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Resumo 

O presente projeto visa mostrar a utilização de aprendizado de máquina para 

resolver problemas ligados a licitações públicas, onde ocorrem diversas fraudes e 

roubos propiciando empresas e membros de órgãos públicos. O sistema indicará 

possíveis problemas com o pagamento de licitações, mostrando um índice de 

possibilidades para ocorrência desse tipo de fraude. 

 
Introdução  
 
Os órgãos públicos são entidades governamentais responsáveis pela administração 

direta ou indireta e gerenciamento de recursos públicos. Esse gerenciamento é 

bastante complexo e por isso, carece de um auxílio diretamente relacionado a 

aquisição de bens e serviços terceirizados. Essas instituições públicas têm o auxílio 

da chamada, Licitação.  

A licitação tem princípios básicos que guiam os procedimentos que servem de 

orientação na interpretação das diversas normais que regulam contratos e serviços 

terceirizados. Dispostas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei das 

Licitações, e em outros instrumentos normativos que procuram assegurar ao órgão 

público a escolha da melhor proposta em termos de qualidade e preço. A própria Lei 

de Licitações, em seu artigo 3°, explica os seus objetivos e princípios. 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1993. 

Porém, mediante aos processos licitatórios existem meios e brechas no qual podem 

ocasionar casos em que malfeitores utilizariam dessas falhas para a prática de 

fraudes e roubos beneficiando membros de órgãos e empresas que participantes. As 

fraudes mais comuns segundo um estudo realizado pelo Contas Abertas, são: o 

superfaturamento, direcionamento da licitação, ausência de informações ou 

inexistência pública no Diário oficial, inexigibilidade de licitação, o acordo prévio e a 

contratação de fundações e organizações não governamentais (ONGs). 



 

Objetivos Gerais 

O sistema proporcionará detecção de fraudes em licitações, especificamente lidando 

com o superfaturamento com base em aprendizado de máquina. 

Objetivos Específicos 

A proposta do projeto é captar informações chaves em editais e notas de licitações, 

onde por meio dessas informações, aplicar o aprendizado de máquina para analisar 

e transpor um relatório informando se aquela determinada licitação possui ou não 

possibilidades de fraude de superfaturamento. 

 

Metodologia 

No presente artigo será analisada a modalidade Convite ou Carta-Convite, onde são 

convidadas empresas (no mínimo três) interessadas para oferecerem seus prelos de 

compra de produtos (Presidência da República,1993). É utilizada para contratações 

de menor valor, ou seja, para aquisição de materiais e serviços até o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais),ou para execução de obras e serviços de engenharia 

até o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Para que a verificação das informações e valores nos editais e notas finais sejam de 

forma precisa e, que constitua em uma taxa de acerto bem alta, será utilizado 

aprendizado de máquina com base nas análises levantadas e com os dados obtidos 

nas notas e editais. Com isso, e se baseando em dados estatísticos, demonstrará se 

a licitação está entre os padrões contidos na lei ou se possui possibilidade de algum 

superfaturamento. 

Desenvolvimento 

O projeto tem o intuito de desenvolver um sistema que utiliza recursos e aplicações 

para procurar a fraude de superfaturamento em licitações, ou seja, o projeto procura 

os dados e valores da licitação, onde a partir disso executa uma análise dos dados 

obtidos com as informações já contidas no banco de dados e, posteriormente, traz 

resultados indicando a probabilidade de a licitação analisada ser superfaturada. 



Para a captação dos dados, o sistema utilizará um web crawler que varrerá a 

internet e montar uma base de dados com os preços médios dos produtos contidos 

na licitação, onde os dados captados serão comparados com as informações 

contidas nas notas das empresas ganhadoras e nos editais já finalizados. 

Segundo Ganjisaffar (2013), o web crawler é um rastreador que circula pela internet 

de forma automática e metódica, onde copia os dados de uma página alocando os 

dados ou indexando as páginas web para facilitar uma busca, o web crawler é 

utilizado em motores de buscas de sites, como o Yahoo (Yahoo! Slurp), Google 

(Googlebot) e Bing (Msnbot).  

Resultados Preliminares 

No desenvolvimento do projeto até então, constituiu-se em pesquisas exploratórias 

que envolveram o aprendizado de máquina supervisionado, a extração de dados 

junto com recursos, ferramentas e bibliotecas de programação, além de uma análise 

em livros, leis, editais e notas de licitações para um maior aprimoramento e 

entendimento do assunto abordado para novas análises posteriores.  
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