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Resumo 
O atual cenário da grave crise decorrente da pandemia do COVID-19 e a 
necessidade de imediata atuação no combate aos efeitos dessa pandemia 
requerem que a infraestrutura do sistema de compras públicas atue de forma 
urgente, transparente e com eficiência para alcançar que todos os insumos 
de saúde necessários estejam disponíveis. Esse trabalho apresenta a 
metodologia desenvolvida no Governo Estadual do Rio Grande do Sul para 
modernizar, agilizar e baratear às compras públicas do setor saúde. 
Apresenta-se como a partir da base de dados coletados com as transações 
da Nota Fiscal Eletrônica, se aplica parâmetros estatísticos e algoritmos para 
classificar e identificar produtos a licitar e se elabora Preços de Refêrencia. 
Para productos não-medicamentos, se aplica mineração a textos e 
algoritmos propios. O resultado é compras públicas decididas por preços 
reais do mercado, poupança no gasto, rapidez e transparência na definição 
de preços e melhores serviços ao cidadão.  

Códigos JEL: H2, H5, H51, H57, H75, O33 

Palavras-chave: compras públicas, ciência de dados, inteligência 
artificial, big data, inovação digital, eficiência no gasto público, Nota fiscal 
eletrônica, medicamentos, setor saúde, PROFISCO 
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Sumário executivo 
 
O atual cenário da grave crise decorrente da pandemia do COVID-19 e a necessidade de 
imediata atuação no combate aos efeitos dessa pandemia requerem que a infraestrutura 
do sistema de compras públicas atue de forma urgente, transparente e com eficiência para 
alcançar que todos os insumos de saúde necessários estejam disponíveis, compostos por 
equipamentos, profissionais, insumos, tecnologia, e novas unidades hospitalares, em curto 
período de tempo, restrição de recursos financeiros e coordenação remota das ações. 
 
Em 2010, o BID aprovou um financiamento de US$ 60 milhões de dólares para apoiar a 
modernização da gestão fiscal do governo do Rio Grande do Sul, no âmbito do Programa 
de Modernização da Gestão Fiscal (PROFISCO). Através de forte investimento em 
tecnologia e reengenharia de processos, o projeto visava incrementar a receita própria, 
melhorar a eficiência e o controle do gasto público; e prover melhores serviços ao cidadão.  
 
A Metodologia para Estimativa de Preços de Referência com base na Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), uma das ações de modernização financiadas pelo projeto, apresenta e compartilha 
teoria, conhecimento técnico e ferramentas, abrindo novas oportunidades para a alocação 
de recursos de forma mais eficiente na aquisição de medicamentos e insumos do setor 
saúde. Esta publicação tem o objetivo de apresentar a experiência do estado do Rio Grande 
do Sul na criação e aplicação desta metodologia, desenvolvida pela Secretaria Estadual da 
Fazenda.  
 
Cortar gastos (gastar menos) não deve ser a única alternativa ao gigantesco desafio dos 
gestores públicos para alcançarem um maior equilíbrio entre as contas públicas no Brasil. 
Inovação e ações voltadas a ampliar também a eficiência do gasto (gastar melhor) são 
medidas obrigatórias na batalha pela redução das distâncias entre o que se arrecada e o 
que se gasta nas administrações públicas – equação que restringe cada vez mais a 
realização de investimentos em serviços importantes à sociedade.  
 
A NF-e como termômetro de preço real de mercado 
Na metodologia que propomos, o agente de compras, ao invés de selecionar o melhor preço 
com base em orçamentos recebidos, que podem apresentar valores superestimados, ou 
nos valores apresentados pelas propostas de um dado certame, por exemplo, passa a 
selecionar o melhor preço com base em valores efetivamente praticados pelo mercado, 
refletidos na NF-e. Ou seja, a aquisição pública passa a ter como parâmetro o valor que um 
determinado produto atinge baseando-se na concorrência de mercado e na lei de oferta e 
procura. Alem de brindar maior precisão e gerar poupanca pelos menores precos 
identificados, a solucão tambem reduz o tempo requerido pela pesquisa de mercado 
tradicional e promove maior transparência na gestão de compras públicas. 
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O modelo desenvolvido consiste em, a partir da base de dados coletados com as 
transações da NF-e, elaborar Preços de Referência evitando a aquisição de produtos com 
valores acima dos praticados no mercado. Isso significa dizer que toda vez que uma 
empresa emite uma NF-e de seu produto, o item fica registrado nos bancos de dados das 
fazendas públicas, bem como sua descrição, volume, quantidade, e preço, entre outras 
informações. E essas informações, especialmente o preço, estão à disposição em cada 
estado e serão a base da pesquisa. O trabalho inclui a aplicação de parâmetros estatísticos 
e o desenvolvimento de algoritmos próprios para classificação, identificação e 
parametrização dos dados. A partir de análises iniciais dos dados dos produtos solicitados, 
é possível definir a apuração do Preço de Referência. Os valores calculados são validados 
por testes de consistência estatística. De posse desses preços, o comprador tem condições 
de avaliar se as propostas recebidas estão dentro dos parâmetros de mercado, podendo 
assim definir os critérios da compra. 
 

Metodologia para estimativa de preços 

O processo da precificação apresenta uma importante distinção metodológica: (i) 
medicamentos e (ii) demais produtos. A formação dos Preços de Referência segue o 
seguinte diagrama:  

 

 
 

Do código de barras à mineração de dados em R 

Resumidamente, a diferença do trabalho realizado para precificar medicamentos e para 
precificar os demais produtos encontra-se na primeira etapa, na identificação do produto. 
Nessa etapa, a geração dos valores de referência para medicamentos é realizada por meio 
da busca ao código de barras do produto, o chamado código GTIN, de uso obrigatório e 
padronizado pelas instâncias de regulação do setor, informado no documento fiscal. Além 
da busca ao código GTIN, a etapa de identificação para medicamentos conta ainda com o 
cruzamento das informações colhidas com os dados (valores) do Guia Brasíndice 
(publicação com a listagem dos medicamentos comercializados no país), para a 
comparação dos preços. Já para as buscas de dados para Não-Medicamentos, ela 
acontece por meio de mineração de texto nos dados colhidos do campo de descrição do 
produto, etapa em que são utilizados os algoritmos desenvolvidos para o projeto. 

Após a identificação do produto (etapa 1 no diagrama), tanto a metodologia para 
medicamentos quanto para os demais produtos, seguem caminhos similares. No estágio 
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do tratamento dos dados (etapa 2), acontecem dois procedimentos importantes: o 
fracionamento, que realiza o tratamento nas quantidades da base pesquisada permitindo 
maior precisão ao método de precificação, e o tratamento estatístico, quando são aplicados 
os conjuntos de fórmulas estatísticas para a elaboração do Preço de Referência. 

Direcionado a gestores públicos, o estudo foi elaborado para levar a outros entes públicos 
a possibilidade de implantarem esta solução. O fato de ter como como insumo principal a 
NF-e e a padronização do sistema de emissão dos documentos fiscais no país faz com que 
a metodologia alcance um alto grau de aplicabilidade. Na forma de um passo a passo, é 
apresentado o detalhamento completo e a descrição técnica da metodologia, onde estão 
descritos procedimentos, aplicação de algoritmos, aplicação de regras estatísticas, 
descrição de scripts e códigos e as orientações detalhadas para sua utilização. Além disso, 
os algoritmos criados pela SEFAZ/RS foram desenvolvidos em linguagem R, software livre 
usado para análises estatísticas, com total compatibilidade às demais ferramentas usadas 
pelas organizações públicas.  

Direcionada a gestores públicos, a metodologia está dividida em seis unidades:  

A unidade 1 apresenta o contexto dentro do qual o projeto foi concebido e desenvolvido e 
seus pilares: programa de qualidade do gasto, NF-e, modelo de compras públicas no país, 
legislação e práticas vigentes.  

A unidade 2 apresenta uma descrição conceitual da metodologia Preços de Referência 
com base na NF-e: seus antecedentes, as frentes de atuação e os principais casos de 
aplicação na gestão pública do RS, a tecnologia alocada e a distinção metodológica entre 
as duas categorias de aquisições que integram o projeto: medicamentos e Não-
Medicamentos.  

Na unidade 3 se apresenta o material a ser compartilhado com os usuários da metodologia. 
Trata-se do Toolkit Medicamentos, um kit básico de arquivos que vai permitir uma completa 
demonstração com a aplicação prática da metodologia.  

E por fim, na unidade 4 são listados os desafios e oportunidades ainda existentes no 
projeto, bem como as recomendações que a experiência do RS permite apresentar com o 
endereço eletrônico para o acesso ao uso em teste da ferramenta de precificação. 
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Unidade 1 
 
Programa de qualidade do gasto do RS  
A importância econômica das compras públicas no Brasil pode ser percebida por 
representar, em 2017, 13,5% do gasto total do Governo, e por ocupar 6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) da Região da América Latina e Caribe1. De acordo com a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) dataset on public procurement at 
central government level, essas despesas correspondem a aproximadamente 12% do PIB 
dos seus Países Membros2.  

No contexto específico do Brasil, ações e políticas voltadas à eficiência do gasto público 
são consideradas mais que importantes. São imprescindíveis. Estudos apontam que, a 
cada ano, a ineficiência em compras públicas, no serviço público e nas transferências 
direcionadas da região da América Latina e Caribe é de, aproximadamente, 4,4% do PIB 
da região, e, em médio, por cerca de 16% do gasto público, considerando os anos de 2015 
e 2016 (BID, 2018)3.  

O total de gastos com medicamentos no sistema de saúde pública do Brasil passou de R$ 
14,3 bilhões em 2010 para R$ 18,6 bilhões em 2016 (IPEA, 2018)4. Neste documento se 
apresenta metodologia desenvolvida, desde 2012, pela Secretaria da Fazenda do estado 
do RS5 (SEFAZ/RS) para o uso dos dados da NF-e para estimar Preços de Referência6 de 
insumos de saúde para as compras públicas, o que resultou em significativa economia para 
o tesouro público do estado7. Os resultados de maior impacto financeiro se concentram na 
aquisição de medicamentos. Ver Anexo II para informações sobre compras públicas no 
Brasil. 

A metodologia consiste em, a partir da base de dados das NF-e, estimar Preços de 
Referência para subsidiar a compra de medicamentos. O conhecimento destes preços 
representativos deverá evitar a aquisição de produtos com valores acima dos praticados no 
mercado. A metodologia inclui a aplicação de parâmetros estatísticos e o desenvolvimento 
de algoritmos próprios para classificação, identificação e parametrização dos dados, com 
alto nível de replicação a outros entes públicos que possuam implantada a NF-e por basear-
se em software livre. 

	
1 Panorama de las Administraciones Públicas LAC 2020. 
2 Disponível em: https://www.oecd.org/gov/public-procurement/. Consulta em 20 de junho de 2020. 
3 Mejores gastos para mejores vidas: Como Brasil y la región pueden hacer más con menos – BID,2018. 
4 Evolução do Gasto com Medicamentos do Sistema Único de Saúde no período de 2010 a 2016. Fabiola 
Sulpino Vieira, 2018 – Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). 
5 Ver Anexo II para informações sobre a SEFAZ/RS e Tesouro Público do Estado do RS. 
6 Antes da contratação pública, se requer a realização de pesquisa de mercado para definição do Preço de 
Referência do bem a ser adquirido - etapa exigida peia Lei Nacional de Compras no Brasil. O Preço de 
Referência é utilizado para dar suporte à programação orçamentária do gasto; para definir o método licitatório; 
e já durante o certame, para determinar que uma proposta de preços seja vantajosa para a administração 
pública. 
7 SEFAZ/RS, 2019. Registrou-se economia acumulada, até o final de 2018, de R$ 740 milhões, considerando 
um universo de gastos de R$ 13,3 bilhões (custos setoriais relacionados). 
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O desenvolvimento da Metodologia para Estimativa de Preços de Referência com dados 
da NF-e integra as ações do Programa de Qualidade do Gasto do RS, financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Profisco8 RS – Projeto de 
Fortalecimento da Gestão Fazendária do Estado do Rio Grande do Sul (2371/OC-BR).  

Em lugar de selecionar a proposta ganhadora de menor preço segundo cotações recebidas 
por pesquisa de mercado, os compradores selecionarão o melhor preço apresentado 
segundo o Preço de Referência baseado nos preços atuais de transações realizadas, 
resultante da análise dos dados das NF-es; e não mais, de preços cotados diretamente 
pelos provedores.  

Além da potencial economia gerada, com a informação precisa das NF-es, a aplicação da 
metodologia também simplifica e diminui os tempos prévios ao procedimento licitatório9. 
Com a segurança de que os Preços de Referência obtidos por meio das NF-e são gerados 
a partir de transações reais e com valores em constante atualização, os compradores 
podem ter mais informações para julgar se os valores de compra são adequados. 

As primeiras iniciativas da qualidade do gasto no RS nasceram antes mesmo de o estado 
ter um programa formalmente estruturado e a partir de conceitos ainda incipientes sobre o 
assunto. No decorrer do tempo, entretanto, ainda que desarticuladas entre si, tais ações 
foram dando prova do fortalecimento não apenas da discussão e da relevância do tema 
como também do potencial de resultados que começavam a ser vislumbrados.  

Em 2010, com a criação da Divisão de Estudos Econômicos e Fiscais e de Qualidade do 
Gasto (DEQG) dentro da estrutura orgânica que instaurou as áreas do Tesouro do Estado, 
os projetos que já vinham sendo constituídos foram acolhidos e passaram a ter maior peso 
institucional. O amadurecimento das ações levou então à consolidação e formalização, em 
março de 2013, do Programa de Qualidade do Gasto, que foi instituído por meio de decreto 
para racionalizar o gasto público por meio da promoção e da integração de ações voltadas 
à gestão eficiente do gasto10.  

O propósito do programa é desenvolver projetos e soluções para a melhor gestão da 
aplicação dos recursos públicos e a consequente melhoria da prestação dos serviços. O 
foco de atuação de suas ações é a eficiência e a economicidade no uso dos recursos.  

  

	
8 O PROFISCO RS é um projeto individual da Linha de Crédito Condicional para Projetos de Investimento 
CCLIP - Programa de Modernização da Gestão Fiscal em Brasil (PROFISCO). 
9 Estima-se que as cotações de preços podem representar até 45% de todo o tempo dedicado ao processo 
licitatório. Preços de Referência em Compras Públicas: Ênfase em Medicamentos – Franklin Brasil, 2015 - 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
10 Decreto 50.183, de 25 de março de 2013. 
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Os eixos de atuação do programa são:  

 
 
Entre os principais projetos do programa, estão:  

Eixo gestão da despesa 

Painel de Gestão da Saúde (PGS) - Sistema para gestão dos contratos com os hospitais 
responsáveis pelos atendimentos do Serviço Único da Saúde (SUS) à população. O PGS 
visa alavancar a qualidade do gasto com a rede hospitalar do RS a partir do 
desenvolvimento de sistema informatizado de regulação e gestão dos contratos11.   

Eixo Preços de Referência 

A principal frente do Programa de Qualidade do Gasto do RS e um dos principais projetos 
do Tesouro do Estado é o projeto Preço de Referência NF-e. O objeto desse estudo trata-
se de uma inovação que permite um alto potencial de aperfeiçoamento do modelo de 
compras públicas, tanto no que diz respeito ao processo quanto no que se refere à 
economicidade.  

A outra iniciativa nesse eixo são os contratos de serviços terceirizados: listagem 
discriminada por itens de serviço e unidades de medida, com vista a subsidiar os gestores 
com informações para contratação e gestão dos contratos de serviços terceirizados por 
órgãos estaduais. Consiste em um sistema que informa quais são os Preços de Referência 
para contratação de determinados serviços. Com o sistema, o processo de contratação de 

	
11 Monitora os gastos com pagamentos do RS, Tesouro RS. O trabalho permite aprimorar a gestão de contas 
como água, luz e telefonia em diferentes áreas e órgãos da administração estadual, garantindo aos gestores 
maior controle e monitoramento de despesas de custeio. Trata-se de um módulo informatizado que integra o 
sistema de controle de informações denominado Finanças Públicas do Estado – FPE. Sua metodologia consiste 
em obter indicadores de desempenho que sirvam como métrica de eficiência no uso dos recursos.  
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terceirizados pelos gestores públicos é otimizado, eliminando os orçamentos prévios, 
racionalizando o processo e padronizando os procedimentos de contratação.  

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 

O Sistema de NF-e é a fonte para a busca de preços que irá compor o cálculo de Preços 
de Referência, sua base de dados é o que oferece à metodologia total aplicabilidade.  

Adotada no Brasil compulsoriamente a partir de 200712, a NF-e foi um projeto desenvolvido 
de forma integrada pelas secretarias fazendárias dos estados e pela Receita Federal. 
Consiste em um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado 
eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação 
de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.  

Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital13 do remetente, e a autorização de 
uso fornecida pelo fisco, antes da ocorrência do fato gerador. Sua emissão é obrigatória a 
todas as empresas que pagam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) - e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)14. 

Resumidamente, o processo consiste em a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo 
eletrônico com informações fiscais da operação, assinado digitalmente (garantia de 
integridade e de autoria). Este arquivo (a NF-e propriamente dita) é transmitido para a 
Secretaria de Fazenda do estado de jurisdição do contribuinte, onde ocorre uma pré-
validação do documento. Após o recebimento, a respectiva SEFAZ/RS disponibiliza 
consulta pela Internet ao destinatário e a outros legítimos interessados, que precisam deter 
a chave de acesso15 do documento eletrônico.  

O arquivo é também transmitido para a Receita Federal, o repositório nacional das NF-es 
emitidas em todo o território nacional. Para o trânsito da mercadoria, o Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE)16 deve ser impresso para acompanhar a mercadoria e 
auxiliar na consulta da NF-e.  

A NF-e foi um dos três subprojetos que integraram a implantação do SPED (Sistema Público 
de Escrituração Digital). Os outros dois foram a Escrituração Contábil Digital e a 
Escrituração Fiscal Digital. O SPED é o instrumento que unifica as atividades de recepção, 
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante 
fluxo único, computadorizado, de informações. Graças à certificação digital, esses 

	
12  Ajuste SINIEF 07/05, de 05/10/2007, instituiu nacionalmente a NF-e e o DANFE. Os Ajustes SINIEF são 
normatizações do Sistema Nacional de Informações Econômicas Fiscais (SINIEF), integrantes do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).  
13 Código anexado ou logicamente associado a uma mensagem eletrônica que permite de forma única e 
exclusiva a comprovação da autoria de um determinado conjunto de dados. Como a assinatura de próprio 
punho, comprova a autoria de um documento escrito. A verificação da origem do dado é feita com a chave 
pública do remetente (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)).  
14 Portal NF-e/Ministério da Economia. 
15  Chave criptográfica: valor numérico ou código usado com um algoritmo criptográfico para transformar, 
validar, autenticar, cifrar e decifrar dados - ITI. 
16  Documento auxiliar para acompanhar o trânsito de mercadorias. Não é uma nota fiscal, nem a substitui, 
servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, 
que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e através do ambiente nacional 
da Receita Federal ou na página web da SEFAZ/RS.  
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documentos são validados em meio eletrônico e assim fiscalizados de forma mais eficiente 
pela Receita Federal. Ver Anexo I para maiores informações. 

Convergência da metodologia à normativa legal 

A convergência da Metodologia de Precificação com o contexto atual do Brasil e seus 
estados e seu alto potencial de aplicabilidade são reforçados por dois fatores: o primeiro, a 
NF-e diz respeito à padronização do sistema de emissão dos documentos fiscais no país; 
o segundo, o fato do país ter uma legislação única para reger compras públicas, onde Lei 
de Licitações 8.666/93 estabelece que as aquisições devem ser norteadas pelos princípios 
da administração pública. Ver Anexo III para informações sobre compras públicas. 

Observando o que estabelece a legislação vigente, é possível analisar a importância do 
projeto de precificação sob dois prismas: um indo ao encontro do que a lei exige e outro 
indo além dela, possibilitando qualificar o que a lei exige, se levado em conta o as 
possibilidades que a metodologia oferece.  

A evidência dessa convergência pode ser identificada na legislação, que determina que:  

• A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
onde todos os interessados no processo licitatório devem ter tratamento igualitário, sem 
privilégios, para a seleção da proposta mais vantajosa.  

• As compras públicas devem observar os princípios de administração pública de forma 
que a escolha da proposta mais vantajosa ao erário público seja assegurada sem 
qualquer tipo de sobrepreço. 

• O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado17. 
• O procedimento deverá apresentar “o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados”18 
• Sempre que possível, as compras públicas devem “balizar-se pelos preços praticados 

no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública”19. 

Ou seja, a legislação determina a “ampla pesquisa de preços”, mas não deixa expressa de 
que forma isso deve acontecer. Exatamente por isso, a jurisprudência, em especial de 
órgãos de controle, arraigou nas administrações públicas a prática dos três orçamentos. 
Essa mesma jurisprudência reconheceu a fragilidade desse modelo com orçamentos de 
fornecedores não refletirem necessariamente o preço de mercado, passando a exigir 
práticas mais confiáveis para a elaboração dos Preços de Referência, como acontece na 
União20.  

  

	
17  §1º, art. 15º, Lei 8.666/93. 
18   § III, art. 3º, Lei 10.520/02 – Lei do Pregão. 
19  § V, art. 15º, Lei 8.666/93. 
20  Preços de Referência em compras públicas, 2015 - TCU, especifica como fontes a serem consideradas na 
formação de Preços de Referência os valores praticados no site de compras do Governo e em atas de registros 
de preços de outros órgãos. 
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Unidade 2 
 
O uso da NF-e para estimar Preços de Referência 
 
A Metodologia de Preços de Referência via NF-e pode ser definida como uma frente que 
desenvolve técnicas de modelagem de dados e estatísticas para calcular preços de 
mercado para bens adquiridos pelo setor público.  

De forma conceitual, a precificação por meio da NF-e consiste no levantamento de Preços 
de Referência estatisticamente embasados que irão balizar a compra pública e cujos 
insumos partem de um completo processo de busca em um banco de dados de milhares 
de itens registrados no Sistema da NF-e. Isso a partir de uma metodologia de referência 
que inclui o desenvolvimento de algoritmos próprios e a aplicação de conceitos estatísticos.  

Isso significa dizer que toda vez que uma empresa emite uma NF-e de seu produto, o item 
fica registrado nos bancos de dados das fazendas públicas, centralizados no repositório da 
Receita Federal, bem como sua descrição, volume, quantidade, preço, entre outras 
informações. E essas informações, especialmente o preço, estão à disposição em cada 
estado e serão a base da pesquisa.  

Sigilo fiscal 

Apesar do acesso e da utilização do banco do sistema das NF-e para a aplicação da 
metodologia, a SEFAZ/RS segue critérios que garantem o sigilo fiscal dos contribuintes.  

Por sigilo fiscal entende-se o dever do agente público de proteger e resguardar as 
informações obtidas no exercício de suas funções de fiscalização, impedindo a 
administração tributária de divulgar informações fiscais de contribuintes e terceiros. O sigilo 
fiscal é um desdobramento dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade e da 
vida privada21, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, e está expresso no 
Código Tributário Nacional (CTN)22.  

Resguardado o sigilo fiscal pelos instrumentos legais acima mencionados, a Receita 
Federal possibilita e regulamenta por meio de portarias e instruções normativas a 
possibilidade de fornecer dados econômico-fiscais às entidades que não detenham a 
competência para cobrar e fiscalizar tributos, desde que seja de forma agregada e não 
possibilite a identificação de contribuintes23.  

A aplicação da Metodologia de Precificação da NF-e preserva as informações protegidas 
pelo sigilo fiscal. Para chegar aos resultados, não é necessária a utilização do nome do 
emitente da NF-e, é divulgado apenas o resultado da metodologia aplicada sobre os valores 
das NF-e, correlacionados com seus respectivos produtos de atacado, descartando, assim, 
qualquer possibilidade de quebra do sigilo fiscal.  

Ou seja, os responsáveis por compras e aquisições públicas irão receber apenas a 
informação consolidada sobre preços praticados no mercado, sem identificação de 

	
21 Constituição Federal 1988 – Artigo 5º – inciso X. 
22 Código Tributário Nacional – Lei 5.172/66 – Artigo 198. 
23 Receita Federal – Sigilo Fiscal - Medidas Provisórias e Leis. 
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contribuintes. Além disso, são aplicados diversos filtros à base de dados, como, por 
exemplo, a necessidade de, no mínimo, três fornecedores. Quando este número mínimo 
não for atingido, não ficam excluídas outras formas de precificação (ou comparação de 
preços de mercado), como a consulta a cadastros de fornecedores ou a bancos de preços 
da União, por exemplo. 

Dessa forma, a aplicação da metodologia garante que: não serão identificados os 
emissores das NF-e; os setores de compras receberão apenas os resultados da 
precificação; e o Preço de Referência somente será divulgado quando houver o mínimo de 
três fornecedores na base da NF-e.  

Experiência no uso da metodologia24 

Desde 2012, a precificação NF-e foi aplicada em três frentes da administração estadual do 
RS:  

1. Secretaria Estadual da Saúde (SES): subsidiar compras de medicamentos e insumos. 
2. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do RS (IPE-Saúde): remunerar 

credenciados. 
3. Central de Licitações do RS (CELIC): subsidiar demais compras de bens pelo estado. 

Distinção metodológica de precificação: medicamentos versus Não-Medicamentos 

A elaboração dos Preços de Referência com base na NF-e segue um processo de trabalho 
com as seguintes etapas macro: 

 

Entretanto, apesar das etapas macro serem as mesmas, o processo voltado a 
medicamentos e o voltado aos demais itens apresentam metodologias distintas. Essa 
distinção acontece, de forma mais expressiva, por uma diferença na primeira etapa, na 
chamada Identificação do Produto. No caso de medicamentos, o procedimento é realizado 
por meio da busca ao código GTIN (sigla de “Global Trade Item Number”)25 no documento 
fiscal. Para Não-Medicamentos, a busca acontece por meio do Mining Text, ou seja, pela 
mineração de texto26 nos dados do campo de descrição do produto (X-Prod). 

	
24 Ver Anexo II para informações adicionais. 
25  O GTIN, sigla de “Global Trade Item Number” é um identificador para itens comerciais. Os GTIN, 
anteriormente chamados de códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser 
precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. 
26 Extração de informações de uma fonte de dados por meio da identificação de padrões a partir de dados 
textuais não estruturados, buscando termos relevantes em documentos de texto com grande volume de dados 
e estabelecendo padrões e relacionamentos entre eles com base na frequência e temática dos termos 
encontrados (The Text Mining Handbook, Feldman & Sanger, 2009).  

3. 
PRECIFICAÇÃO 

 

2. 
TRATAMENTO  
DOS DADOS 

1. 
IDENTIFICAÇÃO  
DO PRODUTO 
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Ainda sobre medicamentos, além da busca ao código GTIN, há o cruzamento das 
informações com os dados do Guia Brasíndice27. O procedimento mais detalhado das 
metodologias pode ser representado da seguinte forma: 

 

 
 
Na etapa 1 – Identificação do Produto - MEDICAMENTOS, pela natureza desse mercado e 
pelas regulações da ANVISA, o uso do código GTIN é um parâmetro suficientemente 
confiável para a busca de transações.  

O código GTIN nada mais é do que o código de barras de cada mercadoria e segue um 
padrão internacional para identificação de produtos. É inserido/identificado no chamado 
campo CEAN da NF-e. Para qualificar a busca, a etapa 1 de medicamentos realiza ainda o 
cruzamento dos dados coletados pelo GTIN com as informações constantes no Guia 
Brasíndice. 

O Guia Farmacêutico Brasíndice é uma publicação que atualiza, quinzenalmente, a relação 
de medicamentos comercializados no Brasil. Existe desde a década de 60 e é considerado 
o primeiro guia de preços de medicamentos e materiais hospitalares do país. É uma 
referência e apresenta dezenas de informações que auxiliam na busca de preços, como: (i) 
nome e código do medicamento; (ii) nome e código de apresentação do medicamento; (iii) 
nome e código da substância; (iv) códigos EAN/TISS/TUSS (padrão Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS); y (v) relação de preços. 

Em sua versão eletrônica, o guia permite pesquisa a partir de campos para medicamentos, 
materiais e soluções. Em cada um deles, são oferecidas formas de pesquisa de acordo com 
as informações listadas acima para que sejam geradas as listas (figuras abaixo).  

	
27 Publicação com a listagem dos medicamentos comercializados no país - http://www.brasindice.com.br/. 
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Na etapa 1 – Identificação do Produto – Metodo , o GTIN mostrou-se insuficiente para a 
correta identificação de transações no banco de dados NF-e, e por isso, o processo segue 
outro caminho metodológico. Atualmente, o campo GTIN na NF-e não possui qualquer 
validação prévia. Ou seja, o contribuinte é livre até para deixá-lo em branco. Nos testes 
realizados foi possível encontrar casos nos quais um mesmo GTIN foi utilizado para 
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identificar mais de 300 produtos diferentes, quando na verdade, cada código deveria 
corresponder a um único produto. 

Nesse caso, é necessário que a pesquisa aconteça a partir do campo de descrição dos 
produtos no documento fiscal eletrôncio. O que exige que a busca de transações na base 
seja feita então pela mineração de texto, onde são utilizados os algoritmos desenvolvidos 
pela SEFAZ/RS.  

Aqui vale apresentar um importante esclarecimento. Na SEFAZ/RS, o campo de descrição 
dos produtos é identificado pela nomenclatura “XPROD”, que é um termo específico da 
base da NF-e do RS, não sendo, necessariamente, encontrado em outras bases de dados 
de outros estados brasileiros28.  

Na etapa 2 - Processamento de Dados - acontecem dois procedimentos importantes:  

• Fracionamento: realiza o tratamento nas quantidades da base pesquisada (se a NF-e 
trata da venda do medicamento, se de uma caixa com 12 envelopes ou um pacote com 
10 caixas, por exemplo). O fracionamento é importante pois é a partir dessa etapa que 
será possível identificar o valor unitário do item descrito na NF-e, assim, aplicar com 
precisão o método de precificação.  

• Estatística: onde são aplicados os conjuntos de fórmulas estatísticas para a elaboração 
do Preço de Referência.  

Assim como na etapa 1, as metodologias para fracionamento e apuração estatística da 
etapa 2 seguem procedimentos distintos. Em especial no fracionamento de medicamentos, 
vale explicar que o Guia Brasíndice por ser uma referência externa à NF-e pôde ser utilizado 
como base de comparação para o algoritmo de fracionamento desenvolvido para os 
medicamentos. No caso de produtos em geral (Não-Medicamentos), não existe tal 
referência. De forma que o algoritmo desenvolvido para fracionar os medicamentos não 
funciona para outros produtos.  

Aporte tecnológico 

A estrutura tecnológica passou por diversas fases de evolução com relação a software: 

Medicamentos 
Fase 1: quando a busca era realizada apenas na base da NF-e, ainda sem a utilização do 
Guia Brasíndice, as ferramentas utilizadas eram:  
• Banco de Dados => Microsoft SQL Server29 
• Análise Estatística e visualização dos dados => StatSoft Statistica30 

 
Fase 2: com a entrada das informações do Guia Brasíndice, a estrutura de ferramentas 

necessária passou a ser:  
• Banco de Dados => Microsoft SQL Server  

	
28 RS utiliza o termo XPROD para nomear o campo de descrição do produto. O mesmo estará presente nos 
scripts e fórmulas das próximas Unidades. 
29 Sistema gerenciador de banco de dados relacional desenvolvido pela Microsoft para armazenar e recuperar 
dados solicitados por outras aplicações de software, sejam no mesmo computador ou em execução em outro 
computador através de uma rede (incluindo a Internet).  
30 Ferramenta para procedimentos estatísticos da empresa StatSoft. 
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• Análise Estatística e visualização dos Dados => QlikView (análise)31 
 
Fase 3: atualmente, com os avanços da metodologia, estrutura de ferramentas utilizada é:  
• Banco de Dados => Microsoft SQL Server e Greenplum32 
• Análise Estatística => Linguagem R33 
• Visualização dos Dados => QlikSense (interface)34 
 
Não-Medicamentos 
Todos os algoritmos foram implementados em linguagem R, ambiente de programação 
disponível gratuitamente no mercado, largamente usado para análises estatísticas. A 
ferramenta R se destaca por ser um conjunto integrado de instalações de software voltado 
à manipulação de dados, cálculos e exibição gráfica. Inclui mecanismo de armazenamento 
de dados, conjunto de operadores para cálculos em matrizes, coleta ampla e integrado de 
ferramentas intermediárias para as análises. 
 
No que diz respeito a hardware, a estrutura utilizada é: 
• Servidor físico 
• 2 processadores 
• 40 núcleos  
• Memória RAM de 1024 GB.  
 
Monitoramento dos resultados: Aplicativo de economicidade 

A SEFAZ/RS desenvolveu um procedimento de monitoramento: o aplicativo de 
economicidade. A ferramenta consiste em apresentar duas formas de calcular o ganho 
sobre a compra de medicamentos:  

	
31 QlikView e QlikSense são ferramentas de referência na SEFAZ/RS para visualização e gerenciamento de 
business intelligence. A primeira voltada a análises mais detalhadas (com a busca de informações de variadas 
fontes e transformando e dados de inteligência) enquanto que a segunda voltada a customização de painéis, 
com a informação que precisar e o layout que preferir. 
32 Ferramenta de banco de dados voltada ao manuseio de grandes volumes de dados não estruturados. 
33 Software livre usado para análises estatísticas. A linguagem R oferece uma grande variedade de estatísticas 
(modelagem linear e não-linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, 
agrupamento, etc.) e técnicas gráficas extensíveis, que fornecem uma rota de código aberto para que haja 
participações entre programadores. 
34 QlikView e QlikSense são ferramentas de referência na SEFAZ/RS para visualização e gerenciamento de 
business intelligence. A primeira voltada a análises mais detalhadas (com a busca de informações de variadas 
fontes e transformando e dados de inteligência) enquanto a segunda voltada a customização de painéis, com a 
informação que precisar e o layout que preferir. 
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• O Ganho Real representa a diferença entre o valor pago na compra do medicamento e 
o valor pago pelo mesmo item antes da implantação do projeto NF-e na Secretaria 
Estadual da Saúde (SES) atualizado pelo índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor).  

• O Ganho Potencial é a diferença entre o valor pago e o Preço de Referência da NF-e, 
ou seja, representa os itens que ainda foram adquiridos por um valor acima do PRM 
(Preço Real de Mercado), indicando que ainda há oportunidade de economia.  

• O Custo Total corresponde ao valor total das compras da SES do período avaliado.  
• O Índice de Preço de Mercado mede a variação de preço dos medicamentos nos últimos 

12 meses. É calculado pela comparação do Preço de Referência do mês atual com o 
mesmo período do ano anterior.  

• O Índice de Preço SES mede a variação do preço pago pela SES pelos medicamentos 
nos últimos 12 meses. São calculados os índices de cada medicamento, além do índice 
global, que é a média dos individuais. 

 
Abaixo, uma amostra da interface do aplicativo, bem como a forma a partir da qual os 
conceitos acima são apresentados e comparados.  
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Unidade 3 
 
Toolkit precificação 
 
Para facilitar a aplicação da metodologia se oferece um pacote básico para a sua execução, 
o Toolkit precificação.  

O Toolkit foi estruturado a partir de uma amostra da base da NF-e do RS. Foram 
selecionados, a partir de uma listagem real, dados de operações realizadas e com NF-es 
emitidas em um período do mês de dezembro de 2018. A escolha de uma amostra, ou seja, 
de uma seleção de dados daquele período tem como finalidade facilitar a execução 
experimental da metodologia, facilitando sua aplicação e compreensão.  

Assim como nos Anexos IV e V, onde é apresentado o detalhamento técnico da 
metodologia, o Toolkit Precificação está dividido em duas categorias: o toolkit 
medicamentos e o toolkit Não-Medicamentos, uma vez que, como apresentado 
anteriormente, cada um deles contêm formas distintas de aplicação.  

Toolkit medicamentos 

O Toolkit Medicamentos é composto por 11 arquivos, distribuídos em cinco etapas do 
processo de precificação dessa categoria de produtos. Para o processamento da 
precificação, parte-se do princípio que a demanda recebida solicita obtenção de Preços de 
Referência para três itens de medicamentos (que serão representados nos arquivos com 
as nomenclaturas MEDICAMENTO 1, MEDICAMENTO 2 e MEDICAMENTO 3). 

A elaboração do Preço de Referência, assim como é realizado no projeto, divide-se em:  

1. base de dados 
2. fracionamento 
3. resultado fracionamento 
4. cálculo precificação 
5. relatório final (Preços de Referência)    
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Veja a seguir a apresentação dos arquivos, a tarefa a que cada um corresponde e a etapa 
na qual está inserido.  
1: Base de dados 

Trata-se da etapa que apresenta os dados a serem pesquisados para formação do Preço 
de Referência.  

Arquivo 1 - nfemedicamentos base origem.csv 

Arquivo em extensão “.csv” (arquivo de texto, separado por vírgulas que pode ser aberto 
ou importado para o Excel). Este primeiro arquivo apresenta a base bruta do Toolkit – 
Medicamentos, uma listagem onde constam 15.346 itens (amostra da base da NF-e RS) e 
onde serão aplicados todos os passos para a pesquisa de preço dos três itens a serem 
precificados. Neste arquivo, são apresentados dados em 34 campos cuja tarefa central será 
a busca ao GTIN dos itens desejados.  

Arquivo 1.1 – listaprecobrasindice.csv 

Arquivo também em extensão “.csv”, que apresenta a listagem da amostra do Arquivo 1 
correspondente à listagem correlata do Guia Farmacêutico Brasíndice. 

Neste arquivo, são apresentados 316 itens, distribuídos em 21 campos, que correspondem 
aos campos apresentados na tabela do guia Brasíndice.  

A partir dos arquivos 1 e 1.1, é feito dó código GTIN e o código do guia Brasíndice.  

2: Fracionamento 

Nesta etapa, o processo vai aplicar as regras para executar o fracionamento dos itens a 
serem precificados. Ou seja, trata-se da etapa onde será possível identificar o valor unitário 
do produto pesquisado. Neste processo, serão executados os arquivos:  

Arquivo 2 - atualiza_fracionamento_nfemedicamentos.sql: chama as funções 2.1, 2.2 e 2.3  

Arquivo 2.1 - cria_temp_nfemedicamentos_fracionamento.sql: cria a tabela 
temp_nfemedicamentos_fracionamento para o calculo do fracionamento. 

Arquivo 2.2 - calcula_fracionamento_nfemedicamentos.sql: efetua o calculo do 
fracionamento gerando o resultado na tabela resultado_fracionamento_nfemedicamentos. 

Arquivo 2.3 - atualiza_nfemedicamentos_periodo.sql: atualiza a tabela nfemedicamentos 
com o resultado do fracionamento a partir da tabela 
resultado_fracionamento_nfemedicamentos. 

3: Resultado fracionamento 

Arquivo 3 – nfemedicamentos.csv 

Após a realização da etapa 2, processo de fracionamento, chega-se a um arquivo 
preliminar, onde são apresentados os resultados com valor unitário dos itens pesquisados 
(resultado intermediário). Ou seja, após o cruzamento dos dados do GTIN versus Guia 
Brasíndice (etapa 1) e aplicado o processo de fracionamento (etapa 2), chega-se a um 
arquivo com 46 campos, onde passam a constar todas as informações relativas ao 
levantamento do valor unitário. Este resultado preliminar encontra-se em: 
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4: Cálculo precificação 

Esta é a etapa na qual acontecem os cálculos para a elaboração dos Preços de Referência. 
A partir de regras estatísticas a precificação propriamente dita.  

Arquivo 4 - calcula_prm_cean_nao_ponderado.sql 

Arquivo 4.1 - vultimobrasindice.sql: view utilizada para obter o ultima referência do 
Brasindice. 

Arquivo 4.2 - prm_stats_nao_ponderado.sql 

5: Relatório final 

Arquivo 5 - Relatorio Final PRM.xlx 

Enfim, após a aplicação dos procedimentos de cálculo da precificação, é apresentado o 
relatório final, com os Preços de Referência dos três itens pesquisados. O arquivo de 
extensão xlx apresenta dados dos três itens (MEDICAMENTO 1, 2 e 3) com 23 campos 
preenchidos, entre eles, para cada item, a quantidade de fornecedores, as quantidades 
totais de produtos encontradas, os valores totais, a média, os quartis e, por fim, o Preço de 
Referência (três valores, cada um correspondente a cada item pesquisado).  

Ou seja, de uma base amostral de mais de 15 mil itens, com a aplicação do Toolkit 
Precificação chega-se a uma planilha de apenas três linhas com os valores calculados e o 
Preço de Referência apresentado.  

Toolkit Não-Medicamentos 

O tookit Não-Medicamentos é composto por 10 arquivos (dentre eles, 5 scripts R). Para que 
os scripts funcionem, todos os arquivos devem estar na mesma pasta. 

 

 
 
Ao longo do texto já foi explicado o que cada arquivo representa ou executa. Para facilitar 
sua utilização, condensamos tais informações seguindo um encadeamento lógico. 

1. Montando um dicionário: será criado um modelo do “idioma NF-e” para o produto LEITE 
DE VACA INTEGRAL EM PÓ. 

• Rode o script MONTANDO_DICIONARIO.R: Como resultado, ele grava o arquivo 
“palavras_busca_banco.csv” com o conjunto de palavras que devem ser pesquisadas 
no banco de dados. É fundamental que esta pesquisa seja realizada com cláusula OU; 
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• Caso você não tenha como rodar uma query em seu próprio banco de dados com os 
critérios acima, apenas utilize os dados gravados no arquivo 
“resultado_primeira_query.csv”. 

2. Traduzindo a descrição: execute o script SCRIPT_TRADUTOR_MARKOV.R. 

• Para ver o resultado, abra o arquivo “tokens_segunda_query.csv”; 
• Caso não tenha como rodar uma query em seu próprio banco de dados com cláusula 
E, apenas utilize os dados gravados no arquivo “resultado_segunda_query.csv”. 
 

3. Após realizar o fracionamento via expressão regular (ou outra forma de sua preferência), 
calcule o Preço de Referência executando o script “preco_referencia.R”. 
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Unidade 4 
 
Conclusão 
 
A utilização da base da NF-e para a precificação das compras públicas realizadas pelo RS, 
após sete anos do início do projeto, se mostra benéfico não só pela demonstração do 
potencial de economia de recursos, mas também para a transparência e racionalização do 
processo de compras. 

O avanço na utilização da NF-e sugere a necessidade de discussão das normativas legais 
vigentes com a incorporação de modernos conceitos de gestão utilizados nas compras 
públicas como o “melhor valor35”, que engloba noções que extrapolam o ”menor custo”, 
incluindo a qualidade do produto adquirido, a desburocratização e simplificação do 
processo de aquisição, agilidade na entrega do produto ou serviço. Entre estes conceitos, 
cujo princípio central é a relação entre qualidade e preço, estão diferentes possibilidades, 
como, por exemplo, a oferta/proposta avaliada mais baixa que cumpra substancialmente os 
requisitos do edital e a avaliação ponderada de qualidade, custo e outros fatores de forma 
a determinar a oferta/proposta mais vantajosa. 

A base de dados da NF-e poderá, também, alimentar modelos de avaliação, como, por 
exemplo, o uso de critérios de pontuação para selecionar a oferta com melhor relação entre 
qualidade e preço, proporcionais aos níveis de complexidade, riscos, valor e tipo de 
objetivos. 

Nesse sentido, a partir do momento em que a precificação por meio da NF-e possibilita que 
as aquisições sejam orientadas pelo preço de mercado, vislumbra-se a possibilidade da 
racionalização do processo. Mas para isso, a atualização legal será necessária de forma a 
garantir a isonomia para a seleção da proposta mais vantajosa.  

Outra vertente para a utilização da NF-e nas compras públicas está na utilização dos dados 
para a atualização dos catálogos de produtos das centrais de compras, principalmente nos 
produtos que tenham em suas especificações componentes tecnológicos, itens em 
constante e veloz atualização pelo mercado.  

A necessidade de aumentar a eficiência do gasto e melhorar o desempenho da contratação 
pública deve consolidar-se e fortalecer-se na agenda dos governos, garantindo um melhor 
serviço e melhor qualidade de vida para os cidadãos. Em seis anos de execução do 
Programa de Qualidade do Gasto, RS se tornou referência em iniciativas de fomento à 
qualidade do gasto.  

Para conhecer a ferramenta de precificação em ambiente de teste deve-se encaminhar 
mensagem à equipe técnica da SEFAZ/RS, responsável pelo desenvolvimento da 
metodologia, por meio do endereço eletrônico qualidadedogasto@sefaz.rs.gov.br e, assim, 
além de informações, ter acesso ao Portal Preço de Referência NF-e: 
https://idbi.sefaz.rs.gov.br/prm/. 

	
35 Best Value: satisfazer o cliente em termos de custo, qualidade e pontualidade, conduzir os negócios com 
integridade, justiça e transparência, atender aos princípios e aos objetivos de política pública. 
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Anexo I 

Histórico da NF-e 
 
A NF-e nasceu após a publicação de emenda constitucional, em 2003, que determinava às 
administrações tributárias atuarem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais (EC 42, que introduziu o inciso 22 ao art. 37 da CF). 
Para dar início à implantação, dois momentos, em 2004 e em 2005, foram decisivos, com 
a realização das duas primeiras edições do Encontro Nacional de Administradores 
Tributários (ENAT). No primeiro, o intuito foi prioritariamente a busca de soluções conjuntas 
das três esferas da administração pública para maior integração, padronização e 
uniformização dos processos e das informações. Na segunda, foi definida a implantação do 
projeto piloto e o início do desenvolvimento do SPED. 

Nos anos seguintes, diversos protocolos de cooperação técnica e de alinhamento de 
diretrizes foram assinados. O projeto piloto teve início em 2006 com a participação de seis 
estados – RS, Bahia, Goiás, Maranhão, Santa Cataria e São Paulo – em parceria com 19 
empresas. Na primeira fase foram emitidas as primeiras NF-e, ainda de forma simultânea 
à emissão em papel. Na segunda fase, mais 45 empresas aderiram ao piloto, além da 
inserção de novos estados. Em setembro de 2006, foram emitidas, em GO e RS, as 
primeiras NF-e com validade tributária. Desde então a NF-e deixou o status de projeto 
piloto, tornando-se um instituto oficial de controle fiscal. Um ano depois, um fato contribuiu 
decisivamente para ampliar as movimentações por todo o país. Era implantada oficialmente 
a Sefaz Virtual do RS. Diante do adiantado funcionamento do sistema gaúcho, sua 
plataforma era estendida ao projeto nacional. Além de emitir suas próprias NF-es, o RS 
passou a atender outros 22 estados no processamento da autorização de uso de 
documentos fiscais eletrônicos.  

Em 2008, foi fechado o cronograma de obrigatoriedade de adesão ao sistema da NF-e. Foi 
por meio de protocolo que estabelecia a compulsoriedade para os setores de fabricação de 
cigarros e distribuição de combustíveis líquidos. Dali em diante, o cronograma foi 
avançando e implementando a obrigatoriedade por setores econômicos e por Estados, bem 
como se atualizando versões de layout e de sistema, especialmente voltados a oferecer 
maior segurança das operações. Atualmente (2019), os estados estão em processo de 
implantação da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica - NFC-e (varejo). Sua emissão já é 
obrigatória em quase todos os estados e eu cronograma sofre variações pois a 
regulamentação é definida pelas legislações estaduais.  

O Sistema da NF-e – ou seja, a base dos produtos comercializados no país – é a fonte para 
a busca de preços que irá compor o cálculo do Preço de Referência NF-e. Esta base é o 
que oferece à metodologia total aplicabilidade, sendo possível ser adotada por governos de 
qualquer estado do país, uma vez que os dados nela contidos são padronizados (são 
exatamente os mesmos em qualquer unidade da federação, já que o modelo da NF-e é 
único para toda federação).  

A NF-e foi um projeto desenvolvido de forma integrada, pelas secretarias da Fazenda dos 
estados e pela Receita Federal. Consiste em um documento de existência exclusivamente 
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digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins 
fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida 
entre as partes.  

Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital36 do remetente, e a autorização de 
uso fornecida pelo fisco, antes da ocorrência do fato gerador. Sua emissão é obrigatória a 
todas as empresas que pagam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS - e o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. 

Resumidamente, o processo consiste em a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo 
eletrônico com informações fiscais da operação, assinado digitalmente (garantia de 
integridade e de autoria). Este arquivo (a NF-e propriamente dita) é transmitido 
eletrônicamente para a secretaria de Fazenda do estado de jurisdição do contribuinte, onde 
ocorre uma pré-validação virtual do documento. Após o recebimento, a respectiva SEFAZ 
disponibiliza consulta pela Internet ao destinatário e a outros legítimos interessados, que 
precisam deter a chave de acesso37 do documento eletrônico.  

O arquivo é também transmitido para a Receita Federal, o repositório nacional das NF-e 
emitidas em todo o território nacional (e, no caso de operação interestadual, para a SEFAZ 
do Estado de destino da operação). Para o trânsito da mercadoria, o DANFE deve ser 
impresso para acompanhar a mercadoria e auxiliar na consulta da NF-e.  

A NF-e foi um dos três subprojetos que integraram a implantação do SPED (Sistema Público 
de Escrituração Digital). Os outros dois foram a Escrituração Contábil Digital e a 
Escrituração Fiscal Digital. O SPED é o instrumento que unifica as atividades de recepção, 
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante 
fluxo único, computadorizado, de informações. Graças à certificação digital, esses 
documentos são validados em meio eletrônico e assim fiscalizados de forma mais eficiente 
pela Receita Federal. 

A implantação constituiu grande avanço na gestão fiscal brasileira, possibilitando muitos 
benefícios a contribuintes e a administrações tributárias. Além das facilidades aos 
emissores, possibilitou simplificar e ampliar atividades de fiscalização, maior controle da 
arrecadação e combate à sonegação.  

Além disso, o projeto da NF-e no Brasil foi considerado modelo e inovador. Não apenas 
pela modernização dos processos e da tecnologia aplicada como também pelo 
envolvimento dos contribuintes já em seu desenvolvimento, fazendo com que o resultado 
final alcançado tenha atendido também suas necessidades. O resultado foi a geração de 
benefícios não apenas às administrações tributárias e sim a todas as partes envolvidas no 
processo de arrecadação – incluindo a sociedade em geral, que passou a contar com um 
sistema mais transparente e eficaz de arrecadação e fiscalização.  

	
36 Código anexado ou logicamente associado a uma mensagem eletrônica que permite de forma única e 
exclusiva a comprovação da autoria de um determinado conjunto de dados. Como a assinatura de próprio 
punho, comprova a autoria de um documento escrito. A verificação da origem do dado é feita com a chave 
pública do remetente - ITI.  
37  Chave criptográfica: valor numérico ou código usado com um algoritmo criptográfico para transformar, 
validar, autenticar, cifrar e decifrar dados - ITI. 
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Hoje, mais de 10 anos depois de sua implantação no país, a NF-e atinge a cifra de mais de 
21,7 bilhões de emissões 1,6 milhões de contribuintes emissores38. 

Importante ressaltar o pioneirismo do RS no processo de implantação da NF-e, Estado que 
desde a fase inicial do projeto esteve à frente nas discussões, na elaboração de legislação 
e no desenvolvimento das tecnologias e dos sistemas necessários. Foi o primeiro estado a 
colocar no ar a SEFAZ Virtual (plataforma para processar e autorizar a NF-e) e seguiu na 
vanguarda na implantação dos demais documentos fiscais eletrônicos do projeto. Esse 
posicionamento tornou o RS referência na implantação da NF-e, o que lhe rendeu prêmios 
e a visita de diversas comitivas de estados e países, que buscavam conhecer a experiência 
realizada pelos gaúchos.  

A geração da NF-e 

O procedimento de geração da NF-e segue as seguintes etapas (Portal NF-e/Ministério da 
Fazenda): 

A empresa que realizou a venda ou prestou o serviço (emissora da NF-e) gera um arquivo 
eletrônico em formato XML (eXtensible Markup Language)39, um modelo de arquivo que 
permite que se obedeça a um padrão nacional de escrituração fiscal. Este documento, que 
é a NF-e propriamente dita, apresenta todas as informações fiscais da operação. Assina-o 
digitalmente e transmite-o à secretaria da Fazenda do estado competente para recolher os 
respectivos tributos.  

A Fazenda realiza a pré-validação do arquivo, autorizando a operação, e emite um 
documento de autorização de uso, permitindo que a empresa o imprima quantas vezes 
forem necessárias. O documento que tem o objetivo de acompanhar o trânsito da 
mercadoria e facilitar a consulta é chamado de DANFE, onde deve constar em destaque a 
chave de acesso e um código de barras que facilite a confirmação das informações nos 
postos fiscais. 

Em seguida, a Secretaria disponibiliza a consulta pela Internet dos dados da operação para 
todos que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. 

O documento é transmitido também à Receita Federal e, em caso de transporte 
interestadual, à Secretaria do estado destinatário da operação. A Receita Federal atua 
como o repositório nacional das NF-e. Tanto empresas como clientes podem, a partir do 
número registrado no DANFE, consultar a NF-e e imprimi-la quantas vezes achar 
necessário. O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados 
contidos no DANFE para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará vinculada 

	
38 Apuração de 8 de maio de 2019, desconsiderando notas fiscais canceladas ou denegadas (Portal NF-
e/Ministério da Economia). 
39 Linguagem recomendada pela W3C (World Wide Web Consortium, comunidade internacional que atua pelo 
desenvolvimento de padrões para a web) para a criação de documentos com dados organizados 
hierarquicamente, como textos e banco de dados e para compartilhar informações entre diferentes 
computadores e aplicações. É voltado a auxiliar sistemas de informação no compartilhamento de dados 
(especialmente via internet), codificar documentos e inserir seriais nos dados comparando o texto com o de 
outras linguagens baseadas em serialização. Os arquivos nesse formato são considerados preferenciais por 
facilitarem a interoperabilidade entre os serviços de governo eletrônico ( Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação). 
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à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no 
processo, comprovada através da emissão da Autorização de Uso. O contribuinte emitente 
da NF-e, realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas e recebidas. 

Padrões Técnicos da NF-e 

A definição das especificações e critérios técnicos aplicados na NF-e, bem como os critérios 
necessários para a integração entre os portais das secretarias de fazendas dos estados e 
os sistemas de informações das empresas emissoras estão à disposição no Portal da NF-
e40 e são detalhadamente apresentados no Manual de Orientação ao Contribuinte de NF-
e41. O acesso à fonte dessas informações pode ser de grande valor para governos que 
buscam referências na implantação do sistema fiscal eletrônico, seja para implantá-lo ou 
para aperfeiçoá-lo.  

Dados atacado & varejo 

O repositório dos dados das operações da NF-e armazenados nos arquivos das 
administrações tributárias estaduais oferece, separadamente, as informações das 
transações realizadas tanto no atacado (produtos em grandes quantidades e a preços 
menores, comercializadas diretamente das fábricas) quanto no varejo (comercialização 
direto aos consumidores finais).  

  

	
40 Portal da FE. 
41 Manual de Orientação ao Contribuinte - Ministério da Economia.   
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Anexo II 
SEFAZ/RS e o Tesouro do Estado 

 
O projeto Preços de Referência NF-e é a principal ação do Programa de Qualidade do 
Gasto do RS, coordenado pelo Tesouro do Estado – Secretaria Estadual da Fazenda 
(SEFAZ/RS). A SEFAZ/RS é responsável pela arrecadação dos tributos estaduais, pela 
gestão financeira e pelo controle da execução orçamentária da administração estadual.  

Dentre suas principais competências estão a administração tributária, financeira e 
orçamentária, a programação financeira e a liberação de recursos, administração da dívida 
pública, contabilidade pública e societária, auditoria da administração pública, política de 
estímulos fiscais, avaliação dos convênios e ajustes realizados pela administração com a 
união, os estados e os municípios, administração do serviço público de loterias do RS e 
tecnologia da informação e certificação digital. 

Com sede em Porto Alegre - e unidades em todo o Estado - conta com cerca de 3 mil 
pessoas atuando em suas repartições. Sua estrutura atual foi estabelecida no decreto nº 
47.590, de 23 de novembro de 2010. É formada por três órgãos de execução (ou 
subsecretarias), cada uma com atribuições específicas: 

 
• Receita Estadual: administração tributária estadual e administração das demais receitas 

públicas estaduais. 
• Tesouro do Estado: administração financeira estadual 
• Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE: sistema de controle interno do Estado.  

 
O Tesouro do Estado é responsável por zelar pela aplicação dos recursos estaduais, o que 
justifica estarem sob sua coordenação iniciativas voltadas à eficiência do gasto. Foi criado 
em 2010 pela Lei Complementar 13.453 42  e é sua atribuição supervisionar, planejar, 
acompanhar e executar a ação da despesa orçamentária, realizar a avaliação da despesa 
pública e administrar a execução orçamentária, através da programação orçamentário-
financeira e da liberação de dotações orçamentárias. 

	
42 Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tesouro do Estado do RS: Lei Complementar nº 13.453, de 26 de abril de 
2010. 
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É constituído por sete divisões e por duas assessorias técnicas. Diretamente, a 
subsecretaria atende a administração estadual, órgãos e gestores públicos, servidores, 
fornecedores. De maneira indireta, atende a toda a população gaúcha, uma vez que atua 
para que a sociedade possa contar com mais e melhores serviços. Sendo assim, presta 
serviços a:  

• Administração estadual, órgãos e gestores públicos - Programação e execução 
orçamentária e financeira, planejamento de toda a despesa, na elaboração de projetos 
voltados à eficiência do gasto, atendimento aos gestores de pessoal e departamentos 
de recursos humanos (folha de pagamento).  

• Servidores estaduais - Gestão e processamento da folha salarial e disponibilização de 
diversos serviços referentes a pagamentos do quadro de funcionários.  

• Fornecedores - Responsável pelo pagamento dos fornecedores de bens e serviços 
públicos de todo o Estado.  

• Sociedade - Além de alguns serviços voltados aos cidadãos, o Tesouro desenvolve 
projetos e ações de políticas públicas de interesse a toda a sociedade gaúcha, buscando 
sempre disponibilizar informações voltadas à transparência e ao maior entendimento das 
finanças do RS.  

Conforme disposto na lei que regulamenta a instituição, são ainda atribuições do Tesouro 
do Estado atividades diretamente relacionadas como tema central deste manual. Conforme 
a legislação, compete à instituição:  

• Avaliar, propor, implantar e acompanhar medidas concernentes à qualificação e 
eficiência do gasto público. 

• Fornecer estudos e parâmetros de valores para a contratação de serviços terceirizados 
na administração direta e indireta. 

Ou seja, a eficiência do gasto e, por consequência a qualificação das aquisições públicas 
é um dos pilares estruturantes do Tesouro. A criação de uma divisão de qualidade do gasto, 
a implantação de um programa institucional, a realização de estudos e a procura por 
parceiros são fatores que fortalecem o tema “Qualidade do Gasto” na instituição.  

Programa de qualidade do gasto do RS  

As primeiras iniciativas da qualidade do gasto no RS nasceram antes mesmo de o Estado 
ter um programa formalmente estruturado e a partir de conceitos ainda incipientes sobre o 
assunto. No decorrer do tempo, entretanto, ainda que desarticuladas entre si, tais ações 
foram dando prova do fortalecimento não apenas da discussão e da relevância do tema 
como também do potencial de resultados que começavam a ser vislumbrados.  

Dados os esforços de estruturação e a curva de maturidade de suas iniciativas, RS possui 
agora um programa sólido, com enforque e eixos de atuação bem definidos, incluídos com 
destaque no planejamento estratégico da Instituição e do próprio Governo estadual. Seis 
anos depois da implementação do programa, o Estado experimenta resultados concretos, 
e os impactos de seus projetos tornaram o RS em uma das principais referências nacionais 
sobre qualidade do gasto. Não apenas por ser pioneiro e inovador em suas ações, mas 
principalmente pelos resultados alcançados. As oportunidades de economia são 
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significativas e aproveitam os conceitos de inteligência empresarial, metodologias 
patenteadas, tecnologias avançadas e novos conceitos de gestão de projetos. 

A Metodologia de Preços de Referência via NF-e pode ser definida como uma frente que 
desenvolve técnicas de modelagem de dados e estatísticas para calcular preços de 
mercado para bens adquiridos pelo setor público.  

E como isso acontece na prática?  

A aplicação da metodologia por parte da equipe técnica da SEFAZ/RS, no âmbito do 
Tesouro do Estado acontece, especialmente, sempre que há previsão de alguma aquisição 
pública por parte dos órgãos que integram o projeto. Ou seja, sempre que estão 
programadas compras de alguma mercadoria por parte da administração pública, o órgão 
ou a central de compras do estado solicita um relatório atualizado de precificação prévia 
dos itens que serão licitados.  

A partir de análises iniciais dos dados dos produtos solicitados, é possível definir a apuração 
do Preço de Referência, incluindo técnicas de validação e descarte dos dados. Além do 
valor do Preço de Referência, a metodologia calcula a média aritmética, os quartis e a 
mediana dos valores extraídos da NF-e para cada produto precificado. Os valores 
calculados são validados por testes de consistência estatística (como será apresentado 
mais adiante).  

De posse desses preços, o comprador tem condições de avaliar se as propostas recebidas 
estão dentro dos parâmetros de mercado, podendo assim definir os critérios da compra e 
dar início aos procedimentos necessários para a contratação: elaboração e publicação do 
edital, análise das propostas e concretização da compra.  

Há ainda uma segunda forma de aplicação da metodologia pra uma das frentes específicas 
do projeto (IPE-Saúde) cuja precificação não acontece sob demanda e sim por meio da 
emissão sistemática de valores de uma listagem pré-estabelecida de produtos como 
veremos em detalhes mais adiante.  

Além da economia que vem sendo registrada pelo projeto, são vantagens a definição de 
Preços de Referência com base técnica, a identificação de sobrepreços e a qualificação do 
modelo de negociação entre compradores e fornecedores. 

Experiência no uso da metodologia 

Desde sua concepção inicial, em 2012, a precificação NF-e foi aplicada em três frentes da 
administração estadual do RS:  

1. Secretaria Estadual da Saúde (SES): subsidiar compras de medicamentos e insumos. 
2. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do RS (IPE-Saúde): remunerar 

credenciados. 
3. Central de Licitações do RS (CELIC): subsidiar demais compras de bens pelo estado. 
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Secretaria Estadual da Saúde 

Na Secretaria da Saúde, experiência de maior relevância até então do projeto, a economia 
alcançada até 2018 foi de R$ 267 milhões de um total de R$ 1,9 bilhão milhões em compras 
em medicamentos no órgão43.  

Secretaria Estadual da Saúde (SES) 
Ganho % em 2018 

 

Fonte: SEFAZ/RS, 2018 

 
IPE-Saúde 

No Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS (IPE-Saúde) o trabalho 
denominado Precificação de Insumos IPE-Saúde foi voltado atualizar a tabela preços de 
insumos ressarcidos aos prestadores de serviços do instituto, visando, com a economia 
gerada a partir de melhores condições de negociação em compras, destinar recursos a 
melhor qualificar os serviços também na área da saúde. A iniciativa contemplou a 
precificação de medicamentos, dietas, soluções, materiais hospitalares, órteses e próteses. 
De 2014 a 2018, a economia em potencial identificada foi de R$ 640 milhões, frente aos R$ 
6 bilhões de custo do período.  

O sistema de saúde do IPE funciona com uma rede de prestadores de serviços 
credenciados: hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e outros serviços. Os credenciados 
são remunerados pelos serviços que prestam aos segurados do plano de saúde dos 
servidores e, no caso, dos medicamentos, é pago o chamado Preço Fábrica (PF) e taxas, 
que somadas ao valor dos medicamentos, equivalem ao pagamento pelo PMC (Preço 
Máximo de Venda ao Consumidor). Ambos os preços são divulgados pela ANVISA. A conta 
medicamentos representa cerca de 54% de tudo que é pago pelo IPE-Saúde aos hospitais 
e clínicas credenciados.  

Ao final da medição da primeira etapa do projeto IPE-Saúde (relatório final de 2017), ficou 
constatado que o pagamento aos prestadores apresentava sobrepreço médio de 123,3% 
acima dos valores unitários de medicamentos, dietas, soluções, materiais hospitalares, 
órteses e próteses praticados no mercado. Em 2015, em termos absolutos, o sobrepreço 

	
43 A economia verificada se calcula pelo valor contratado, considerando o preço praticado pelo governo em suas 
compras recentes e o Preço de Referência identificado via NF-e, que é o valor praticado pelo mercado.  
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implicou sobrecusto de cerca de R$ 448,93 milhões diante dos cerca de R$ 1,2 bilhão 
gastos no período. 

Custo do IPE versus Custo de Referência versus Economia Potencial 

 Projeção realizada em 2017 

 
Fonte: SEFAZ/RS, 2018 

 
O elevado índice percentual do sobrecusto apresentado no relatório final do projeto 
Precificação de Insumos IPE- Saúde se deve pela seguinte lógica. Enquanto o 
ressarcimento realizado pelo IPE é calculado com base em valores equivalentes ao PMC 
(Preço Fábrica + taxas), os valores extraídos com a aplicação da metodologia levam em 
conta uma diversificada gama de preços praticados pelos mesmos produtos no mercado e 
é essa ampla diversificação que possibilita chegar-se ao Preço de Referência ideal. 

O que se constatou foi que os Preços de Referência, que representam a média de mercado 
ficam abaixo até mesmo do chamado Preço Fábrica, e, por consequência, muito abaixo do 
Preço Máximo de Venda ao consumidor.  

A partir da aplicação da metodologia, o IPE teve condições de entrar nas negociações com 
os credenciados para realocar a economia adquirida com medicamentos para corrigir 
valores defasados de outros insumos, bem como incluir novos procedimentos nas tabelas 
de cobertura assistencial e de remuneração do plano de saúde. Ou seja: a economia gerada 
foi revertida em melhores serviços aos seus beneficiários.  

Central de Licitações 

O início formal da aplicação da metodologia na CELIC, em 2017, promoveu a utilização dos 
Preços de Referência no pregão que adquiriu 181 itens alimentares que seriam consumidos 
no Estado em 2018. Os resultados gerados, ainda que muito incipientes foi de uma 
economia inicial de R$ 15 mil.  

Trajetória 2012 a 2018 

O projeto Preços de Referência NF-e começou a ser estruturado em 2012. Com o Sistema 
da Nota Fiscal Eletrônica em execução em todo o país, dois elementos passaram a chamar 
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atenção na SEFAZ/RS: o volume de informações que passavam a ser armazenadas no 
banco de dados da Receita Estadual e o potencial de utilização deste gigantesco arcabouço 
de dados.  

A área escolhida para os primeiros ensaios da precificação foi a Secretaria Estadual da 
Saúde, área sensível na questão das aquisições públicas, marcada por gastos elevados, 
ações e sequestros judiciais. Sendo assim, o primeiro grupo de produtos parametrizados 
foram os medicamentos, dietas e produtos de órtese, prótese e materiais de consumo.  

Ainda em 2012, o RS conheceu a experiência do Amazonas, que desde 2010 vinha 
estudando soluções para mineração de dados para o mesmo fim. Foi também em 2012 que 
a SEFAZ/RS passou a contar com a parceria da StatSoft, empresa especializada em 
soluções analíticas avançadas, que recebeu a demanda de auxiliar no desenvolvimento da 
metodologia. 

No ano seguinte, em 2013, foi assinado um termo de cooperação com o Instituto de 
Previdência do Estado (IPE). Em 2014, tem início o projeto piloto da metodologia, na SES, 
com aplicação com medicamentos. Este foi considerado o começo oficial da aplicação de 
parâmetros de preços no RS. Na elaboração da primeira tabela de precificação, foram 
tabulados os dados na base NF-e de 10.350 medicamentos com código de barras, 
totalizando um volume de R$ 3,74 bilhões em operações realizadas no período de abril de 
2014 a março de 2015 (R$ 1,92 bilhões em NF-e válidas, retiradas as inconsistências).  

Em 2014, os resultados do projeto junto à SES foram: base precificada de R$ 461 milhões 
(total arrematado no ano), 600 lotes de medicamentos e dietas e cerca de R$ 37,0 milhões 
economizados. No ano seguinte, o valor foi de aproximadamente R$ 32,0 milhões. Ao final 
de 2014, a metodologia era regulamentada por meio de portaria da Secretaria da 
Fazenda44.  

Entre 2015 e 2016, puderam ser registrados os primeiros resultados no IPE-Saúde. No 
mesmo período, começaram a ser realizados os primeiros testes na Central de Compras 
do RS. Em 2017, é concluída a aplicação da metodologia no IPE-Saúde, a partir da qual 
ficou evidente a diferença ente valores praticados pelo instituto, autorizados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e os que efetivamente estavam sendo 
praticados no mercado. Uma completa radiografia dos resultados foi entregue naquele ano 
ao IPE e à administração estadual com todos o materiais comparativos realizados no 
período do projeto.  

Em 2017, houve o início formal da metodologia para itens de Não-Medicamentos na Central 
de Licitações (CELIC), com a utilização dos Preços de Referência no pregão que adquiriu 
181 produtos alimentares para o ano de 2018.  

Em 2018, o projeto conquista um importante avanço institucional: a publicação de uma 
instrução normativa (IN)45 que o torna ainda mais acessível aos órgãos da administração 
estadual. Com a publicação, passou a existir a recomendação formal aos órgãos e 

	
44  Portaria 122 SEFAZ/RS, de 27 de novembro de 2014, que regulamentava a metodologia até então 
desenvolvida, conceitos, depuração da base de dados, fórmula de cálculo e competências do projeto. 
45 Instrução Normativa 001 de 2018. 
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entidades da administração pública para o uso dos Preços de Referência produzidos pelo 
Tesouro do Estado. Além disso, a IN passou a organizar melhor o fluxo de informações e 
de ações a cada etapa do processo.  
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Anexo III 
Compras públicas no Brasil e no RS 

 

Por licitação é compreendido o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no 
exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às 
condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas 
dentre as quais selecionará a mais conveniente para a celebração de contratos46. Ainda 
que não expresso no texto da Lei de Licitações, a doutrina e a prática organizam o processo 
licitatório em duas fases: a chamada fase interna (ou fase preparatória), que contempla 
procedimentos prévios à contratação (momento em que acontece a pesquisa de mercado 
e o levantamento dos Preços de Referência), e a fase externa, que tem início quando a 
licitação se torna pública.  

Independentemente da modalidade adotada, duas questões são incontestáveis e 
amparadas pela legislação:  

1. Toda compra pública está submetida a regras de licitação, destinada a selecionar a 
proposta mais vantajosa - em geral, a proposta com o menor preço.  

2. Toda compra pública exige a prévia definição de um Preço de Referência. 

Para determinar se uma proposta é vantajosa ou não, é imprescindível à administração ter 
um levantamento de mercado. Há vários dispositivos legais em todas as esferas que 
exigem esse orçamento, sem o qual a licitação é considerada anulável. É a pesquisa de 
preços que fundamenta o julgamento da licitação, definindo o Preço de Referência. O Preço 
de Referência tem diversas finalidades: suporte ao processo orçamentário da despesa, 
definir a modalidade de licitação, fundamentar critérios de aceitabilidade de propostas, 
fundamentar a economicidade da compra ou contratação ou prorrogação contratual, 
justificar a compra no sistema de registro de preços. 

O desafio está em sair das práticas tradicionais das administrações que, mesmo sendo 
amparadas por normativas e por decisões judiciais, não garantem o menor preço ou o preço 
justo. A prática mais vulnerável, mas ainda muito usual, é a da cotação a partir da solicitação 
de três orçamentos na formação do Preço de Referência. A fragilidade desses 
procedimentos vem sendo discutida e até mesmo amparada por órgãos de controle das 
administrações, pois não oferecem garantias de preço justo e apresentam forte risco de 
serem enviesados, viciados ou superestimados.  

Um dos riscos que se corre parte de um entendimento equivocado de que o preço de 
referência se trata de uma mera estimativa, sem impacto no preço final da compra pública. 
Estudos mostram que quanto maior o valor estimado, maior acaba sendo o valor 
homologado. Estimativas acima da média de mercado tendem a gerar propostas mais 
caras47.  

	
46 Di Pietro, Maria Sylvia Z. Direito administrativo. Rio de Janeiro, 2016. 
47 Brasil, Franklin. Preços de Referência em Compras Públicas: Ênfase em Medicamentos, TCU, Brasília-DF, 
2015. 
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A fragilidade metodológica e o risco de viés desse modelo existem basicamente porque, via 
de regra, os fornecedores estarão sempre procurando meios de vender seus produtos com 
lucros maiores. Além disso, em alguns casos, não há interesse por parte das empresas em 
revelar, nessa etapa do processo, o real valor a que pretendem fechar a venda, pois sabem 
que o valor informado será usado para a definição do preço máximo que o órgão estará 
disposto a pagar. Quer dizer, consultas, cotações e formações de Preços de Referência 
superestimados podem contaminar toda a cadeia do processo licitatório, culminando em 
uma compra a preços nem um pouco vantajosos para a administração pública. 

Em modelos mais avançados de formação do Preço de Referência, os riscos diminuem 
(mas ainda podem existir uma vez que alguns bancos de consulta são cadastrados com 
base em valores de licitações já realizadas, mantendo na base possíveis sobrepreços 
praticados ao longo do tempo). Consultas a banco de preços públicos mantidos pelos 
estados, pesquisas em catálogos de fornecedores, acessos a bases de sistemas dos 
estados e da União são algumas dessas alternativas.  

Na esfera federal, é recomendada, por meio de instrução normativa, a utilização do Painel 
de Preços, cadastro de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do 
Governo Federal. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) considera, ainda na 
esfera federal, como fontes de referência de pesquisa a chamada “cesta de preços 
aceitável”, que contempla além dos exemplos acima opções como avaliação de contratos 
recentes ou vigentes, valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores 
registrados em atas do SRP (Sistema de Registro de Preços) e analogia com 
compras/contratações realizadas por corporações privadas48.  

Assim como na União definiu quais mecanismos de pesquisas serão utilizados, alguns 
estados também estabelecem estes critérios por meio de normas e dispositivos legais (caso 
do RS, como será abordado no tópico a seguir). 

Importante ressaltar, como já feito na introdução deste manual, que mesmo diante de 
modelos mais avançados e com menor risco de viés, a eficácia da Metodologia de 
Precificação da NF-e ainda se sobressai. Além dos benefícios no processo, como já visto, 
não há garantias, por exemplo, os cadastros pesquisados não estejam “contaminados” por 
processos realizados com sobrepreços.  

A estrutura das compras públicas no RS 

No RS, a estrutura voltada à gestão das compras públicas está centralizada na 
Subsecretaria da Administração – Central de Licitações (CELIC). Quando instituída, em 
2012, via decreto estadual 49 , a CELIC substituiu a então Central de Compras da 
Administração Pública Estadual e passou a centralizar a instauração e o desenvolvimento 
do processo licitatório do Estado50.  

Sua atuação acontece no âmbito da administração direta e indireta e suas principais 
atribuições são: a realização dos procedimentos licitatórios, a administração do Cadastro 

	
48 Painel de Preços Ministério da Economia: perguntas frequentes.  
49 Lei nº 49.291, de 26 de junho de 2012. 
50 Página web CELIC.RS.GOV.BR. 
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de Fornecedores do Estado, o gerenciamento de credenciamento eletrônico de 
fornecedores, a execução da política de compras e gestão e a integração do Sistema de 
Compras do Estado. 

A política de centralização das aquisições do RS sempre foi uma referência. Teve origem 
na década de 1970 com a criação do Departamento Central de Administração de Material 
(DECAM), inserido na estrutura da SEFAZ/RS até 1997, quando migrou para a então 
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos.  

Mesmo com a premissa da centralização, é exceção da gestão da CELIC o processo 
licitatório de algumas categorias específicas de produtos em cinco entidades51:  

• Secretaria Estadual da Saúde (SES) 
• Secretaria da Segurança Pública (SSP) 
• Superintendência de Portos e Hidrovias 
• Instituto do Arroz 
• Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS 
 
Sinalizar essas exceções é importante quando se trata do projeto de precificação NF-e pois, 
como será visto mais adiante, a aquisição de medicamentos é hoje a principal frente de 
aplicação da metodologia. Assim, para entendimento do que será abordado nesse manual, 
a estrutura de compras impactada pelo projeto no momento é:  

 

&  
 

Sendo: 
SES - Para a aquisição de: 
• Medicamentos, assemelhados, produtos hospitalares e similares (exceto medicamentos 

importados) por meio da modalidade de pregão. 
• Preservativos, bolsas de ostomia, fraldas descartáveis, fitas reagentes para glicemia e 

kit-HIV, por Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade de pregão 
eletrônico.  

 
CELIC – Para a aquisição de: 
• Materiais que não sejam os acima mencionado referentes à Secretaria da Saúde ou aos 

demais indicados na listagem de exceções apresentadas na legislação. 

	
51 Lei nº 49.364, de 12 de julho de 2012. 

CELIC 
Mercadorias em 

geral  

SES 
Medicamentos 

e  
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No que diz respeito ao processo de definição do Preço de Referência, o estado do RS, por 
meio de instrução normativa52, determina que seja utilizado mais de um dos procedimentos 
a seguir: 

• Preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em 
execução ou concluídos até 90 (noventa) dias da data da pesquisa de preços. 

• Base de dados da NF-e conforme previsto no art.7º do Decreto Estadual nº 51.200/2014. 
• Preços registrados do item em Ata de Registro de Preços, com prazo para o término da 

vigência maior que 90 (noventa) dias, da data da pesquisa, considerando a similaridade 
da contratação. 

• Estudos, publicações e sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo que 
contenha a data e endereço eletrônico de acesso, cuja divulgação não seja superior a 
180 (cento e oitenta) dias. 

• Consulta junto a fornecedores com prazo de emissão da cotação não superior a 90 
(noventa) dias do envio à CELIC. 

  

	
52 Instrução Normativa CELIC n° 007/2019, de 05 de dezembro de 2019. 
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Anexo IV 
Metodologia medicamentos 

 
O processo de precificação de medicamentos apresenta um comportamento particular e 
homogêneo graças ao uso do código GTIN e à utilização dos dados do Guia Brasíndice. 
Dessa forma, o processo básico para execução da metodologia para medicamentos é:  

 

 
 

Identificação do produto – GTIN versus BRASÍNDICE (etapa 1) 

Nesta primeira etapa, são geradas duas bases de dados: uma partir da busca/filtro ao GTIN 
do medicamento pesquisado e outra a partir do Guia Brasíndice. É realizado então o 
cruzamento dessas informações e gerada uma nova base, preliminar, de onde partirão as 
etapas seguintes.  

Este confronto dos dois dados acontece já a partir do fracionamento, como veremos a 
seguir (e com a aplicação dos arquivos que serão apresentados na próxima unidade e 
anexados a este manual). 

Tratamento dos dados (etapa 2) 

Fracionamento (etapa 2.1) 

O fracionamento tem o objetivo de criar variáveis que indiquem se o preço do medicamento, 
descrito na NFE-e está por unidade de apresentação (“unidade maior”) ou por unidade de 
fracionamento (“unidade menor”). Exemplo: uma caixa de comprimido e um comprimido, 
respectivamente.  

Variáveis 

Foram utilizadas as seguintes variáveis para construção da metodologia: 

1. CEAN53: indica o código de barras do medicamento; 

2. Un. Comprada: indica a unidade do medicamento descrita na compra; 

3. PF/RS Brasíndice: indica o preço do medicamento, para a unidade de apresentação, 
que consta no Brasíndice; 

4. Qtd. Frac Brasíndice: indica a quantidade de fracionamento do medicamento que 
consta no Brasíndice; 

	
53 CEAN é nomenclatura dada no campo/base da NF-e para o preenchimento do código GTIN.  

1. IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO  
- Busca pelo GTIN 
- Cruzamento BRASÍNDICE 

2.TRATAMENTO DOS 
DADOS 

 - Aplicação fracionamento 
 - Estatística descritiva 

3. PRECIFICAÇÃO 
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5. PF/RS Frac Brasíndice: indica o preço do medicamento, para a unidade de 
fracionamento, que consta no Brasíndice ! "#/%&	()*+í-./01

234.6789	:78;í<4=9>
?; 

6. Valor Unitário: indica o preço médio por unidade do medicamento comprado (o qual 
queremos saber se está por unidade de apresentação ou de fracionamento); 

7. Qtd Prod NF-e: indica a quantidade de medicamentos comprados para a Un. Comprada 
do CEAN específico; 

8. PMC Brasíndice indica o preço máximo ao consumidor, para a unidade de apresentação, 
que consta no Brasíndice; 

9. PMC Frac Brasíndice: indica o preço máximo ao consumidor, para a unidade de 
fracionamento, que consta no Brasíndice. 

Considera-se a criação de uma nova variável, chamada MaxMedia, que será a maior Valor 
Unitário dentre as diferentes Un. Comprada para cada CEAN. 
 
Nota-se que @*A@1./*

234.6789	:78;í<4=9>
 será uma boa estimativa do preço fracionado efetivamente 

ocorrido dentre as compras com NF-e de cada CEAN. 
 
Metodologia 
Será utilizado o preço médio (Valor Unitário) de cada unidade (Un. Comprada) dentro de 
cada GTIN (CEAN). 
 
Devem ser criados dois critérios de distância percentual que verificam o quão próximo está 
a Valor Unitário do @*A@1./*

BC..#)*0	()*+í-./01
 e do PF/RS Frac Brasíndice, conforme consta abaixo. 

 
Critério 1: 
Este critério atua somente sobre as NF-e. 
Cria-se uma variável chamada C1 com as seguintes regras: 
 
SE( OU(ÉNÚM(Valor Unitário)=FALSO; Valor Unitário=0);  
 “S/NF-e”; 
 SE( OU ( ÉNÚM(MaxMedia)=FALSO; MaxMedia=0);  

“MaxMedia inconsistente”; 
SE( OU( ÉNÚM(Qtd. Frac Brasíndice) = FALSO; Qtd. Frac Brasíndice = 0 ); 

“Qtd. Frac Brasíndice inconsistente”; 
SE( E( Qtd. Frac Brasíndice>1;  

ABSG
H*IJ)	K-/Cá)/JM	 NOPNQRSO

TUR.VWOX	YWOZí[RSXQ
NOPNQRSO

TUR.VWOX	YWOZí[RSXQ

\ < c_ );  

“F”; “NF”)))) 
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Ou seja, se forem satisfeitos os critérios de consistência descritos (além de haver venda 
NF-e), C1 pode ser igual a “F”, representando Fracionado, caso contrário, C1= “NF”, 
representando Não Fracionado. ABS é função que retorna valor absoluto (módulo do 
número). 
Definimos c_ = 0,5 = 50%. 
 
Critério 2: 
Este critério compara as compras NF-e com os preços Brasíndice.  
Ou seja, faz o confronto NF-e versus Brasíndice. 
Cria-se uma variável chamada C2 com as seguintes regras: 
 
SE( OU( ÉNÚM(Valor Unitário)=FALSO; Valor Unitário=0) ;  
“S/NFe”; 
 SE( Qtd. Frac Brasíndice = 1; “NF”; 
  SE( OU( ÉNÚM(PF/RS Brasíndice)=FALSO; PF/RS Brasíndice=0); 

“Sem PF/RS Brasíndice”; 
       SE( ABS !H*IJ)	K-/Cá)/JM"#/%&	()*+í-./01

H*IJ)	K-/Cá)/J
? < ce ; “NF”;  

SE( OU(ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice)=FALSO; PF/RS Frac Brasíndice=0); 
“Sem PF/RS Frac Brasíndice”;  
SE( ABS !H*IJ)	K-/Cá)/JM"#/%&	#)*0	()*+í-./01

"#/%&	#)*0	()*+í-./01
? < ce ;  

“Fracionado”; “Dúvida” ))))))  
 
Definimos ce = 0,5 = 50%. 
 
Agora, baseando-se nestes dois critérios e usando os preços estabelecidos pelo 
Brasíndice, cria-se uma regra final para decidir se o preço NF-e da unidade já está 
fracionado. Chamaremos esta variável de C3, com as regras definidas abaixo. 
 
Critério 3: 
Cria-se uma variável chamada C3 com as seguintes regras: 
SE( E(ÉNÚM(PMC Brasíndice); PMC Brasíndice > 0; Valor Unitário > PMC Brasíndice); “> 
PMC Brasíndice”; 
SE( OU( ÉNÚM(Valor Unitário)=FALSO; Valor Unitário=0); “S/NFe”; 
 SE( Qtd. Frac Brasíndice = 1; “Não fracionado1”; 

SE( E(C1<>“F”; C2=“NF”; OU( ÉNÚM(PMC Frac Brasíndice)=FALSO;  
Valor Unitário > PMC Frac Brasíndice); OU( ÉNÚM(PF/RS Frac 

Brasíndice)=FALSO,  
Valor Unitário > PF/RS Frac Brasíndice) ); “Não fracionado2”; 
SE( E( ÉNÚM(PF/RS Brasíndice)=VERDADEIRO; PF/RS Brasíndice>0;  
Valor Unitário >PF/RS Brasíndice; OU( ÉNÚM(PMC Frac Brasíndice)=FALSO;  
Valor Unitário > PMC Frac Brasíndice) ); “Não fracionado3”;  

   SE( E( OU( ÉNÚM(PMC Frac Brasíndice)=FALSO;  
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Valor Unitário > PMC Frac Brasíndice); 
OU(  

E(Qtd. Frac Brasíndice > 10; Qtd. Frac Brasíndice < 500; 
    ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice); PF/RS Frac Brasíndice > 0; 

Valor Unitário > PF/RS Frac Brasíndice * 10); 
E(Qtd. Frac Brasíndice >= 500;  
ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice); PF/RS Frac Brasíndice > 0; 
Valor Unitário > PF/RS Frac Brasíndice * 20); 
E(Qtd. Frac Brasíndice < 5;  
ÉNÚM(PF/RS Brasíndice); PF/RS Brasíndice > 0; 
Valor Unitário > PF/RS Brasíndice * 0,7); 
E(Qtd. Frac Brasíndice > 10; Qtd. Frac Brasíndice < 50;  
ÉNÚM(MaxMedia);  
ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice); PF/RS Frac Brasíndice > 0; 
Valor Unitário > PF/RS Frac Brasíndice*3;  
Valor Unitário > MaxMedia / 2); “Não fracionado4”;  
SE( E(ÉNÚM(PMC Frac Brasíndice); PMC Frac Brasíndice > 0; Valor Unitário > PMC Frac 
Brasíndice); “?”; 
SE( E( ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice)=VERDADEIRO; PF/RS Frac Brasíndice > 0; 
ÉNÚM(Qtd. Frac Brasíndice)=VERDADEIRO; Qtd. Frac Brasíndice > 10 ;  
Valor Unitário < PF/RS Frac Brasíndice); “Fracionado1”;  
  SE( E( C1= “F”; C2=“Fracionado”); “Fracionado2”; 
SE(E( ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice)=VERDADEIRO; PF/RS Frac Brasíndice>0; 
ÉNÚM(Qtd. Frac Brasíndice)=VERDADEIRO; 
Qtd. Frac Brasíndice > 5;  
OU( C2=“Fracionado”; Valor Unitário < PF/RS Frac Brasíndice)); “Fracionado3”; 
SE( E(C1= “F”; C2<>“NF”); “Fracionado4”;  
 
SE( OU( ÉNÚM(PF/RS Frac Brasíndice)=FALSO; PF/RS Frac Brasíndice = 0);  
“Sem PF/RS Frac Brasíndice”;  

SE( OU( ÉNÚM(MaxMedia)=FALSO; MaxMedia=0);  
“MaxMedia inconsistente”; “?”))))))))))))) 

 
Desta forma:  
Se C3 = Fracionado1, 2, 3 ou 4, há indícios de que o preço já está fracionado.  
Se C3 = Não fracionado1, 2, 3 ou 4, há indícios de que o preço não está fracionado.  
Se C3 = > PMC Brasíndice, Sem PF/RS Frac Brasíndice, MaxMedia inconsistente ou ?, há 
dúvidas quanto ao fracionamento do preço já estar aplicado ou não. 
 
Estatística medicamentos (etapa 2.2) 

Uma vez identificados os produtos dentro da base de transações da NF-e e realizada a 
etapa de fracionamento, é iniciada a etapa estatística. O método utilizado é a estatística 
descritiva, através de cálculo de medidas de posição e de dispersão, acrescidos de 
indicadores de consistência. O Preço de Referência é um valor calculado sobre a base de 
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transações, devendo ser usado nas negociações para as aquisições públicas. Esses 
métodos serão descritos com mais detalhes a seguir. 

Removidos os outliers, são avaliados os dados restantes a fim de inferir se é possível 
garantir um intervalo de confiança de 90%. Por meio de um método bootstrap (método de 
reamostragem usado para aproximar distribuição na amostra de um levantamento 
estatístico), é avaliado se os dados resultantes de todo o pós-processamento atingem um 
tamanho mínimo de amostra, que seja capaz de garantir o intervalo de confiança referido. 
Calculamos, então, a mediana: que é o nosso PREÇO DE REFERÊNCIA. 

Precificação medicamentos 

Uma vez finalizada a etapa de cálculo do Preço de Referência (PR), chega o momento de 
gerar os arquivos que serão encaminhados ao órgão/entidade que está realizando o 
processo de compra. 

Aqui vale uma ressalva de como a SEFAZ/RS tem feito uma distinção na forma de 
apresentar os Preços de Referência de medicamentos dependendo de qual frente do 
projeto é a entrega.  

• No caso da SES a pesquisa de preço serve para nortear a compra, sendo assim, o 
resultado é uma faixa de preços com diversos valores (mediana, quartis, etc) como visto 
no item anterior (etapa prévia a compra).  

• No caso do IPE Saúde, a aplicação é usada para definir os valores de ressarcimento dos 
prestadores, assim o resultado é um valor único (compra já realizada, é o repasse).  

Feito esse breve esclarecimento, a título de metodologia, vamos apresentar um 
procedimento padrão sugerido para essa etapa, come será visto a seguir.  

No caso dos medicamentos, o preço gerado é comparado com diversos outros indicadores 
utilizados neste mercado: Preço Máximo de Venda ao Consumidor (PMVC), Preço Fábrica 
e de Venda dos Laboratórios (PFB), ambos divulgado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). O PRM é comparado ainda ao Preço Máximo de Venda ao Governo 
(PMVG) e ao Preço Máximo de Venda ao Consumidor (PCM). A metodologia compara 
ainda o Preço de Referência com os valores apresentados no Brasíndice, cuja atualização 
é quinzenal (esta comparação, em especial, é de imprescindível quando se trata de preço 
de referencia para o IPE-Saúde, uma vez que o instituto indeniza seus prestadores 
credenciados com base nos preços de cada edição).  

Com esses indicadores, são realizadas diversas comparações e cruzamentos para o 
cálculo dos percentuais do PR sobre cada um deles.  
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Tabela exemplificativa: 
Preço  Custo (hipotético)  PMC/X  X/PMC  
PMC  R$ 1.000.000,00  100,00%  100,00%  
PF  R$ 723.431,96  138,23%  72,34%  
PMVG  R$ 587.617,82  170,18%  58,76%  
PR  R$ 533.000,00  187,62%  53,30%  

 
Tabela real – Precificação Medicamentos: 

Tipo de Preço % sobre o Preço de Referência 

Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) 125,7% 
Preço Fábrica (PFB) 153,3% 
Preço Máximo de Venda ao Consumidor (PMC) 202,3% 

Comparação de PR Medicamentos – Transações NF-e de janeiro a dezembro de 2015  
 
Além do cálculo do Preço de Referência, é realizada uma análise de economia de escala, 
que busca identificar se, para a quantidade que órgão deseja licitar, é esperado que ele 
tenha um ganho de escala pelo volume a ser adquirido, e, portanto, se possa considerar 
como referência um preço mais baixo. 
 
Outra análise feita a partir da base de dados da NF-e é a regionalização. Os preços podem 
sofrer variações significativas em função das regiões de comercialização dos produtos. 
Esse aspecto tem se mostrado relevante para alguns órgãos.  
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Anexo V 
Metodologia Não-Medicamentos 

 
Processo Não-Medicamentos 

Conforme apresentado anteriormente, a busca no banco de dados da NF-e com base no 
código de barras - GTIN se mostrou ineficaz quando a pesquisa não se trata de 
medicamentos, por não ser uma informação obrigatória no preenchimento da NF-e. Além 
disso, a ausência de uma base externa para validação dos códigos GTIN, como é o caso 
para medicamentos ao se utilizar o Brasíndice, dificulta a identificação de um produto 
apenas pelo código informado na NF-e.  

Diante desse contexto, foi estabelecida como premissa do projeto Precificação NF-e que a 
ferramenta de pesquisa fosse capaz de receber como entrada a descrição textual do 
produto a ser licitado. O que exige que a busca de transações na base NF-e seja feita por 
mineração de texto.  

Sendo assim, o processo básico para execução da metodologia para Não-Medicamentos 
é:  

 
A seguir, será apresentado em detalhamento o descritivo técnico de cada uma das etapas 
identificadas acima. 

Identificaçao de produto Não-Medicamentos – mineração (etapa 1) 

O processo de mineração de texto consiste em comparar a descrição do produto, como 
escrita na NF-e, e decidir se condiz com as características do produto que desejamos 
precificar. 

Na NF-e, a descrição do produto é um campo texto de 120 caracteres, de preenchimento 
livre pelo contribuinte. Ou seja, não há qualquer regra para seu uso. Como exemplo, toma-
se a precificação do produto LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ. O primeiro passo, claro, 
seria identificar transações com tal produto na base NF-e.  

É natural que se pense na seguinte sequência: 

1. Remover as preposições DE e EM; 
2. Buscar, no banco de dados NF-e, as transações cujas descrições de produto contenham, 

OBRIGATORIAMENTE, as seguintes palavras: LEITE, VACA, INTEGRAL e PÓ. 

Apesar de não haver qualquer erro lógico nesta abordagem, tal busca resulta em uma 
quantidade ínfima de transações. 

3. PRECIFICAÇÃO 

   2.TRATAMENTO DOS DADOS 
 

  - Aplicação do fracionamento (pós 
   processamento por expressão regular 

- Estatística descritiva (remoção de outliers e 
intervalo de confiança) 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 DO PRODUTO  

 
TEXT MINING  
na descrição do produto 
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No entanto, se retirada da busca a palavra VACA, a quantidade de transações retornadas 
é enorme; condizente com o esperado. 

Este exemplo ilustra o fato de ser muito comum o licitante descrever o produto de forma 
distinta daquela feita pelos contribuintes ao preencherem suas notas fiscais. 

Neste caso, LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ é uma nomenclatura presente no catálogo 
de produtos do órgão que deseja licitar este produto. Mas, ao longo do trabalho, verificou-
se que, praticamente, nenhum contribuinte coloca a palavra VACA na descrição do produto 
ao preencher a NF-e. Percebeu-se, então que, em certa medida, órgãos públicos (licitantes) 
e contribuintes podem, eventualmente, utilizar linguajar ligeiramente diferente para 
descrever um mesmo produto.  

Para que a mineração de texto seja eficaz, deve ser capaz de perceber tais diferenças e 
selecionar adequadamente as palavras que devem compor as buscas (queries) que serão 
feitas no banco de dados NF-e. Uma vez que os órgãos públicos trabalham com catálogos 
que podem incluir milhares de produtos, a solução de mineração de texto deve ser capaz 
de, automaticamente, detectar quais palavras devem compor a busca no banco NF-e. 

Nas seções seguintes, se apresenta a solução encontrada pela SEFAZ/RS. 
 
Cadeias de Markov 

Nessa abordagem, foi modelada a descrição do produto como uma cadeia de Markov e, 
além disso, assume-se a hipótese de que as palavras se agrupam de acordo com um 
processo de Markov de primeira ordem. 

Pode-se descrever uma cadeia de Markov como um conjunto de estados, 𝑆 = {𝑠_, 𝑠e, … , 𝑠7}. 
O processo pode ter início em qualquer estado e mover-se para qualquer outro. A este 
movimento, dá-se o nome de passo. Ainda, se o processo se encontra no estado si, a 
probabilidade de que, no próximo passo, vá para o estado sj é pij. Uma vez que, por 
hipótese, o processo é de primeira ordem, esta probabilidade depende apenas do estado 
atual; não importando os estados anteriores. Ao longo da explanação ficará claro o impacto 
desta simplificação na implementação do modelo. Será mostrado, também, como obter a 
matriz de transição de estados. 
 
Transformando textos em cadeias de Markov 

Para que se possa representar descrições de produtos por cadeias de Markov, optou-se 
por um modelo no qual cada palavra corresponda a um estado possível no conjunto de 
estados S. 

A fim de facilitar a compreensão, utilizaremos sempre o mesmo exemplo de produto: LEITE 
DE VACA INTEGRAL EM PÓ. 

É usual que se faça um pré-processamento para remover algumas preposições e acentos 
gráficos. “De” e “em” são algumas destas preposições. A descrição pré-processada fica: 
LEITE VACA INTEGRAL PO. A partir de agora, cada uma dessas palavras é um estado 
possível de ser atingido no processo de formação da descrição do produto. 
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Foi verificado que, apesar das diferenças na maneira de descrever os produtos, tanto os 
órgãos públicos, quanto os contribuintes, costumam utilizar a mesma palavra no inicio da 
descrição do produto. No exemplo utilizado, ambos iniciam sua descrição com a palavra 
“LEITE”. Só depois sao adicionados maiores detalhes: animal, tipo, apresentação etc. De 
certa forma, isso reflete a maneira como o idioma está estruturado.  

Assim, foi decidido travar o estado inicial da cadeia de Markov sempre na palavra inicial 
usada pelo órgão público e, a partir daí, inferir como os contribuintes detalham aquele 
produto. A Figura 1 mostra uma representação gráfica da cadeia de Markov. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação gráfica da cadeia de Markov. 
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Figura 1, as setas indicam as transições de estados; acompanhadas das respectivas 
probabilidades. Por exemplo, p12 é a probabilidade de ocorrer a palavra VACA, dado que 
ocorreu a palavra LEITE. Já p22 é a probabilidade de ocorrer novamente a palavra VACA, 
dado que a última palavra foi VACA. 

A matriz de transição de estados agrupa todas essas probabilidades. 

M=k
𝑝__ ⋯ 𝑝_n
⋮ ⋱ ⋮
𝑝n_ ⋯ 𝑝nn

q 

Cada palavra que compõe a descrição do produto (como escrita pelo órgão licitante) é um 
estado possível na cadeia de Markov. Assim, as palavras LEITE, VACA, INTEGRAL e PO 
serão denominadas por estados s1, s2, s3 e s4.  

Falta apenas definir o estado da cadeia de Markov; o que é feito por meio de um vetor – 
probabilidade que, na verdade, representa a probabilidade de cada um dos estados da 
cadeia. Este vetor pode ser escrito da seguinte forma: 

𝑢 = (𝑝_, 𝑝e, 𝑝t, 𝑝n) 

Onde, p1 representa a probabilidade de s1, p2 a probabilidade de s2 e assim por diante. 

O próximo estado da cadeia (leia-se, o mais provável de ocorrer) é dado por, u∙M: 

𝑢 = (𝑝_, 𝑝e, 𝑝t, 𝑝n) ∙ k
𝑝__ ⋯ 𝑝_n
⋮ ⋱ ⋮
𝑝n_ ⋯ 𝑝nn

q 

 
Destaca-se que a presente explanação objetiva apenas ilustrar o raciocínio por trás da 
representação de textos por meio de cadeias de Markov. Ao final deste trabalho são listadas 
as principais referências bibliográficas consultadas. 

Algoritmo Tradutor-Markov 

Na seção anterior, foi apresentado como são utilizados alguns conceitos básicos de cadeias 
de Markov para modelar a descrição de produtos na NF-e. 

Com base em tais conceitos, foi desenvolvido o algoritmo TRADUTOR – MARKOV. O 
primeiro termo do nome deve-se ao próprio objetivo do algoritmo: para cada produto 
procurado por um órgão público, encontrar sua descrição mais provável nas NF-e. Devido 
ao fato do campo descrição da NF-e estar limitado a 120 caracteres, ao preenchê-lo, o 
contribuinte tem uma limitação que os órgãos públicos, por exemplo, não têm ao montar 
seus catálogos de produtos. Por este motivo, neste trabalho fala-se que o contribuinte 
descreve os produtos em um idioma ligeiramente diferente dos órgãos públicos. Daí, a 
importancia em ter um algoritmo tradutor de descrições de produtos. O segundo termo do 
nome faz referência, claro, ao fato de se utilizar algumas propriedades das cadeias de 
Markov. 

A seguir será demonstrado um passo a passo da utilização do algoritmo TRADUTOR – 
MARKOV. Sua implementação em linguagem R (arquivo 
“SCRIPT_TRADUTOR_MARKOV.R”). 
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Passo a passo 

1. Descrição do produto a ser licitado 

Nesta fase, o analista recebe do órgão público uma lista com os produtos que se deseja 
licitar. Trabalha-se aqui com apenas um produto: “LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ”. 
Esta é a descrição feita pelo próprio órgão. 

O objetivo é precificar o produto com base em transações realizadas. Para tanto, é claro, é 
necessário antes de mais nada conseguir identificar as transações deste produto no banco 
NF-e. Mas, será que os contribuintes costumam incluir a palavra VACA nas descrições dos 
leites integrais em pó? Quais palavras deve-se utilizar na busca feita no banco NF-e, de 
forma a não restringir desnecessariamente a quantidade de transações identificadas? Ao 
conjunto destas palavras, é dado o nome de TRADUÇÃO DO PRODUTO. É isso que o 
algoritmo TRADUTOR – MARKOV objetiva fazer: encontrar este conjunto de palavras para 
cada produto a ser precificado. 

2. Montando um dicionário 

Para que o algoritmo possa traduzir nossas descrições de produtos, é necessário primeiro 
criar um modelo do “idioma NF-e” para estes produtos em particular. 

A primeira coisa a fazer é retirar, da descrição original do produto, palavras muito comuns 
e que, isoladamente, não sejam relevantes. No exemplo, retira-se palavras “DE” e “EM”. 
Restando, então: LEITE, VACA, INTEGRAL e PÓ.  

A pesquisa no banco de dados utilizando cláusula OU. Isso significa que se buscará, no 
banco de dados NF-e, todas as descrições que tenham pelo menos uma das palavras 
LEITE, VACA, INTEGRAL ou PÓ. 

Claro que pode se ter, por exemplo, LEITE DE CABRA, CARNE DE VACA, ARROZ 
INTEGRAL, ACHOCOLATADO EM PÓ. O que vai gerar uma quantidade considerável de 
dados. Isso será tratado na sequência. No entanto, se incluídos “DE” e “EM” na busca ao 
banco de dados, a quantidade de resultados absolutamente fora de contexto aumentaria 
consideravelmente.  

Nesta fase da análise, limita-se a busca no banco de dados a 3 meses de emissões de NF-
e. Além disso, o único dado da NF-e a ser trazido como resultado, neste momento, é a 
descrição do produto. 

Para a implementação desta fase, roda-se o script MONTANDO_DICIONARIO.R 
(disponível para download). Como resultado, ele grava o arquivo 
“palavras_busca_banco.csv” com o conjunto de palavras que devem ser pesquisadas no 
banco de dados. É fundamental que esta pesquisa seja realizada com cláusula OU. 

Para possibilitar a demonstração do passo a passo de uma utilização real do algoritmo, foi 
gravado o resultado da consulta ao banco, no arquivo “resultado_primeira_query.csv”; 
também disponível para download. 

3. Executando o algoritmo Tradutor – MARKOV 
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Será demonstrado agora um passo a passo da execução do algoritmo TRADUTOR – 
MARKOV. 

Já que se tem o dicionário formado pela primeira busca ao banco de dados, pode-se montar 
a matriz de transição de estados e ilustrar como o algoritmo toma suas decisões. Como já 
explicado, assume-se a hipótese de que a primeira palavra da sequência seja a mesma em 
ambas descrições: tanto do órgão público, quanto do contribuinte (vendedor da mercadoria) 
que preencheu a NF-e. 

Esta hipótese equivale a dizer que o primeiro estado em nossa cadeia de Markov é a 
palavra LEITE (estado s1 no vetor u). Suponha a seguinte situação: se está diante de uma 
NF-e e só se pode ver o início da descrição do produto. Já se sabe que a primeira palavra 
é LEITE. Dentre as palavras que compõem o dicionário, qual a mais provável? 

Para encontrar a resposta, é preciso lembrar que o vetor u representa a probabilidade da 
cadeia encontrar-se em um determinado estado. Sabe-se, ainda, que o estado atual é 
LEITE, s1. Sendo assim, sua probabilidade de ocorrência é igual a 1; ele é o primeiro estado 
por hipótese. Forçosamente, os demais estados têm probabilidade de ocorrência zero. O 
que resulta no seguinte vetor - probabilidade: 

𝑢 = (𝑝_, 𝑝e, 𝑝t, 𝑝n) → 𝑢 = (1,0,0,0) 
 
Com a matriz de transição de estados calculada pelo script, pode-se determinar o próximo 
estado da cadeia: 

(1,0,0,0) ∙ y

0 0.003220612 0.4946860 0.5020934
0.65217391 0 0.1739130 0.1739130
0.09090909 0 0 0.09090909
0.24019608 0 0.7598039 0

� 

 
O vetor – probabilidade passa a ser, então: 
 

𝑢 = (𝑝_, 𝑝e, 𝑝t, 𝑝n) → 𝑢 = (0,0.003220612,0.494686,0.5020934) 
 
O vetor indica como próximo estado mais provável o s4 (probabilidade pouco acima de 0.5). 
Esse estado representa a palavra PÓ. O algoritmo seleciona, portanto, esta palavra como 
a próxima mais provável a compor a descrição do produto em uma NF-e preenchida pelo 
contribuinte. 

Neste ponto, o algoritmo faz duas coisas: 

• Coloca como primeiro estado do próximo passo, aquele de maior probabilidade. Ou seja, 
s4 (PÓ); 

• Retira do modelo a palavra LEITE. Na iteração seguinte, o estado inicial será a palavra 
selecionada agora: PÓ. 

Tem-se, agora, apenas três estados: VACA, INTEGRAL e PÓ. E sua numeração mudou 
para, respectivamente, s1, s2 e s3. 
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É preciso apenas atentar para o fato de que, agora, o estado inicial é a palavra PÓ. É como 
se começasse o processo inteiro novamente.  
 
O vetor - probabilidade fica preenchido da seguinte forma: 

𝑢 = (𝑝_, 𝑝e, 𝑝t) → 𝑢 = (0,0,1) 
 
Agora o estado inicial (PÓ) é, por hipótese, s3. Por isso, p3=1. 
 
É necessário, agora, calcular o próximo estado da cadeia. 
 

(0,0,1) ∙ k
0 0.333333 0.6666667
0 0 1
0 1 0

q 

O vetor – probabilidade passa a ser, então: 
𝑢 = (𝑝_, 𝑝e, 𝑝t) → 𝑢 = (0,1,0) 

 
O estado s2 representa a palavra INTEGRAL; próximo estado da nossa cadeia. 

Novamente, o algoritmo fará duas coisas: 

• Coloca como primeiro estado do próximo passo, aquele de maior probabilidade. Ou seja, 
s2 (INTEGRAL); 

• Retira do modelo a palavra PÓ. Na iteração seguinte, o estado inicial será a palavra 
selecionada agora: INTEGRAL. 

De forma análoga às outras iterações, tem-se apenas dois estados: VACA e INTEGRAL. E 
sua numeração mudou para, respectivamente, s1 e s2. 

Novamente é preciso estar alerta para o fato de que o estado inicial mudou para a palavra 
INTEGRAL.  

O vetor - probabilidade fica preenchido da seguinte forma: 

 
𝑢 = (𝑝_, 𝑝e) → 𝑢 = (0,1) 

 
Agora o estado inicial (INTEGRAL) é, por hipótese, s2. Por isso, p2=1. 
Calcula-se o próximo estado da cadeia. 
 

(0,1) ∙ �0 1
0 0� 

 
Aqui, tem-se uma situação diferente. O vetor – probabilidade resulta em: 
 

𝑢 = (𝑝_, 𝑝e) → 𝑢 = (0,0) 
 
A interpretação deste resultado é que, dado o estado inicial, não haverá um próximo. Ou 
seja, não ocorrerá a transição do estado INTEGRAL para o estado VACA.  
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Neste ponto, o algoritmo descarta a palavra VACA e encerra sua execução e salva a 
tradução no arquivo “tokens_segunda_query.csv”. 

Assim, a descrição final do produto ficou LEITE INTEGRAL PO.  

Neste momento será necessário fazer uma nova consulta ao banco de dados NF-e, mas 
há diferenças cruciais em relação à primeira: 

• TODAS as palavras devem estar presentes nas notas fiscais. Ou seja, a busca deve ser 
feita de tal sorte que, só sejam retornadas notas que contenham em sua descrição as 
palavras “LEITE” E “INTEGRAL” E “PO”; 

• O analista deve selecionar, além do campo (coluna) descrição do produto, aqueles 
relevantes para a precificação, como: preço, unidade, quantidade etc. 

Resultados do algoritmo 

O resultado desta segunda consulta ao banco de dados NF-e está salvo no arquivo 
“resultado_segunda_query.csv”. Ressaltamos que os dados ali presentes são os 
suficientes apenas para identificar o produto: descrição, quantidade e valores 
comercializados, data e GTIN (quando informado). Desta forma, é garantida a preservação 
do sigilo fiscal. 

Compara-se a quantidade de NF-e identificadas utilizando a descrição do órgão público, e 
a descrição proposta pelo algoritmo TRADUTOR – MARKOV: 

• Descrição do órgão público: 3 transações; 
• Descrição proposta pelo algoritmo: 132.204 transações. 

Obviamente, a análise do resultado é bem mais complexa que contar as transações 
identificadas. Como o passo a passo deixou evidente, o algoritmo retira palavras que, em 
princípio, não são relevantes. Aqui, duas observações: 

1. Devido à forma como foi concebido, o algoritmo TRADUTOR – MARKOV nunca resultará 
em uma quantidade menor de transações, quando comparado à descrição original. A 
razão é simples: ele até pode manter todas as palavras, mas jamais acrescentará. 
Assim, quando retira uma palavra da descrição e faz a busca no banco de dados, esta 
é menos restritiva e resultará, pelo menos, na mesma quantidade de transações; 

2. O algoritmo faz o julgamento de relevância baseado puramente na matriz de transição 
de estados. É um cálculo puramente estatístico: se a probabilidade de ocorrência 
conjunta de dois estados quaisquer em uma mesma nota fiscal é alta, ela é relevante. 
Caso contrário, não. Segundo este critério, saber se o leite é de vaca ou de cabra não é 
relevante. Claro que isso é um absurdo, já que o órgão público deixou claro no edital que 
deseja comprar LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ. Uma análise mais detida do 
produto mostrou que o resultado era confiável, mesmo não tendo expressamente a 
palavra VACA. Concluímos que os contribuintes costumam escrever o nome do animal 
apenas quando NÃO é leite de vaca. 

 

Tratamento dos dados Não-Medicamentos (etapa 2) 

Fracionamento (etapa 2.1) 
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Uma vez identificadas as NF-e, o analista pode começar a se debruçar sobre a definição 
do Preço de Referência. O primeiro, talvez o maior desafio, é o fracionamento: selecionar 
a apresentação correta. No exemplo, o leite em pó pode ser encontrado em diversas 
embalagens: caixa, saco ou lata. Além, claro, da própria massa. No nosso exemplo, o órgão 
público queria na apresentação de 1 kg. 

O algoritmo Tradutor-MARKOV não trata o fracionamento. Esta parte do pós-
processamento é feita por meio do uso de expressões regulares (também em linguagem R) 
que são um meio poderoso, flexível e eficiente de processamento de texto, capazes de 
identificar cadeias de caracteres de interesse, tais como caracteres específicos, palavras 
ou padrões de caracteres. 

É fundamental que o cálculo do Preço de Referência seja em um conjunto de dados 
contendo apenas transações com a apresentação desejada pelo órgão licitante; neste caso, 
1 kg. 

Estatística (etapa 2.2) 

Uma vez identificadas as transações de interesse, a remoção de outliers foi feita pela 
aplicação da regra de Tukey, que é baseada dos quartis. A distância interquartílica, IQR, 
como Q3 – Q1 (ou seja, o preço de transação que representa o terceiro quartil, menos 
aquele que representa o primeiro quartil).  

Segundo a regra de Tukey, um outlier seria qualquer valor a uma distância maior que 1,5 
vezes a distância interquartílica. Em termos algébricos, fica bem simples: são outliers 
valores abaixo de Q1 – 1,5IQR ou acima de Q3 + 1,5IQR. 

Apesar de ser um tratamento simples, a mera aplicação da regra de Tukey tem mostrado 
bons resultados nos casos analisados. 

Removidos os outliers, avaliamos os dados restantes a fim de inferir se é possível garantir 
um intervalo de confiança de 90%.  

Precificação Não-Medicamentos 

Por meio de um método bootstrap, avalia-se se os dados resultantes de todo o pós – 
processamento atingem um tamanho mínimo de amostra, que seja capaz de garantir o 
citado intervalo de confiança. 

No exemplo aqui trabalhado, esta análise retornou um tamanho mínimo de amostra de 14 
transações. Conseguimos identificar 3096 transações de leite em pó integral em 
embalagens de 1 kg. Ou seja, ultrapassamos o tamanho mínimo de amostra. 

Considera-se a mediana como Preço de Referência. No caso do leite, este preço foi inferido 
em R$ 16,38. O Preço de Referência do órgão público era de R$ 18,80. 

O script que implementa tudo o que explanamos nesta seção encontra-se no arquivo 
“preco_referencia.R”. 
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