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DE RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO 

 
O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão  

e Recursos Humanos, certifica que a iniciativa 
 
 

COMPRAES 
 

da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo - ARSP, participou do Ciclo 

2018 do Prêmio Inoves, obtendo 61 (sessenta e um) pontos na avaliação de seu Relatório de 

Gestão, sendo reconhecida como concorrente elegível da categoria “Ideia – Estadual”. 

 

Vitória - ES, 07 de dezembro de 2018. 



 

 

 

1. Potencial de Inovação 
 

5 3 
 

2. Relevância Social 
 

5 3 
 

3. Resultados Esperados 
 

1 3 
 

4. Grau de Sustentabilidade 
 

1 3 
 

5. Grau de Replicabilidade 
 

3 3 
 

6. Participação dos Beneficiários 
 

3 4 
 

7. Mecanismo de Transparência e Controle Social 
 

1 4 
 

RESULTADO FINAL 
 

Pontuação Final 
  

Classificação: Concorrente elegível 
 

61 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe: 
 
Ariane Nunes Reis 
Vanessa Medeiros (coordenadora) 

Nome da iniciativa e instituição: 

COMPRAES 
Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo - ARSP 

Comentários: 

1. O projeto está na direção correta, carecendo de pequenos ajustes em seu desenho 
para que os setores possam, de fato, ter uma experiência e metodologia de compras 
unificadas. 
2. Muito pouco resultado chegará ao cidadão capixaba. Apenas o que concerne a 
melhoria de gestão para facilitar o próprio governo. 
3. O grupo propõe a centralização das compras no estado o que poderia ser efetivo mas 
pelo que consta não é política a ser implementada ou seja, primeiro há a necessidade 
de haver consenso e implementar a central de compras na SEGER. 
4. O consumo desenfreado é um dos grandes vilões da degradação do meio ambiente. 
Fazer compras mais conscientes é uma das medidas para se transformar esse cenário 
de desperdício. 
5. Estes sistemas são muito difíceis de replicar em outras instâncias e poderes que não 
alterem seus processos. 
6. O texto da ideia inscrita diz que: "O projeto contou com a participação direta das 
servidoras parceiras envolvidas na iniciativa e indiretamente com usuários fornecedores 
e servidores da área de compras de outros órgãos". 
7. Segundo o descrito: " a disponibilização dos dados com nomes, valores e quantitativos 
de todos os envolvidos no processo de aquisições e contratações, os interesses 
empresariais de superfaturar itens para o Estado, as indicações de desperdícios de 
quantitativos e ainda itens desnecessários estarão à mostra podendo ser questionados 
e denunciados". 

Para validação dos Certificados do Prêmio Inoves – Ciclo 2018, visite o site do Programa no endereço inoves.es.gov.br 
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