
  

FICHA TÉCNICA 

Projeto Licitômetro 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ESTRATÉGIA INICIATIVA ESTRATÉGICA 

Promover o 
aperfeiçoamento do 
sistema de defesa 

social 

Aperfeiçoar a atuação do 
MP/BA no combate ao crime 

organizado 

Elaborar e implementar projeto 
objetivando melhorar e centralizar o 

fluxo e a gestão de dados ou 
informações da área de inteligência 

operacional 

GESTÃO DO PROJETO 

Projeto estratégico por adesão: NÃO 

EMENTA DO PROJETO 

 
O Projeto Licitômetro visa desenvolver uma ferramenta de BI (Business Intelligence) para 

pesquisa e análise das licitações e contratações dos Municípios e do Estado da Bahia, que 

contemple vínculos e trilhas para detecção de situações suspeitas. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 
Diante da necessidade de prevenção e combate aos ilícitos envolvendo a aplicação de verbas 

públicas e em razão da fragilidade dos mecanismos de controle e detecção de fraudes, o 

projeto surge para, a partir de um cenário macro (envolvendo uma grande quantidade de 

dados), gerar cenários específicos de possíveis situações suspeitas, bem como proporcionar 

vários tipos de levantamento e cruzamento de dados, tais quais: dados municipais e estaduais 
(quantidade e relação dos processos de licitações, dispensas e inexigibilidades; mapa 

geográfico dos municípios; população, área e IDH, extraídos do IBGE; prefeituras com contas 

julgadas pelo TCM/BA; relação dos participantes dessas licitações, dispensas e 

inexigibilidades, destacando aqueles mais vezes inabilitados, aqueles que constam/constaram 

nas bases federais como inidôneos, impedidos, ou punidos, etc; relação de servidores 

públicos, inclusive a quantidade de matrículas registradas por CPF; empresas que iniciaram 
atividade na Receita Federal e, logo após, participaram de licitações, bem como aquelas que 

participaram dos certames antes mesmo de terem formalizado o início da atividade; licitações 

que foram disputadas por empresas com sócios em comum; licitações realizadas por 

prefeituras após 2016, envolvendo participantes que foram habilitados e que haviam feito 

doação nas Eleições de 2016 para candidatos a prefeitos; além de outras trilhas de análise). 
 

 


