
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GARÇAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIEL BATISTA VIEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOÃO BAPTISTA CARDIA NETOORIENTADOR(ES): 



FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DE PROCESSOS
LICITATÓRIOS
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Resumo. O paı́s vive uma grande conscientização e luta contra a corrupção,
isso tem se evidenciado pelas movimentações populares e maior rigor nas
investigações. Apesar de existir legislação que obriga as administrações
públicas a publicarem suas prestações de conta, esses dados não são normal-
mente de fácil entendimento e, desta forma, dificulta a apuração da sociedade e
descoberta de irregularidade. O presente trabalho visa empregar conceitos de
Data Mining e Machine Learning nos dados de licitações da cidade de Marı́lia
e criar uma ferramenta que consiga identificar a existência de irregularidades
nesses processos.

1. Introdução
O momento atual da polı́tica Brasileira se dá, principalmente, pelo clamor popular do
combate à corrupção e adoção de medidas com maior transparência nos gastos públicos.
No Brasil a corrupção chega a desviar RS 200 bi por ano (FOLHA, 2015), dinheiro esse
que poderia ser aplicado em áreas deficientes, como saúde, educação, segurança e pre-
vidência.

A licitação é o procedimento previsto no ordenamento jurı́dico para a
Administração Pública eleger a proposta mais vantajosa financeiramente. Este instituto
está previsto na Constituição Federal e foi regulamentado pela Lei 8.666/93.

Segundo (MAURER, 2006), o princı́pio basilar do direito administrativo é o
princı́pio da legalidade, que vincula a administração às leis existentes e a submete ao con-
trole jurisdicional para exame da observância das leis no exercı́cio da sua competência.
Argumenta (SPECK, 2000) os diversos escândalos no Brasil aumentaram o debate sobre
corrupção. Esse tema obteve densidade a partir da divulgação dos escândalos recentes e
levou à avaliação mais aprofundada de possı́veis falhas processuais e estruturais que pos-
sibilitam esquemas inidôneos. Desta forma, o autor observa os custos e as consequências
sociais da corrupção.

(Tanzi, 1997) alega que o grau de complexidade de projetos de obras públicas,
apresentam maiores relações para com atos de corrupção em um paı́s. Exemplifica com
dados da cidade de Milão na Itália, que teve redução de 52 nos custos de construção de
metrô e 59 de redução, na construção do terminal do aeroporto local, após a descoberta
de um grande esquema de corrupção. A redução nos custos, foi provocada pela queda no
custo das obras.

2. Objetivos
O presente trabalho objetiva, localizar na cidade de Marı́lia-SP, possı́veis fraudes em edi-
tais públicos para contratação de serviços diversos.



O estudo de caso foi realizado com auxı́lio da MATRA “Marı́lia Transparente”,
uma Organização Não Governamental com o objetivo de fiscalizar os poderes municipais
e, assim manter a transparência na gestão pública municipal. Considerando que os dados
fornecidos nos portais oficiais do municı́pio, apresentam-se de maneira desagregada e
pouco semânticos, é necessária uma abordagem para construção de uma base de dados.
É desejado aplicar algoritmos de aprendizado de máquina para realizar verificações em
dados de maneira eficiente, otimizando o processo de verificação manual.

3. Metodologia
3.1. Base de Dados
Visando a obtenção de dados diversos foi construı́da uma base, utilizando arquivos dispo-
nibilizados nos portais públicos. Foi desenvolvido um crawler para extração dos dados re-
levantes à licitação. Para seu desenvolvimento foi utilizada a linguagem de programação
Python. Foram obtidos aproximadamente oito mil arquivos, entre editais abertos, con-
cluı́dos, licitações, e arquivos anexos destes documentos. Somados, apresentam aproxi-
madamente seis gigabytes de arquivos.

3.2. Extração de Informação
Diante do cenário apresentado, onde é necessária uma abordagem para que os documen-
tos recuperados, e apresentados de maneira desagregada, sejam organizados, desta forma,
possibilitando que sejam persistidos de maneira que seja possı́vel a construção de uma
base semântica, visando o processamento destes dados posteriomente. (Scarinci, 1997)
define que um sistema de extração de informação visa extrair com especificidade tipos
de informações de textos. O particionamento do texto requisitado permite que as partes
consideradas não pertinentes ao domı́nio sejam ignoradas efetivamente. Segundo (Cowie,
1996), Extração de Informação pode ser definida como qualquer processo, que visa com-
binar e obter estruturas que são recuperadas em um ou vários textos.

3.3. Bag of Words
Visando a classificação destes documentos, é utilizado o modelo Bag of Words. Bag
of Words, é uma forma de representação de documentos que possibilita a utilização de
algoritmos de aprendizado em seus dados. O modelo Bag of words é um dos modelos para
representação de dados textuais conhecido como espaço-vetorial, onde cada documento
é um vetor em um espaço multidimensional e cada dimensão representa um termo da
coleção (Feldman, 2006). Visando identificar a classificação do documento em questão,
são visualizados os termos mais comuns presentes, por exemplo: Um edital que visa
adquirir materiais escolares, especificamente lápis, terá em seu corpo o termo lápis citado
diversas vezes, desta forma, entende-se que o documento trata da aquisição do objeto
lápis, pela incidência do termo. Ao adquirir esta informação, é possı́vel localizar junto
a ela a possı́vel quantidade, e alguma especificidade para aquisição deste objeto, após
construção do bag of words, o treinamento de um classificador é facilitada.

3.4. Aprendizado de Máquina
(Fayyad, 1996) define o aprendizado de máquina como, o processo não-trivial de iden-
tificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e ultimamente compre-
ensı́veis. Segundo (Mitchell, 1997) o principal objetivo do algoritmo de aprendizado é in-
duzir um classificador objetivando rotular, com alta precisão, novos casos, ou incidência



semelhante. A obtenção de conclusões genéricas sobre um conjunto especı́fico de docu-
mentos pode ser definido como indução, podendo ser definida como o raciocı́nio que é
originado de um conceito especı́fico, sendo generalizado, da parte para o todo. Através
da inferência indutiva, um conceito pode ser aprendido utilizando as informações obtidas
sobre exemplos apresentados anteriormente. (Monard e Baranauskas, 2003). O objetivo
do algoritmo de indução é a construção de um classificador que possibilite determinar a
classe de novos exemplos, ainda não rotulados.

4. Resultados
Até o presente momento, foram determinados os algoritmos de extração de informação,
e construı́da a base de dados com documentos públicos obtidos nos portais municipais,
totalizando aproximadamente oito mil arquivos. Após a construção desta base, foram
extraı́dos os dados dos documentos, e utilizando o modelo Bag of Words, foi construı́da
uma matriz de caracterı́sticas, com atributos dos documentos, e serão aplicados algoritmos
de aprendizado de máquinas, de forma a identificar qual algoritmo apresentará maior
efetividade no ato de classificação. Os algoritmos utilizados primeiramente são: K-means,
e o algoritmo a priori, porém, podendo considerar outros algoritmos caso o resultado
obtido com os mesmos não seja satisfatório.
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