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Introdução 

 

O atual momento político nacional, evidencia uma vociferação popular, no que diz 

respeito ao combate a corrupção, incluindo medidas que proporcionem maior 

transparência na administração pública. Este movimento, justifica-se principalmente 

pelos escândalos que se tornaram públicos recentemente. Segundo dados do 

ESTADÃO (2015), a corrupção no Brasil chega a desviar alarmantes R$ 200 bi por 

ano, desta forma, precarizando outras áreas, tais como, educação, saúde e 

segurança. 

Está previsto na Constituição Federal, e regulamentado pela lei 8.666/93, que a 

licitação garanta a população, a escolha de proposta mais vantajosa 

financeiramente. O princípio basilar do direito administrativo é o princípio da 

legalidade, que vincula a administração às leis existentes e a submete ao controle 

jurisdicional para exame da observância das leis no exercício da sua competência 

(MAURER, 2006). 

Segundo TANZI (1997) o grau de complexidade dos projetos ofertados em um 

processo licitatório por exemplo, apresentam maiores probabilidades de ato de 

corrupção. Exemplifica que em Milão na Itália, que obteve redução de 52% nos 

custos de construção de metro, e 59% na construção do terminal aeroporto, após 

descoberta de um grande esquema de corrupção. 

 

Proposta 

 

O presente trabalho objetiva, identificar e auxiliar a tomada de decisão de possíveis 

direcionamentos de licitação em editais públicos da cidade de Marília – SP. 

O estudo do caso foi realizado com auxílio da MATRA “Marília Transparente”, uma 

Organização Não Governamental com a missão de fiscalizar os poderes municipais 

e, assim manter a transparência na gestão pública municipal. Com esse auxílio 

foram obtidas informações relacionadas a identificação destes agentes fraudulentos 

em diversos domínios. 

 

Metodologia 

 

Base de Dados 



Visando a obtenção de dados diversos foi construída uma base, utilizando arquivos 

disponibilizados nos portais públicos. Foram captados os arquivos, utilizando um 

algoritmo na linguagem: Shell Script, e conhecimentos da área de redes. 

Foram obtidos aproximadamente oito mil arquivos, entre editais abertos, concluídos, 

licitações, e arquivos anexos destes documentos. Tudo isso soma aproximadamente 

seis gigabytes de arquivos. 

 

Extração de informação 

 

Considerando a grande quantidade de dados a qual o sistema está sujeito a 

processar, torna-se necessária uma abordagem para recuperação destes dados 

desagregados, torná-los semânticos, e persisti-los em formato que possibilite ao 

algoritmo um acesso rápido e eficiente. 

Um sistema de extração de informação visa extrair com especificidade tipos de 

informações de textos (SCARINCI, 1997). O particionamento do texto requisitado 

permite que as partes consideradas não pertinentes ao domínio sejam ignoradas 

efetivamente. 

Para extração de informações dos dados obtidos e posicionados na base de dados 

previamente construída foi utilizada a biblioteca Python PDFMiner. 

 

Bag of Words 

 

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). Cada elemento desta representação equivalente a cada atributo (Palavra) 

pertencente ao documento. Podem ser localizados um ou mais atributos (ax, x = 

1,2,3, ... n), para um ou mais documentos (dy = 1,2, 3,...m). 

 

Aprendizado Supervisionado 

 

Segundo Monard e Baranauskas (2003), aprendizado de Máquina é uma área da 

inteligência artificial que objetiva o desenvolvimento de técnicas computacionais 

sobre aprendizado e a construção de sistemas capazes de obter conhecimento de 



maneira individual e automática um sistema de aprendizado é um algoritmo capaz 

de auxiliar na tomada de decisão, baseando-se em experiências oriundas de 

tentativas bem-sucedidas anteriormente. A obtenção de conclusões genéricas sobre 

um conjunto específico de documentos pode ser definida como indução. 

Aprendizado indutivo permite a divisão em aprendizado supervisionado e não-

supervisionado. Neste trabalho, serão utilizados algoritmos não-supervisionados. 

O objetivo do algoritmo de indução é a construção de um classificador que possibilite 

determinar a classe de novos exemplos, ainda não rotulados. 

 

Resultados e trabalhos futuros 

 

Os resultados constituem: Obtidos mais de 10 mil arquivos, e construída uma base 

dados de documentos. Foram extraídos os editais de compra de materiais diversos, 

e persistidos em formato de texto puro (txt). 

Após a extração dos documentos, foi implementado o modelo espaço vetorial bag of 

words, e atribuídos todos os elementos dos editais a uma matriz de características, 

ou seja, um dicionário dos editais. 

Com esta etapa concluída, estão sendo avaliados os algoritmos de aprendizado 

não-supervisionado e será avaliado o algoritmo que corresponde ao agrupamento 

mais descritivo pertencente a um domínio previamente avaliado. 
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