
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamentos da covid-19: a difícil tarefa de encontrar, entender e 

garantir a totalidade dos dados no Portal da Transparência da 

Prefeitura do Recife.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta Nota Técnica tem o objetivo de analisar as atuais condições, destacar 

dificuldades e propor melhorias no acesso às informações sobre os pagamentos já 

realizados pela Prefeitura do Recife no enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

Estão aqui apresentadas as motivações que nos levaram à tal análise, como as 

demandas e dúvidas frequentes que a população e o legislativo têm levantado sobre os 

referidos pagamentos, os questionamentos dos órgãos de controle e a ampla repercussão 

na opinião pública. Ou seja, motivamo-nos por uma pergunta que parece não ter resposta: 

Quanto a Prefeitura do Recife já gastou com a Covid-19? 

A tarefa sempre se mostrou difícil para quem se atreveu a buscar a resposta no 

Portal da Transparência da Prefeitura do Recife, diante das imensas dificuldades de 

navegação para localizar informações e, pior, compreendê-las. Mas não foi diferente para 

a equipe multidisciplinar mobilizada em torno dessa tarefa, com domínios em orçamento 

público, contratações, sistemas computacionais e automação, com a colaboração preciosa 

de professores e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada, da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).  

Após dois meses de trabalho, a pergunta continua sem resposta, porque faltam 

dados, falta transparência! As dificuldades de acesso e legibilidade para compreensão 

ampla das informações por parte da população interessada, os impeditivos para que 

sistemas automatizados garimpem e analisem dados e a ausência propriamente dita de 

dados, estão apresentados a seguir. Para cada problema, apontamos alternativas que 

podem solucioná-los, todas exequíveis diante da estrutura do Portal da Transparência e 

da notória expertise do corpo técnico da Empresa Municipal de Informática - EMPREL.    

Continuamos firmes na cobrança por mais transparência, por entender que o 

momento requer, mais do que nunca, plena demonstração dos gastos. Trata-se de valores 

bastante elevados, grande parte remanejados de serviços que a população tem se privado 

de utilizar, entendendo a importância do isolamento e da necessidade de custear o 

combate à covid-19. A falta de transparência tem aumentado as desconfianças e 

diminuído a credibilidade das ações da Prefeitura do Recife, o que pode diminuir a adesão 

da população às orientações das autoridades de saúde pública e, consequentemente, 

comprometer o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Portanto, mais transparência! 



INTRODUÇÃO 

Desde os primeiros processos de dispensa de licitação, contratação e pagamento 

realizados pela Prefeitura do Recife com o intuito de viabilizar as medidas especiais de 

combate à Covid-19, oriundas do Comitê Municipal de Resposta Rápida ao Coronavírus, 

nosso mandato vem fiscalizando e cobrando mais transparência nas informações. 

Até meados de abril, a despeito das legislações em vigor, a Prefeitura do Recife 

ainda não dispunha de demonstrativos específicos dos processos de contratação, de 

execução orçamentária e financeira das despesas com a Covid-19.  

À época, a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital - Promoção 

e Defesa do Patrimônio Público, recomendou ao Prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que 

promovesse ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da execução dos 

contratos no Portal da Transparência. O que a Prefeitura passou a disponibilizar se 

limitava a poucas informações sobre os processos das dispensas de licitação, sem dar 

transparência às contratações, muito menos aos empenhos, liquidações e pagamentos.  

Após vários posicionamentos na Tribuna da Câmara e em nossas redes sociais, 

publicamos, em 18 de maio, nossa primeira nota técnica: “A falta de transparência dos 

gastos da Prefeitura do Recife no enfrentamento da covid-19” 1, onde apontávamos que: 

“Os acessos aos demonstrativos das despesas orçamentárias existentes no Portal da 

Transparência (http://transparencia.recife.pe.gov.br/), ou via Portal de Dados Abertos 

(http://dados.recife.pe.gov.br/), não dão condições de identificar, de modo ágil, as 

despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia”.  

Cobramos, através da Nota, o cumprimento do previsto na Lei Nº13.979/2020, em 

seu § 2º,  ou seja, que todas as contratações ou aquisições realizadas através de dispensa 

por motivo da pandemia da covid-19 deveriam ser imediatamente disponibilizadas em 

sítio oficial, por órgão; mantendo atualizadas as informações; contendo ferramenta de 

pesquisa com acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão; possibilitando meios de gravação de relatórios em diversos 

formatos eletrônicos e de acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

 
1 Disponível em: https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus 

http://transparencia.recife.pe.gov.br/
http://dados.recife.pe.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus


estruturados e legíveis por máquina; e garantindo a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência.  

Com base na Nota Técnica Nº 01, em 19 de maio, fizemos representações junto 

ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e ao Ministério Público de Contas 

(MPCO/TCE) explicitando a falta de transparência. Na Comissão Parlamentar de 

Acompanhamento das Ações da Covid-19, da Câmara de Vereadores, cobramos do 

Secretário de Finanças o detalhamento dos gastos. 

Em resposta, a Prefeitura passou a disponibilizar os dados por órgão; garantiu a 

atualização constante dos dados; e liberou os demonstrativos em planilhas Excel. Mas 

não avançou em dois aspectos fundamentais: a facilitação da pesquisa para a população 

em geral (navegabilidade do site), de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão; e o acesso automatizado aos diversos bancos de dados, permitindo 

conexões entre dispensado de licitação, contratos, empenhos e pagamentos.  

 Na semana seguinte, em 25 de maio, publicamos a Nota Técnica Nº 2: “Hospitais 

de campanha da covid-19: um custo que a Prefeitura do Recife precisa demonstrar”. Mais 

uma vez apontamos a falta de transparência que se evidenciava na dificuldade de pesquisa 

e navegação para a população e as dificuldades de obtenção e cruzamento de dados de 

forma automatizada. Como solução, a Nota apontou como proposta: 

“Que a Prefeitura do Recife, em seu Portal da Transparência crie uma “chave 

comum”, capaz de “associar” dados das dispensas de licitação (situados no hotsite da 

Covid-19), informações sobre os empenhos e pagamentos (disponíveis no Portal da 

Transparência e no Portal de Dados Abertos) e os contratos (disponibilizados no 

Portal de Compras)” 

Na Câmara do Recife os debates sobre o valor das dispensas de licitações, a falta 

de transparência dos contratos e pagamentos cresceu. No âmbito do Ministério Público 

de Pernambuco (MPPE), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 

Público da Capital e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa 

do Patrimônio Público (Caop Patrimônio Público), bem como através do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE/PE) e do Ministério Público de Contas (MPCO), sucederam-se 

as Solicitações, Recomendações, Alerta de Responsabilização e Representações com 

pedido de instauração de Auditoria Especial. 



Em 25 e 28 de maio, a Polícia Federal deflagrou a 1ª e 2ª fases da “Operação 

Apneia”, com a participação do Ministério Público Federal (MPF) e Controladoria Geral 

da União (CGU), que investiga “irregularidades em contratos celebrados por meio de 

dispensas de licitação pela Prefeitura de Recife, através da Secretaria de Saúde, para 

aquisição de 500 respiradores pulmonares em caráter emergencial, para combate à 

Pandemia de Covid-19 no município”2.  

Em 27 de junho, a Gerência de Contas da Capital, do Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco (TCE), apresentou um relatório apontando supostas irregularidades na 

transparência da Prefeitura do Recife, através do não cumprimento de dispositivos 

estabelecidos na leis federais Nº 12.527/2011 (Acesso à Informação) e Nº 13.979/2020 

(despesas relacionadas a covid-19). Dentre outros aspectos que também já vínhamos 

apontando em nossas notas técnicas, o TCE, referindo-se à necessidade de 

disponibilização de meios de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos e 

de acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, afirmou no Relatório 

que: 

"O Portal da Transparência da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) não está 

disponibilizando informações estruturadas, de modo online para possibilitar que 

qualquer cidadão extraia um arquivo eletrônico de forma segmentada, o que permite 

gerar novas informações e relatórios qualitativos e quantitativos".  

Em meio ao clima de pouca transparência nos gastos com a covid-19, em 22 de 

junho, o vereador Jayme Asfora (Cidadania) protocolou pedido de criação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara Municipal do Recife, para 

investigar supostas irregularidades em contratos de compras realizadas com dispensa de 

licitação pela Prefeitura para enfrentamento à covid-19. A solicitação foi submetida às 

subscrições de vereadores(as) durante sessão virtual em 20 de julho, obtendo 07 adesões, 

entre as quais a do nosso mandato, não conseguindo as 13 subscrições necessárias para 

que o processo avançasse sua tramitação na Casa. 

Nossa convicção da necessidade de averiguação mais minuciosa de contratos, por 

parte de inquérito parlamentar, baseia-se nos diversos indícios de negação do princípio 

constitucional da publicidade nos atos da administração pública, por parte da Prefeitura 

do Recife em relação aos gastos para combater a covid-19. Alguns desses indícios são 

 
2 Disponível em: http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/05-noticias-de-maio/pf-deflagra-a-

segunda-fase-da-operacao-apneia 

http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/05-noticias-de-maio/pf-deflagra-a-segunda-fase-da-operacao-apneia
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/05-noticias-de-maio/pf-deflagra-a-segunda-fase-da-operacao-apneia


corroborados por descumprimentos à LAI e à Lei Nº13.979/2020, apontados em nossas 

notas técnicas anteriores e que demonstraremos também nesta Nota. 

Na mesma semana, em 23 de julho, foi deflagrada a 1ª fase da “Operação Bal 

Masqué”, da Polícia Federal, a partir de levantamentos da CGU e em parceria com o 

MPF, que identificaram supostas irregularidades na compra de material médico-

hospitalar descartável (máscaras, toucas e aventais), no valor de R$ 15 milhões, através 

de dispensas de licitação, aparentemente a favor de empresa de fachada. 

Diante de tantos questionamentos que se fundam, sobretudo, na pouca 

transparência, sentimo-nos instigados a aprofundar nossas imersões no Portal da 

Transparência, para identificar os limites e cobrar os ajustes necessários para que a 

Prefeitura do Recife cumpra sua obrigação de manter a transparência ativa das 

informações sobre as contratações e pagamentos.  

O resultado mostramos a seguir, com a expectativa de que a Prefeitura do Recife 

sinta-se provocada por esta e demais iniciativas dos órgãos de controle e da sociedade, e 

junte esforços para superar a distância entre a informação que a gestão detém, aquela que 

os instrumentos de transparência ativa disponibiliza e o que a sociedade realmente 

compreende. Sem isso, continuará contribuindo com o aumento dos riscos de ampliação 

da corrupção e da ineficiência administrativa do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUANTO A PREFEITURA DO RECIFE JÁ PAGOU PELA AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19? 

  Nossa busca pela resposta à pergunta acima ocorreu a partir de duas etapas. 

Numa primeira, verificamos os meios e os resultados alcançados a partir de uma 

navegação pelo Portal da Transparência da Prefeitura do Recife e suas ferramentas de 

interface com quem está acessando, em especial a seção do Portal dedicada à covid-19.  

Na segunda etapa, diante das dificuldades encontradas na etapa anterior, 

utilizamos de método analítico-dedutivo para identificar possíveis fontes de dados 

orçamentários – dentre as diversas bases que compõem o Portal da Transparência, os 

Dados Abertos e o Portal de Compras. Fizemos isso, sempre empregando ferramentas que 

possibilitaram que as buscas ocorressem de forma automatizada. 

O passo a passo na procura dos pagamentos no Portal da Transparência 

 Nossa busca começou, como qualquer pessoa interessada em saber quanto a 

Prefeitura do Recife já gastou no enfrentamento à covid-19, acessando o Portal da 

Transparência, a partir do ambiente destinado aos gastos com a covid-19, conforme a 

figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 O destaque do banner “Covid-19 – Lei Nº 13.979/2020”, numa localização 

privilegiada da tela inicial e com coloração diferenciada, faz crer que a navegação será 

facilitada e que as informações sobre os gastos com a covid-19 estarão reunidas nessa 

seção do Portal. Ou seja, que aí se encontrará, entre outras, a resposta à pergunta: quanto 

a Prefeitura do Recife já pagou das ações de combate à covid-19? 

Figura 01: Tela inicial do Portal da Transparência da Prefeitura do Recife 

 

 

 

 

 



Tal expectativa é logo frustrada, sobretudo para aquela pessoa com pouco 

conhecimento sobre a linguagem do orçamento público e que, de forma desavisada, 

procurou a informação considerando que iria acessá-la no “Melhor Portal da 

Transparência do País!”, conforme propaga a Prefeitura do Recife. A decepção ocorre 

para a maior parte das pessoas, porque o acesso à seção da Covid-19 nos leva a um menu 

em cascata, com uma nomenclatura inacessível à grande maioria da população, conforme 

podemos verificar na figura 02, a seguir: 

   

 

 

 

 

 

 Além dos termos técnicos utilizados, a página torna-se ainda mais árida devido ao 

seu design, o que faz com que, ao acessá-la, boa parte das pessoas desistam de continuar 

a navegação. Não há nenhuma seção que seu título leve a crer que ali serão encontrados 

os pagamentos feitos pela Prefeitura. Na página de abertura há um alerta que já parece 

indicar que a tarefa não é tão fácil: 

“Nesta seção é possível conferir os dados sobre processos de aquisições de bens e 

serviços com base na Lei nº 13.979/2020, bem como as normas legais e notícias sobre 

as ações de combate à pandemia do Coronavírus. Lembrando que outras informações 

sobre o tema também podem ser consultadas diretamente no Portal de Compras do 

Recife (http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras/app/home.php), no hotsite Novo 

Coronavírus (https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/) e no Portal de Dados Abertos 

(http://dados.recife.pe.gov.br/group/covid).” 

 Mas se a pessoa está mesmo imbuída de encontrar a resposta e se dispuser a 

“explorar” cada seção disponível no menu, ela irá, uma a uma, verificar que se referem a 

diversos conteúdos e demonstrativos, exceto sobre os pagamentos realizados, conforme 

a tabela a seguir: 

Figura 02: Menu de navegação do hotsite da covid-19. 

 

 

 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras/app/home.php
https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/
http://dados.recife.pe.gov.br/group/covid)


Tabela 01: SEÇÃO DA COVID-19 NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: 

SUBSEÇÕES E CONTEÚDOS 

SUBSEÇÃO CONTEÚDOS 

• Ações da Prefeitura do 

Recife no combate ao 

Covid-19 

Leva à página que contém as ações em saúde e outras políticas da Prefeitura 

no enfrentamento à pandemia da covid-19 
(https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/acoes/). 

Doações 

Leva para uma plataforma Web de financiamento coletivo (crowdfuding) 

para engajar pessoas para resolver problemas sociais da cidade. 

(https://queroimpactar.com.br/) 

Ouvidoria  
Leva à página da Ouvidoria Municipal (http://ouvidoria.recife.pe.gov.br/) 

que permite manifestação de denúncia, reclamação ou elogio. 

Processos de 

aquisições de bens e 

serviços oriundos de 

Dispensa ou 
Inexigibilidade 

Leva a 05 subseções: 

• Com base na Lei nº 13.979/2020 

• Com base na Lei nº 8.666/ 1993 

• Consolidado 

• Dicionário de Dados  

• Dados Abertos  

As três primeiras levam a um terceiro nível de seções correspondente a 07 

órgãos municipais, de onde pode-se acessar planilhas demonstrativas das 

dispensas de licitação (Nº, órgão, objeto, data de empenho, vigência, 

fornecedor e valor). A seção do “Dicionário” leva a um glossário dos termos 

utilizados no cabeçalho das tabelas. A seção “Dados Abertos” leva para 

http://dados.recife.pe.gov.br/group/covid que contém 5 conjuntos de dados 

semelhantes aos constantes nas três primeiras seções. 

Processos de 
aquisições de bens e 

serviços oriundos de 

Pregão 

Leva a uma seção do Portal de Compras 
(http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras) que demonstra as licitações em 

andamento ou concluídas. 

Publicações em Diário 

Oficial 

Leva a 07 subseções correspondentes a órgãos municipais, a partir das quais 

são acessadas imagens de Termos de Ratificação ou de Retificação das 

dispensas de licitação. 

Contratos na Íntegra 

Contém 02 subseções, sendo que uma leva ao Portal de Compras 

(detalhamento do contrato) e a outra ao Portal de Dados Abertos (banco de 

dados dos contratos) 

Notícias sobre 

aquisições e 

contratações 

Está subdividida em 05 seções: 

• Matérias Televisivas 

• Dificuldades do Mercado PrIvado 

• Matérias Preços Abusivos 

• Matérias Escassez de Insumos 

• Matérias Prazos de Entregas 

Apresenta sinopses e descrições de matérias veiculadas referentes aos 

assuntos acima. 

Normas Legais 

Está estruturadas em 03 subseções com a base normativa relativa à covid-19: 

• Decretos 

• Decretos Municipais  

• Leis 

• Legislação Estadual/ Covid-19  

• Legislação Federal/ Covid-19  

• Lei Federal nº 13.979/2020  

• Lei Municipal nº 18.704/2020  

• Lei Municipal nº 18.710/ 2020  

Recomendações de Órgãos de Controle 

• Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE 

• Ministério Público de Pernambuco 

• Orientações Técnicas da CGM 

Relatórios Estatísticos 

Está estruturado em duas subseções, sendo uma para disponibilização dos 

relatórios de atuação da ouvidoria e o outro para os relatórios sobre os 

pedidos de informação. 

https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/acoes/
https://queroimpactar.com.br/
http://ouvidoria.recife.pe.gov.br/
http://transparencia.recife.pe.gov.br/uploads/pdf/Dicion%C3%A1rio%20de%20dados%20finalizado%20V2_ea9d1c0277f4a0fa99daa02d54a5036f.xlsx
http://dados.recife.pe.gov.br/group/covid
http://dados.recife.pe.gov.br/group/covid
http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras
https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/documentos/
http://web.transparencia.pe.gov.br/fiscalizacao-e-controle/covid-19/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2020/1871/18704/lei-ordinaria-n-18704-2020-regulamenta-os-procedimentos-para-contratacoes-destinadas-ao-fornecimento-de-bens-a-prestacao-de-servicos-a-locacao-de-bens-e-a-execucao-de-obras-nec
https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2020/1871/18710/lei-ordinaria-n-18710-2020-concede-pensao-especial-complementar-aos-dependentes-dos-servidores-publicos-efetivos-da-area-de-saude-que-venham-a-falecer-no-exercicio-das-suas-ati


  Como é possível perceber, não há nenhum demonstrativo que contenha os gastos 

já efetuados pela Prefeitura no combate à covid-19. Na seção da Covid-19 do Portal da 

Transparência, pode-se ter acesso aos processos de dispensa de licitação (Figura 03) e aos 

contratos, não contendo, portanto, nenhuma informação sobre os processos de empenho, 

liquidação e pagamento.  

 

 

 

 

 

  

 Continuando a procurar pela resposta à pergunta “quanto a Prefeitura do Recife já 

pagou com ações da Covid-19?”, num trabalho exaustivo pelas outras 15 seções de 

navegação pelo Portal da Transparência, é possível encontrar outras informações sobre a 

covid-19.  

Na seção “saúde” encontram-se os contratos e as prestações de contas das 

Organizações Sociais de Saúde que fazem a gestão hospitalar dos hospitais de campanha3 

(por determinação da Resolução TC Nº 58/2019). Além disso, há seções correspondentes 

aos contratos e licitações da Prefeitura (que também são subseções da seção covid-19), e 

que remetem ao Portal de Compras e ao Portal de Dados Abertos.  

Nas demais seções não são encontradas informações sobre a covid-19, com 

exceção da seção “despesas”, onde constam os dados sobre os pagamentos efetuados pela 

Prefeitura do Recife, mas que, da mesma forma que a seção da Covid-19 no Portal da 

Transparência, apresenta seções com denominações em linguagem técnica orçamentária 

que, num primeiro momento, já assusta a quem não tem familiaridade com o orçamento 

público. A figura 04, a seguir, mostra as 08 opções de busca de despesas: 

 
3 Para saber mais sobre os gastos com hospitais de campanha ver Nota Técnica Nº 02, disponível em: 

https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus 

Figura 03: Demonstrativo das dispensas de Licitação por Órgão/Unidade 

 

 

 

 

 

https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus


 

 

 

 

 

 

Nenhuma das opções faz menção a pagamentos relacionados à covid-19. 

Explorando uma a uma, são disponibilizados dados sobre despesas agregadas de forma 

mais geral; por órgão e detalhada por grupos e elementos de despesa; por programas e 

ações dos órgãos (despesa funcional-programática); por convênio; podendo sempre fazer 

opções de fontes e modalidades de aplicação. Tudo isso, através de uma linguagem bem 

inacessível para quem não domina o “orçamentês” ou as habilidades necessárias para usar 

as ferramentas de busca. 

Superados esses limites, numa exploração mais aprofundada, pode-se verificar 

que nas “Despesas por Órgão/Credor” é possível acessar demonstrativos de pagamentos 

que tem ferramenta de busca que disponibiliza o “detalhamento da despesa”. Nesse 

ambiente encontra-se um campo que pode identificar se o determinado pagamento é 

relativo à covid-19 ou não: a Referência Legal. Desse modo, pode-se verificar dentre o 

conjunto de fornecedores com dispensa de licitação em função da covid-19 aqueles que 

receberam pagamento, em cujo detalhamento da despesa consta como referência legal a 

Lei N° 13.979/2020, ou a expressão “Dispensado – coronavírus”. 

O problema é que são 221 dispensas de licitação que precisariam ser consultadas, 

onde para cada uma podem existir vários pagamentos, através de sub empenhos. Ou seja, 

trata-se de uma tarefa exaustiva que requer tempo, conhecimentos sobre orçamento 

público e estruturação de base de dados.   

 A conclusão a que se chega é que a simples pergunta “quanto a Prefeitura do 

Recife já pagou de serviços e aquisições para o enfrentamento da covid-19” é 

humanamente impossível de ser respondida por um cidadão ou uma cidadã que procura 

Figura 04: Tela de navegação da seção “despesas” 

 

 

 

 

 



essa resposta no Portal da Transparência. Quanto cada órgão pagou? Quais os 

fornecedores que já acumularam mais pagamentos? Quais serviços ou produtos custaram 

mais? Também não dá para obter tal resposta no Portal da Transparência da Prefeitura do 

Recife! 

Trata-se de um descumprimento do que estabelece a Lei de Acesso à Informação 

- LAI  (Lei nº 12.527/2011), em seu art. 8º, § 3º, no inciso I:  

“Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” 

 Diante do volume de dados a serem acessados, estruturados e analisados, 

continuamos com o intuito de dar resposta ao questionamento, mas partimos para uma 

outra estratégia, a qual se constituiu na segunda etapa de nossa empreitada: a automação 

da busca, do tratamento e da análise dos dados. 

O passo a passo automatizado 

Todos os passos a seguir foram realizados de forma automatizada. Inicialmente, 

iríamos buscar no Portal da Transparências, na seção de despesas, a resposta para nossa 

dúvida. Para tal, seria necessário que pudéssemos indicar, no mínimo, todas as dispensas 

de licitações, como um filtro inicial, mas, em não havendo em quaisquer das subseções a 

opção indicada, optamos por realizar a busca na seção “Detalhamento das Despesas 

Efetuadas por Credor/Empenho”. Apenas após a realização de uma busca é permitido 

realizar tal filtro de forma textual. 

A partir daí, decidimos coletar os pares Órgão-CNPJ na planilha das dispensas de 

licitação divulgadas no Portal da COVID-19. Assim procuraríamos por pagamentos 

efetuados por um determinado ÓRGÃO a um CNPJ, ocorrência sabidamente efetivada 

nas dispensas. Nossos resultados têm todos os gastos referentes a este par, assim filtramos 

apenas: (TIPO DE LICITAÇÃO = DISPENSADO). 

Mesmo assim, um CNPJ pode ter tido um empenho dispensado de licitação que 

não foi referente ao enfrentamento ao COVID-19. Isso nos mostrou que precisaríamos de 

mais um filtro que nos deixasse visualizar apenas o subconjunto de empenhos que 

estamos interessados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73


O filtro mais natural seria o número da dispensa de licitação que resultou no 

empenho em questão. Tecnicamente, o número de dispensa compartilhado por ambos os 

portais se constituiria como uma chave, a qual garantiria uma referência compartilhada e 

nos daria o poder de unificar ambas as tabelas em uma visão única. Com esta informação 

poderíamos confrontar a informação da planilha de dispensas da COVID-19 e entender 

como está acontecendo os pagamentos das referidas dispensas. Poderíamos entender 

também quais itens, quantidades e valores estão sendo adquiridos para o enfrentamento à 

COVID-19. 

Porém, esta informação não está disponibilizada no Portal da Transparência. Se 

um empenho provém de uma, e apenas uma dispensa, então seria esperado encontrar esta 

relação no Portal. Admitimos que não temos esse dado e passamos para outro filtro 

candidato, na esperança de obter pelo menos o valor total e itens adquiridos no combate 

ao COVID-19. A busca inicial ao Portal tem como resposta uma lista de movimentações 

referentes ao empenho. Essa lista tem as seguintes colunas: 

[Unidade | CPF/CNPJ | Nome Credor | Empenho | Modalidade de Empenho | Tipo de 

Licitação | Empenhado (A) | Anulação Empenho (B) | Resultado Empenho (A-B) | 

Liquidação | Pagamento] 

 Desta busca temos a opção de realizar o download de uma planilha contendo tais 

dados. Caso alguma informação de interesse para a resposta de nossa pergunta se 

encontrasse nesta primeira visão, poderíamos, com relativa facilidade, realizar o 

download da planilha, aplicar alguns filtros na planilha e somar os resultados. 

Respondendo assim à nossa pergunta inicial. 

Admitindo que a pergunta “Quanto já gastou?” é de grande interesse da população, 

o Portal poderia permitir um filtro direto e assim teríamos a resposta na própria página 

sem necessariamente termos que levar para um ambiente de planilhas digitais. Apesar de 

este ser um conhecimento amplamente difundido, ainda é uma barreira para grande parte 

da população.  

No mundo ideal o Portal da COVID-19 deveria guiar a pessoa a ter essa resposta 

sem prévio conhecimento sobre o fluxo legal de uma dispensa de licitação. Como não 

estamos no mundo ideal, seguimos buscando a resposta com a ajuda de nossas máquinas 

e um conhecimento especialista tanto em orçamento público, quanto em programação.  



Além da busca inicial, o Portal da Transparência permite olharmos o detalhamento 

da despesa. Passamos a realizar nossa busca aqui, mas antes cabe explicar um aspecto 

nada conveniente sobre esse detalhamento. Na primeira busca recebemos uma lista com 

várias movimentações. Um empenho pode ter várias movimentações (empenho, 

liquidação, pagamentos ou anulações). E cada resposta desta busca pode vir com vários 

empenhos. Então em geral são várias linhas. Cada uma tem um botão de detalhamento. E 

essas informações que encontramos aí não temos a opção de baixar como planilha (Ver 

figura 05). Sem o auxílio de ferramentas automatizadas teríamos que abrir centenas de 

detalhamentos e realizar cópias manuais para encontrar nossa resposta, caso ela fosse 

possível. 

 

 

 

 

 

 

Idealmente, deveríamos ver todos os empenhos juntos, porém como não temos 

chave que possibilite tal agregação temos que recorrer a uma busca parcial, que 

futuramente irá se tornar uma tabela com todos os dados relevantes agregados.  

Um outro motivo que nos levou a buscar por cada par ÓRGÃO-CNPJ, por vez, é 

que é necessário realizar uma nova busca e tentar minimizar o número de requisições ao 

portal da Transparência. Portanto, passamos a fazer a busca por detalhes do empenho, 

tratando uma única busca por vez que, ao final do processo, será agregada às demais.  

(Para entender melhor como foi feita a agregação ver a seção sobre as ferramentas 

empregadas a seguir). 

Entrando no detalhamento do empenho temos os seguintes campos disponíveis: 

[CPF/CNPJ | Nome Credor | No Empenho | Ordem Bancária | Detalhes da | Elemento 

Despesa | Subelemento Despesa | Modalidade  | Tipo Licitação | Referência Legal | 

Figura 05: Tela de navegação da seção “despesas por órgão/credor” 

 

 

 

 

 



No Processo | Data Emissão | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Data 

do Pagamento |Valor Anulado|Estorno Pago|Estorno Liquidado|Data Último 

Movimento|Quantidade|Valor Unitário|Descrição|Total|Valor Anulado|Saldo|Valor 

Subempenho] 

É notável a quantidade adicional de informação que temos no detalhamento. 

Infelizmente não há forma de recuperar todos os detalhes de todas as linhas da nossa 

busca inicial.  

Considerando que o alcance desse feito ocorreu por meio de programas de 

computador feitos especificamente para este fim, continuamos persistindo em busca da 

nossa chave. Desta vez, destacamos os campos: CNPJ, ÓRGÃO, MODALIDADE, 

REFERÊNCIA LEGAL, DESCRIÇÃO. 

Inicialmente temos apenas os CNPJ-ÓRGÃO que aparecem como tendo 

dispensado licitações em 2020. Após receber os dados do portal da Transparência ficamos 

apenas com os dados da MODALIDADE DISPENSADO. A referência legal seria a chave 

que nos permitiria filtrar apenas empenhos relativos ao combate ao covid-19. 

No levantamento dos dados encontramos as seguintes referências legais: 

• LEI 8.666/93 ART. 24 - I 

• LEI 8.666/93, ART 24 - II 

• LEI 8.666/93, ART.24 – IV (COMP.PARC.SERV.) 

• LEI 8.666/93, ART.24 - X- LOC./AQUIS.DE IMOVEIS 

• DISPENSADO - CORONAVIRUS  

• LEI 14.512/1983 ART.137 - II 

Além disso, verificamos 36 empenhos sem qualquer informação no campo referência 

legal, conforme a tabela 02, a seguir: 

Tabela 02: EMPENHOS SEM REFERÊNCIA LEGAL, POR ÓRGÃO 

ÓRGÃO Nº DOS EMPENHOS 

Secretaria de Educação 
778, 779, 802, 803, 808, 809, 810, 811, 839, 

840, 868, 869, 1035, 1039, 1087, 1246 

Gabinete de Projetos Especiais 
68, 69, 70, 87, 88, 89, 95, 96, 119, 120, 121, 

126, 127 e 128 

Secretaria de Governo e Participação 

Social 
79, 83 e 119 

Secretaria de Infraestrutura 58, 59, 69 



Sendo assim, mesmo contando com conhecimento especializado para entender o 

fluxo legal de uma dispensa de licitação até a concretização de seu pagamento e, também, 

com as habilidades de programação, para evitar todo o trabalho manual envolvido com a 

recuperação destes dados, deparamo-nos com uma barreira que não conseguimos 

transpor: a inexistência de informação conclusiva no portal. 

Vale lembrar que também poderíamos nos utilizar das informações contidas no 

campo “descrição”, mas encontramos descrições bastante diversas. Algumas como no 

empenho 3923 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS), onde há a indicação do 

número da dispensa: 

"GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E 

SERVICOS DE SAUDE NECESSARIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA 

EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO HOSPITAL 

PROVISORIO DO RECIFE - UNIDADE AURORA. DISPENSA LICITACAO 

114/2020. CONTRATO DE GESTAO 10/2020." 

No entanto, há casos em que a descrição do objeto do empenho é pouco 

especificada e genérica, sem referência, como em vários empenhos do Gabinete de 

Projetos Especiais, onde encontramos na descrição “SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, 

conforme a figura 06: 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar também outras inconsistências encontradas, como os casos em que 

houve anulações de parte do valor empenhado, porém não foram alterados os valores dos 

Figura 06: Tela de navegação do “Detalhamento da despesa” 

 

 

 

 

 



itens, nem a sua quantidade. Essa situação impede que se saiba quanto itens foram 

efetivamente comprados, com o correspondente valor pago. 

A descrição presente no detalhamento para a grande maioria dos casos referencia 

os itens contratados no empenho. Assim, quando encontramos um sub empenho não 

temos a informação (na maioria dos casos) de quais os itens previamente empenhados 

foram sub empenhados, liquidados ou pagos. 

 

Passo a Passo da busca e agregação 

Para executar a busca e agregação dos dados referidos anteriormente construímos 

um módulo em Python capaz de realizar a consulta ao Portal da Transparência e, 

consequentemente, uma nova consulta para cada linha da resposta, encontrando assim as 

informações detalhadas de cada empenho. Ao final, todos estes detalhamentos são 

agregados em uma planilha única e pré-processados para refletir o universo que queremos 

investigar. 

1. O módulo inicia com a leitura da planilha baixada do portal do 

COVID-19, com dados das dispensas de licitação. Dessa planilha retiramos de 

cada linha o Órgão e CNPJ. 

2. Realizamos a consulta no Portal da Transparência 

(Despesas>Credor/Empenhos), filtrando o ano (2020), o órgão e o CNPJ em 

questão. 

3. Após receber a resposta, entramos nos detalhes de cada linha e baixamos as 

informações. Após baixar todos os detalhes (um por linha), prosseguimos com o 

próximo par ÓRGÃO-CNPJ. 

4. Ao finalizar todos os pares ÓRGÃO-CNPJ, salvamos em um arquivo csv todo o 

resultado destas buscas. 

5. Com os dados em mãos, prosseguimos com a limpeza dos dados: 

• Filtramos apenas as dispensas. 

• Excluímos empenhos completamente anulados. 

• Registramos os empenhos sem referência legal. 

• Filtramos apenas as referências legais relativas ao COVID-19 

• Excluímos pagamentos que foram completamente estornados. 



• Excluímos empenhos sem quaisquer pagamentos. 

• Padronizamos os nomes dos Órgãos e Subelementos. 

• Agrupamos os diversos pagamentos de um mesmo empenho. 

• Dentre outras análises realizamos o somatório dos valores pagos. 

Caso todos os demonstrativos de “detalhamento das despesas” estivessem com seus 

números de dispensa, ou ao menos com as devidas referências legais, só agora 

teríamos a resposta para quanto foi pago pela Prefeitura com dispensas 

de licitação no combate ao COVID-19.  

Diante do exposto, persiste a falta de resposta à pergunta “quanto a Prefeitura do 

Recife já pagou de serviços e aquisições para o enfrentamento da covid-19?”. 

Continuaremos firmes na cobrança pelo aperfeiçoamento da transparência ativa do uso 

dos recursos municipais para combater a pandemia. Faremos isso sempre explicitando as 

dificuldades que a sociedade tem para acessar as informações que deveriam ser públicas; 

demonstrando nossos esforços e caminhos para a compreensão dos limites e a construção 

de alternativas; e buscando interlocução e apontando sugestões, como faremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposições: MAIS TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS RELATIVOS À 

COVID-19 

 Diante dos limites verificados na identificação dos pagamentos resultantes dos 

processos de dispensa de licitação com base na Lei Nº13.979/2020, buscando superar os 

impeditivos de acesso aos dados e ampliar a INTELIGIBILIDADE, a CLAREZA e a 

OBJETIVIDADE de navegabilidade do Portal da Transparência, apresentamos como 

proposições: 

1.  Unificar todos os dados referentes ao ciclo de aquisição de bens e serviços para 

o enfrentamento à pandemia na seção “covid-19 – Lei 13.979/2020” do Portal da 

Transparência, desde as dispensas de licitação, passando pelos contratos, 

empenhos e pagamentos; 

2. Disponibilizar as informações em linguagem mais acessível, com dados 

agregados e desagregados, totalizados e especificados, por órgão, item de compra, 

fornecedor;  

3. Adicionar interface para extrair os detalhes dos empenhos de forma 

automatizada. Falta um local para realizar download direto dos detalhes 

de cada empenho de forma estruturada. Evitaria as centenas de 

requisições realizadas ao portal. Isso acarreta prejuízo para ambas as 

partes (tempo e congestionamento de rede). 

4. Garantir o preenchimento do campo “Referência Legal” em todos os empenhos 

dispensados de licitação em função do coronavírus. 

5. Adicionar o número de dispensa nos detalhamentos de empenho. Com essa 

adição daria maior poder às analises, uma vez que conseguiríamos identificar o 

quanto de cada dispensa está sendo efetivado e com o que. 

6. Garantir que nos detalhamentos referentes aos sub empenhos, a descrição do 

objeto seja exclusivamente referente ao subempenho. 

7. Resolver as inconsistências relativas ao número de itens e valores após anulação. 
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