma analítica e formal as atividades de compras no setor público. Neste sentido, o presente 

trabalho trata da aplicação de um modelo multicritério de apoio à decisão com o objetivo de 

apoiar os gestores públicos de uma Instituição Federal de Ensino Superior no processo de 

compras públicas, mais especificamente, na decisão de seleção da melhor proposta para 

licitação com foco na modalidade Pregão. Este estudo pode reduzir os erros causados pelos 

atuais procedimentos de compras públicas previstos em lei, além de fornecer uma metodologia 

que possibilita maior transparência e competição entre os licitantes. 

2. Fundamentação teórica 



2.1.Compras públicas 

No Brasil, o governo federal movimentou 62,1 bilhões de reais na aquisição de bens e serviços, 

realizando pouco menos de 200 mil processos de compra no ano de 2014 (BRASIL, 2014). As 

compras públicas brasileiras são reguladas pela lei 8.666/93 da Constituição Federal e são 

executadas por meio de licitação, onde a proposta de licitação mais vantajosa é selecionada, 

atendendo assim, a demanda da sociedade (BRASIL, 1993).  

A lei 8.666/93 determina cinco modalidades de licitação e todas as regras a serem seguidas nos 

processos de compras e contratações. Além destas modalidades, a Lei 10.520/02 (BRASIL, 

2002) criou a modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns que se caracteriza 

como um aprimoramento das demais modalidades licitatórias por incorporar, presencial ou 

eletronicamente, a redução no valor das propostas por meio de lances sucessivos. 

Se tratando de dados numéricos, em 2014, o pregão eletrônico respondeu por 59,7% das 

compras governamentais, com um gasto de R$37,08 bilhões. Se comparado apenas às 

modalidades licitatórias, essa forma de contratação foi responsável por 91,1% dos gastos em 

aquisições no Brasil (BRASIL, 2014). Por fim, na época da sua criação, o pregão foi 

considerado uma inovação com relação ao processo de compras públicas, entretanto, esta 

modalidade ainda possui algumas fragilidades. Uma das mais importantes é a avaliação fixada 

ao critério do tipo menor preço. 

 O presente trabalho propõe um modelo baseado em Schramm et al. (2016). O modelo adaptado 

para seleção de fornecedores nas compras públicas via pregão seguirá as fases do modelo 

original, com mudanças na avaliação multicritério do problema. Ele é dividido em quatro fases, 

conforme ilustra a figura 1. 

2.2.Apoio à decisão multicritério 

Em diversas situações cotidianas, os gestores se deparam com problemas que solicitam uma 

tomada de decisão envolvendo várias alternativas e critérios, onde se busca atender a vários 

objetivos conflitantes em ambientes dinâmicos e complexos. Este tipo de problema é 

denominado problema de decisão multicritério (ALMEIDA, 2013a).  

Uma outra classificação importante é com relação a existência ou não de trade-offs entre os 

critérios. Neste sentido, os métodos podem ser classificados em: compensatórios, quando existe 

a ideia de compensar um menor desempenho de uma alternativa em um dado critério por meio 

de um melhor desempenho em outro critério; e não compensatórios, quando não há a 

compensação (ALMEIDA, 2010). 

 

 



Figura 1 - Modelo de seleção de fornecedores proposto por Schramm et al. (2016) 

Fonte: Schramm et al. (2016) 

O método multicritério de apoio à decisão utilizado neste estudo foi o compensatório e de 

critério único de síntese SMARTER, por ser um de fácil entendimento e por ter sido considerada 

uma racionalidade compensatória para o problema. 

2.3. Método multicritério SMARTER 

O método multicritério SMARTER foi desenvolvido por Edwards & Barron (1994) com o 

objetivo de ser útil principalmente quando o decisor não deseja realizar elicitação da magnitude 

dos pesos. Tal método utiliza-se apenas da ordenação dos critérios para determinação dos pesos, 

em que a partir do ROC (Rank Order Centroid), atribui valores pré-determinados para os pesos 

sem a necessidade de interação adicional com o decisor no processo de elicitação de 

preferências (ALMEIDA, 2013a). O ROC é calculado seguindo a equação (1), considerando K 

critérios e que w1≥w2≥w3≥...≥wk: 

𝑤𝑘 = (
1

𝐾
) × ∑ (

1

𝑖
)𝐾

𝑖=𝑘         (1)  

Barron & Barrett (1996) comprovaram a efetividade do SMARTER através de exaustivas 

simulações.  Entre 75 a 87% das vezes, os pesos ROC selecionam a melhor opção. Além disso, 

uma perda de utilidade média abaixo de 2% foi demonstrada pelos autores, ou seja, quando essa 

abordagem não encontra a melhor alternativa, sabe-se que a pior delas não é escolhida. O 

procedimento proposto por Edwards & Barron (1994) é determinado por um processo 

subdividido em etapas que estão descritas na figura 2.  

 



 

Figura 2 - Etapas do modelo SMARTER propostas por Edwards & Barron (1994) 

 

Fonte: Adaptado de Schramm & Morais (2008) 

3. Descrição do modelo 

O modelo adaptado utilizado no presente trabalho tem o objetivo central de propor uma 

estruturação de fases para o processo de compras públicas levando em conta a Lei 10.520 

(BRASIL, 2002). O início do processo de compras se dá com a abertura do processo 

administrativo na fase preparatória. Esta fase é interna ao órgão público e consiste na definição: 

da necessidade da contratação; do bem/serviço, seus detalhes técnicos e requisitos mínimos; 

dos critérios de compra a serem considerados; das ofertas de referência em cada um dos 

critérios; da ordenação dos critérios e magnitude dos pesos através do método SMARTER; e 

outros detalhes inerentes ao processo. 

Com o fim da fase preparatória, inicia-se a fase preliminar. Nesta fase, o órgão público realiza 

a convocação dos fornecedores interessados através de um instrumento convocatório, neste 

caso, o edital, que deve ser publicado no Diário Oficial da União. Em seguida, ocorre o 

recebimento das propostas iniciais de cada fornecedor. As propostas que não obedecerem aos 

requisitos mínimos estabelecidos no edital são descartadas e as outras são classificadas para a 

próxima fase. 

A fase competitiva consiste na avaliação multicritério do problema. Foi utilizado o método 

compensatório SMARTER no modelo original de Schramm et al. (2016). Este método utiliza a 

escala intervalar de acordo com o pior e o melhor desempenho em cada critério entre as 



alternativas. Entretanto, esta abordagem não pode ser utilizada no tipo de problema 

apresentado, pois o modelo de avaliação deve ser apresentado previamente, bem como a 

estrutura de preferências do decisor. Em outras palavras, como as características da avaliação 

multicritério dos fornecedores devem ser previamente estabelecidas no edital, isto inviabiliza a 

utilização da escala intervalar baseada no pior e melhor desempenho em cada critério entre as 

alternativas. Da mesma maneira, elicitar os pesos posteriormente à divulgação do edital poderia 

comprometer a transparência exigida na licitação, favorecendo a ocorrência de fraudes e 

corrupção.  

Para superar isto, está sendo proposta a utilização da escala intervalar considerando também o 

pior e melhor desempenho em cada critério. No entanto, o pior desempenho será o desempenho 

mínimo aceitável em cada critério, e o melhor desempenho será aquele em cada critério tal que 

o decisor possui confiança de que não será superado por nenhuma proposta apresentada pelos 

licitantes. A oferta de referência da fase preparatória será definida entre a escala previamente 

estabelecida e corresponde ao desempenho mínimo desejável para cada critério que o órgão 

público deseja contratar e os fornecedores podem apresentar seus lances com base nesta oferta. 

Na fase competitiva, um ranking inicial é definido pela aplicação do método SMARTER usando 

as propostas iniciais recebidas na fase anterior. Após a construção do primeiro ranking, os 

fornecedores podem fazer novas propostas visando melhorar seus respectivos desempenhos. A 

partir da definição da escala intervalar anteriormente citada e a fim de tornar a modelagem do 

problema mais realística, foi considerado o conceito de veto para problemática de ordenação 

no modelo (ALMEIDA, 2013b). Como a oferta de referência será o desempenho mínimo 

desejável em cada critério, ela se comportou como o limiar superior de veto, em que lances com 

desempenho inferior passa por uma penalização no seu valor global, tendo sua posição corrigida 

com relação à ordenação original. O limiar inferior do modelo corresponde ao pior valor da 

escala de avaliação para cada critério determinada na fase preparatória. O valor da alternativa 

com veto ou penalização é calculado a partir da equação 2, onde vi(aij) é a função intracritério 

da alternativa aj no critério i, r(aj) é o índice de veto da alternativa aj, representado pela equação 

3, ri(aij) é a função ponderada da alternativa aj para o critério i, representada pela equação 4 e ki 

é o peso do critério i.  

𝑣′(𝑎𝑗) = 𝑟(𝑎𝑗) × ∑ (𝑘𝑖 × 𝑣𝑖(𝑎𝑖𝑗))
𝑛
𝑖=1       (2) 

𝑟(𝑎𝑗) =  ∑ 𝑟𝑖(𝑎𝑖𝑗)
𝑛
𝑖=1          (3) 

𝑟𝑖(𝑎𝑖𝑗) =  𝑧𝑖(𝑎𝑖𝑗) × 𝑘𝑖        (4) 

zi(aij) é a função veto da alternativa aj no critério i, que é representada pela equação 5 



𝑧𝑖(𝑎𝑗) =  

{
 
 

 
 1, 𝑖𝑓 𝑣𝑖(𝑎𝑗) ≥ 𝑢𝑖

0, 𝑖𝑓 𝑣𝑖(𝑎𝑗) < 𝑙𝑖
𝑣𝑖(𝑎𝑗)−𝑙𝑖

𝑢𝑖−𝑙𝑖
, 𝑖𝑓 𝑙𝑖 ≤ 𝑣𝑖(𝑎𝑗) < 𝑢𝑖

}
 
 

 
 

      (5) 

Onde li é o limiar inferior de veto no critério i, que no presente modelo consiste no mínimo da 

escala de avaliação, e ui é o limiar superior de veto no critério i, que no presente modelo consiste 

na oferta de referência estabelecida pelo órgão público 

O licitante vencedor será selecionado quando não houver mais lances por parte dos 

fornecedores. Para cada nova proposta feita, o ranking é atualizado utilizando a mesma 

abordagem do ranking inicial. Caso ocorra empates, serão utilizados outros critérios de 

desempate previsto na Lei 8.666 (BRASIL, 1993). Após o encerramento da realização de lances 

e a obtenção da ordenação final das propostas, dá-se por finalizada a fase competitiva. 

Na fase posterior, será realizada o processo de habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta. Esta habilitação é referente à verificação de situação regular perante a Fazenda 

Nacional, Seguridade Social, etc. Se o fornecedor que apresentou o melhor lance comprovar a 

regularidade e o cumprimento a todos os requisitos exigidos no edital, então, ele é considerado 

habilitado e declarado como licitante vencedor. Após isto, o órgão público fará a adjudicação e 

homologação da licitação e, finalmente, a convocação do fornecedor para assinar o contrato no 

prazo definido em edital. 

4. Aplicação do modelo 

O presente modelo de apoio à decisão foi aplicado no setor de compras de um Centro 

Acadêmico de uma Instituição Federal de Ensino Superior, no qual é responsável pelo 

assessoramento e execução de funções nas áreas de aquisição de materiais, serviços e atividades 

auxiliares do centro. A divisão de compras é de fundamental importância nas aquisições 

públicas por ser de sua responsabilidade grande parte da estruturação e montagem do processo. 

Para obtenção dos dados, documentos foram colhidos e entrevistas realizadas com o gerente do 

setor de compras do órgão público. Com isso, informações referentes à justificativa de compra, 

critérios de avaliação, oferta de referência para os critérios, avaliação dos fornecedores para 

cada critério e ordenação dos critérios de acordo com as preferências do decisor foram 

levantadas. 

O item considerado na aplicação do modelo consiste em um projetor retangular com diversas 

especificações e justificativa de compra de suprir a demanda pelo equipamento em todo Centro, 

composto por 11 cursos de graduação e 6 de pós-graduação. A definição dos critérios foi 

realizada a partir dos parâmetros considerados como relevante para o decisor na seleção de 

fornecedor. Os critérios de avaliação utilizados foram: Preço (C1), Qualidade do item (C2), 

Reputação do licitante (C3), Prazo de Entrega (C4), Suporte Técnico (C5), Período de Garantia 



(C6), e Condições de Pagamento (C7). A definição, objetivo e forma de avaliação dos critérios 

estão descritas conforme tabela 1. Os critérios da tabela 1 estão ordenados seguindo as 

preferências do decisor e esta ordem será usada para obtenção dos pesos a partir do SMARTER. 

Tabela 1 – Objetivo, definição e forma de avaliação dos critérios utilizados 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Na tabela 2, são apresentados os valores extremos da escala de avaliação definida na fase 

preparatória do modelo. Conforme introduzido na seção 3, o pior desempenho em cada critério 

consiste no limiar inferior de veto no modelo, enquanto que o melhor desempenho consiste no 

desempenho em cada critério no qual o decisor possui segurança que nenhum lance superará 

este extremo. A oferta de referência, ou limiar superior de veto, estimada pela instituição 

pública e os pesos calculados pelo ROC do método SMARTER são mostrados nas tabelas 3 e 

4, respectivamente.  



Tabela 2 – Escala de avaliação dos critérios

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Tabela 3 – Oferta de referência do órgão público 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Tabela 4 – Peso dos critérios 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

Após a divulgação do edital, dez fornecedores se candidataram ao certame e apresentaram 

ofertas iniciais. Durante o período de lances, dez novas propostas foram efetuadas, totalizando 

20 lances que serão ordenados através do SMARTER. A tabela 5 estabelece a matriz de 

consequências com todos os lances apresentados, construída em consenso com o gerente do 

setor responsável pelo processo licitatório. As dez primeiras propostas correspondem às ofertas 

iniciais apresentadas por cada participante. O nome dos fornecedores foi descrito com dois 

índices, sendo o primeiro referente ao fornecedor e o segundo referente ao lance apresentado. 

Para execução dos procedimentos do SMARTER com veto, foi utilizado o software Scilab para 

programação dos cálculos a partir da matriz de consequências, bem como da análise de 

sensibilidade para verificação da precisão dos pesos obtidos pelo ROC. Após a execução dos 

cálculos, foram obtidos dois rankings, com e sem a consideração do veto, que estão 

apresentados na tabela 6. 

Como pode ser visto na tabela 6, o fornecedor 4 apresentou a proposta com maior valor global 

dentre o conjunto de alternativas disponíveis, sendo classificado para fase posterior de 

habilitação e homologação da licitação. Esta proposta é caracterizada como sendo o segundo 

lance realizado pelo licitante e que, com o conceito de veto, o lance foi direcionado de segundo 

lugar para primeiro por não ter sofrido nenhuma penalização. Paralelamente, a alternativa F8.2 

teve sua posição alterada para segundo, enquanto que F5.3, que era primeiro colocado, sofreu 



uma penalização considerável devido ao baixo desempenho no terceiro critério mais importante 

e se posicionou em 7º lugar. 

 

Tabela 5 – Matriz de Consequências 

 

Fonte: Os autores (2018) 

Como os pesos no SMARTER realiza uma elicitação simplificada através da obtenção apenas 

da ordenação dos critérios junto ao decisor, os pesos calculados podem ser relativamente 

diferentes dos pesos reais considerando a estrutura de preferência do decisor. Deste modo, uma 

análise de sensibilidade através de simulação Monte Carlo foi considerada para verificar a 

robustez da solução considerando a informação ausente sobre os pesos dos critérios. Nesta 

análise, uma distribuição uniforme na geração aleatória foi considerada, além de um intervalo 

de geração que considera a informação incompleta do SMARTER, ou seja, apenas preserva a 

ordem dos critérios. Foram analisados 100.000 casos e uma variação dos pesos dos critérios 

obedecendo a ordenação fornecida pelo decisor e o somatório dos pesos igual a 1.  

 

 

 



Tabela 6 – Ordenação dos fornecedores com e sem veto 

 

Fonte: Os autores (2018) 

Como resultado da análise de sensibilidade, foi verificado que a alternativa F4.2 se manteve em 

primeiro lugar em 68,37% dos casos e a alternativa F8.2 foi primeiro lugar em apenas 9,03% 

dos casos. Outras oito alternativas estiveram na primeira colocação, são elas: F5.3 (8,23%), 

F7.1 (6,14%), F9.3 (2,78%), F3.1 (2,8%), F1.1 (2,58%), F2.1 (0,023%), F10.2 (0,015%), e F4.1 

(0,028%). Como informação adicional, foram analisadas as relações de preferências entre as 

alternativas de acordo com o valor de cada uma delas para os casos gerados na simulação, 

apresentada na tabela 7, onde cada célula representa a porcentagem dos casos em que a 

alternativa linha obteve um valor maior que o da alternativa coluna. 

Tabela 7 - Matriz de comparações par a par da análise de sensibilidade 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 



4.1. Discussão dos resultados 

A análise demonstra que diante de uma modificação nos pesos dos critérios, mesmo respeitando 

a ordem, a recomendação é alterada em 31,66% dos casos, o que pode sugerir que a solução 

não é muito robusta. Por outro lado, para o tipo de problema apresentado, faz-se necessário 

analisar as alternativas que são recomendadas na análise de sensibilidade e suas respectivas 

frequências. Percebe-se uma certa distribuição de diferentes soluções para estes casos, o que 

indica a inexistência de um consenso de recomendação para os casos em que F4.2 não é solução. 

Isto pode ser melhor percebido analisando a quantidade de vezes que um fornecedor é melhor 

que outro dentre os 100000 casos. Verificou-se que a alternativa F4.2 supera as alternativas 

F8.2, F5.3, e F7.1 em 84.985, 87.849, e 89.988 dos casos, respectivamente. Foram citadas estas 

três propostas por somarem 23,4% dos casos e serem, consequentemente, potenciais candidatos 

a superar F4.2, o que comprova que mesmo quando a recomendação original é alterada, as 

alternativas que conseguem superá-la o fazem com uma frequência baixa, o que demonstra que 

F4.2 é robusta quando comparada com as demais propostas, como pode ser visualizado na 

figura 3. 

Figura 3: Frequência com que F4.2 é preferível quando comparada isoladamente às soluções da análise de 

sensibilidade 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

É possível perceber também que a proposta F5.3, primeira colocada na ordenação sem veto, foi 

recomendada em pouco mais de 8% dos casos considerando a penalização do veto. É possível 

que recomendação dessa proposta em uma frequência relevante, ocorre devido à influência que 

a variação dos pesos possui diretamente sobre a penalização, de forma que se os pesos dos 

critérios em que a proposta F5.3 é penalizada são reduzidos, a penalidade reduz na mesma 

proporção, como pode ser percebido analisando a equação 4.  
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Por fim, conclui-se que os pesos calculados pelo ROC, mesmo com a imprecisão do modelo, 

fornecem para o problema uma solução adequada e robusta. 

 

5. Considerações finais 

O presente trabalho apresentou um modelo adaptado multicritério de apoio à seleção de 

fornecedores voltado à compras públicas na modalidade pregão. O modelo propõe uma 

formalização do processo licitatório baseado nos procedimentos descritos na Lei 10.520. O 

modelo também procura apoiar a administração pública na busca por uma solução de melhor 

valor global, utilizando para isso o modelo aditivo com veto com os pesos obtidos através do 

SMARTER. 

No modelo adaptado proposto, o SMARTER foi utilizado com o objetivo de estabelecer uma 

metodologia prática para o poder público obter a ordenação dos critérios utilizados no pregão, 

bem como os valores dos pesos que servem de entrada para a agregação aditiva. Além disso, o 

modelo utilizou o conceito de veto proposto por Almeida (2013) para problemática de 

ordenação, com o propósito de melhor modelar o tipo de problema em questão, penalizando 

propostas com desempenho abaixo do desempenho mínimo desejável pelo ente público. Os 

parâmetros utilizados para a escala do SMARTER foram definidos com base no limite aceitável 

e em valores que o decisor tinha confiança que não seria superado pelos candidatos, de forma 

a estabelecer previamente os pesos e manter a transparência do processo. 

O modelo foi aplicado no setor de compras de um Centro Acadêmico de uma Instituição Federal 

de Ensino Superior, sendo recomendada uma das propostas. Devido à imprecisão dos pesos 

fornecidos pelo SMARTER, foi realizada uma análise de sensibilidade que indicou que apesar 

de a solução mudar em 31,66% dos casos, nenhuma proposta é preferível à originalmente 

recomendada em mais do que 15,015% dos casos. 

Deste modo, é evidente que o setor de compras públicas necessita de um modelo multicritério 

para tomada de decisão eficaz tendo em vista que é responsável por pouco menos de um quarto 

do PIB mundial. Por meio dos procedimentos e métodos definidos no modelo, foi possível 

desenvolver uma avaliação multicritério que incentiva o caráter competitivo do processo 

licitatório. Além disso, é notório que a aplicação do presente modelo permite aumentar a 

transparência e reduzir casos de corrupção no setor público. 
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