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RESUMO 
 
  

Este trabalho tem como finalidade analisar o pregão, modalidade de licitação criada pela 

Lei n.º10.520/2002, relacionando com alguns conceitos gerenciais. Busca identificar critérios 

de avaliação gerencial, baseados na legalidade, na economicidade, na eficiência, na eficácia e 

na efetividade, relacionando-os com os conceitos e procedimentos de compras públicas. 

 A avaliação gerencial do pregão é uma atividade incipiente. Por isso, deve ser 

compreendida e utilizada não com intuito meramente fiscalizatório ou punitivo, mas como um 

método capaz de produzir redução de preços e prazos.  Para este objetivo, foram elencadas as 

principais modalidades de licitação previstas na Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93), 

definindo-as e comparando-as com a modalidade de pregão utilizada pela Administração 

Pública do Estado de Pernambuco. Desta forma, apresentam respostas para as indagações 

acerca das vantagens e desvantagens do uso do pregão perante as suas finalidades, em 

especial, a redução de custos e a celeridade do sistema. 

 Por fim, o estudo traz indicativos que o pregão, utilizado pela Administração Pública, 

vem conseguindo atingir resultados positivos, porém alguns fatores vêm atrapalhando um 

melhor desempenho do pregão, como exemplos: ausência de controle efetivo dos tempos, 

falhas nas pesquisas de mercado, problemas na definição do objeto e elaboração do Termo de 

Referência.  

 

Palavras-chave: compras públicas, licitação, pregão, avaliação gerencial do pregão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to analyze the proclamation an auction modality created by 

the Law n.º10.520/2002, relating with some management concepts. It seeks to identify criteria 

of management evaluation, based on legal and economic aspects, efficiency and effectiveness, 

relating them with the concepts and procedures of public purchases.  

The management evaluation of the proclamation is an incipient activity. In this sense, it 

should be understood and not used with intention merely as an inspection or punitive 

resource, but as a method capable of price and time redution. For this the main auction 

modalities foreseen were chosen, defining and comparing them with the proclamation 

modality used by the Public Administration of the State of Pernambuco. This way, it presents 

answers for the inquiries concerning the advantages and disadvantages of the use of the 

proclamation for their purposes, especially, the reduction of costs and the velocity of the 

system. 

Finally, the study brings indicative that the proclamation, used by the Public 

Administration, is getting to reach positive results, however some factors are disturbing a 

better performance of the proclamation, for example, absence of effective control of the times, 

flaws in the market researches, problems in the definition of the object and elaboration of the 

Term of Reference. 

 

Key-Words: public purchases, auction, proclamation, management evaluation of the 

proclamation.  
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I. INTRODUÇÃO 
1. DELIMITAÇÃO 

O chamado “Estado moderno” tem assumido funções e responsabilidades na busca de 

uma maior eficiência na prestação dos serviços de interesse público. O atual contexto das 

grandes tendências mundiais relacionadas com a globalização, progressos na tecnologia da 

informação e emergência da sociedade civil organizada, levou a adoção dessa concepção às 

compras governamentais, com o objetivo de atender as demandas da sociedade.  

Neste contexto de transformações por que passa o Estado, surge uma nova modalidade 

de licitação denominada pregão, com o objetivo de imprimir maior agilidade às contratações 

públicas, reduzir os custos operacionais e diminuir os valores médios das aquisições de bens e 

serviços, trazendo assim, uma maior eficiência à Administração no cumprimento de sua 

finalidade primordial, o atendimento ao interesse público. 

O sistema de compras públicas no Brasil foi regulamento pela Lei n.º. 8.666/93(Lei de 

Licitações e Contratos). A licitação corresponde a um procedimento: 

a) que precede a contratação de obras, serviços, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações; 

b) obrigatório para os órgãos e entidades públicas; 

c) que consiste na seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública; 

d) que destina a garantir o princípio constitucional da isonomia; 

e) submetido aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo.  

A Lei n.º. 8.666/93 estabeleceu as modalidades (formas) convencionais de licitação 

(convite, tomada de preços, concorrência, leilão e concurso), as hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade do procedimento licitatório e definiu a regulamentação dos certames.  

As principais críticas a esse modelo de seleção foram as seguintes: 

a) burocracia imposta pelo sistema implica na lentidão do processo seletivo, inclusive 

quando da aquisição dos bens e serviços considerados comuns; 

b) obrigatoriedade da presença física dos fornecedores e impossibilidade da utilização da 

tecnologia da informação e das facilidades trazidas pelo comércio virtual, através da 

adoção da internet no processo licitatório; 

c) impossibilidade de negociação entre o comprador e o fornecedor; 

d) utilização excessiva das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.  
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Em função destas críticas e na esteira do neoliberalismo surgiu o pregão. De modo 

geral, esta nova modalidade de licitação apresenta as seguintes características: 

a) faculta ao administrador a escolha de outra modalidade licitatória; 

b) tem seu uso limitado a compras de bens e serviços comuns; 

c) não há limitação de valor para sua adoção; 

d) existe a possibilidade de realização de lances e da negociação entre o comprador e o 

fornecedor; 

e) ocorre a inversão das fases de julgamento da habilitação e das propostas de preço; 

f) a Comissão de Licitação é substituída pela figura do pregoeiro, que será auxiliado por 

uma equipe de apoio; 

g) os recursos serão reduzidos a apenas um, que poderá ser impetrado ao final da fase de 

habilitação. 

O pregão pode ser realizado na forma presencial, onde os participantes de modo 

tradicional comparecem ao órgão licitador, na data e hora previamente determinada, e 

apresentam suas propostas e lances verbais. Para possibilitar o pregão pela internet foi criado 

o chamado "pregão eletrônico”, onde não há a presença física dos representantes das empresas 

licitantes, na forma mencionada no modo presencial. O pregão eletrônico é a extensão da 

modalidade do pregão presencial que visa à aquisição de bens e serviços comuns utilizando-se 

recursos da tecnologia da informação, através de interligação via internet.  

 O pregão surgiu no Estado de Pernambuco a partir de agosto de 2003, implementado na 

forma eletrônica, através do portal “REDE COMPRAS”. Foi viabilizado através das parcerias 

firmadas com as instituições financeiras Banco do Brasil e Banco de Pernambuco – 

BANDEPE (ABN-REAL), que forneceram, gratuitamente, as soluções eletrônicas de 

compras.      

 No âmbito do Estado de Pernambuco, o disciplinamento inicial deu-se através da Lei 

Estadual n.º. 12.340/03 (Revogada em abril de 2006), regulamentado pelo Decreto Estadual 

n.º. 25.662/03. Este decreto estabeleceu a utilização para o pregão das regras constantes dos 

Decretos Federais n.º. 3.555/00 (Pregão Presencial) e n.º. 3.697/2000 (Pregão Eletrônico). 

  

A utilização do pregão no setor público nacional, apesar de bastante recente, é 

propagada pelos administradores públicos como um avanço no sistema de compras 

governamentais. Estas conclusões derivam de informações relativas à economia gerada pelo 

sistema e da agilidade dos procedimentos, quando comparados com as modalidades 
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licitatórias convencionais. Porém, a ausência de um estudo mais aprofundado prejudica a 

análise dos resultados obtidos pela adoção do pregão.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

A inclusão da ferramenta pregão no sistema nacional de compras públicas iniciou ao 

final da década passada. Este tema tem sido abordado, através de vários estudos sob a ótica 

jurídica, no entanto, carece de estudos críticos no âmbito da gestão pública.  

 Este trabalho analisará os procedimentos licitatórios da modalidade pregão eletrônico, 

disponíveis no endereço eletrônico do Governo do Estado de Pernambuco (REDE 

COMPRAS) e alguns pregões presenciais realizados no âmbito do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco, com o objetivo de comparar as informações fornecidas pelo sistema, 

com as informações constantes dos processos licitatórios (processo materializado), que serão 

disponibilizados pela Administração Pública Estadual e com as normas vigentes. Desta forma, 

este trabalho justifica-se por possibilitar, através da análise dos processos licitatórios 

disponibilizados pelos órgãos e entidades públicas estaduais, alcançar as seguintes 

contribuições: 

a) fornecer uma abordagem gerencial da utilização do pregão pela Administração 

Pública, sob a ótica da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade desta 

ferramenta; 

b) identificar os erros e destacar os acertos na adoção do pregão pela Administração 

Pública do Estado de Pernambuco, indicando sugestões para correção das falhas 

evidenciadas. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido em função da carência de um estudo crítico do pregão, 

no tocante aos aspectos gerenciais, tendo por base a experiência no Estado de Pernambuco, no 

ano de 2005, como forma de responder aos questionamentos abaixo relacionados: 

a) A Administração Pública Estadual está utilizando o pregão de forma correta, tomando 

por base os parâmetros da legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade? 

b) Os parâmetros utilizados para aferição das vantagens do pregão pelos administradores 

públicos estão corretos? 

c) Existe uniformização da utilização do pregão pela Administração Pública Estadual? 

Existem falhas na aplicação do pregão? Como corrigi-las?  



 

 

14 

 

4. OBJETIVOS 

Tomando por base os questionamentos levantados no estudo preliminar do pregão, 

bem como à ausência de um estudo gerencial da utilização do pregão, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos propostos para esse trabalho: 

01. análise das normas relativas ao pregão; 

02. analisar o procedimento de aquisições públicas na modalidade pregão, realizado no 

âmbito da Administração Pública do Estado de Pernambuco, através do acompanhamento de 

todas as etapas do processo; 

03. como resultado, evidenciar os fatores relevantes da adoção do pregão no sistema de 

compras públicas, identificando os aspectos positivos e negativos desta ferramenta e as 

repercussões do ponto de vista gerencial.        

 

5. SUPOSIÇÕES 

Este estudo parte da suposição que o pregão é uma ferramenta útil, importante para a 

Administração Pública, em função da economia e da agilidade que impôs as compras 

públicas. No entanto, existem indícios de falhas nos procedimentos. Para compreender estas 

falhas e atribuir um critério valorativo, este estudo ficará restrito aos conceitos de legalidade, 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.  

Tomando por base estes conceitos preliminares, o referido estudo supõe que a 

Administração Pública Estadual não está utilizando o pregão de forma correta e/ou não está 

obtendo os resultados esperados. Desta forma:  

� os pregoeiros não estão seguindo a seqüência legal dos atos relativos ao pregão; 

� não houve diminuição nos prazos para realização das aquisições públicas por meio do 

pregão;  

� os administradores supervalorizam os ganhos financeiros obtidos com o pregão; 

� não existe uniformização dos procedimentos utilizados pela Administração Pública 

Estadual, ou seja, cada órgão ou entidade utiliza-o de forma diferente. 

 

6. METODOLOGIA 

Pesquisar é, de forma bastante simples, procurar respostas para as indagações 

propostas. Desta forma, esta pesquisa consiste numa investigação explicativa, que tem por 

objetivo esclarecer as dúvidas suscitadas neste trabalho.   
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Quanto aos meios de investigação, para o desenvolvimento desta pesquisa, serão 

utilizados os seguintes mecanismos: 

a) Pesquisa Bibliográfica: Primeiramente será feita uma revisão bibliográfica do assunto, 

onde está incluído o estudo: das normas relacionadas ao pregão (Lei Federal n.º 8.666/93, Lei 

Federal 10.520/02, Decreto Federal 3.555/00, Decreto Federal n.º 3.693/00, Lei Estadual 

12.340/03, Lei Estadual 12.986/2003, Decreto Estadual n.º 25.662/03, Instruções Normativas 

SARE n.º 001/03 e 002/03), dos princípios de licitação pública, dos aspectos doutrinários 

relativos a matéria, do sistema de registro de preços, do portal “REDE COMPRAS” e portal 

“LICITAÇÕES-E”, do Banco do Brasil.  

b) Investigação Documental: Será realizada uma pesquisa dos documentos constantes dos 

processos do pregão presencial e eletrônico em órgãos e entidades da Administração Estadual, 

compreendendo a verificação de: solicitações de materiais e serviços, pesquisas de mercados, 

editais do pregão, publicações relativas a pregões no Diário Oficial do Estado, atas das 

sessões, relatórios de julgamento dos processos, recursos e impugnações interpostos por 

licitantes, pareceres sobre recursos e impugnações.  

c) Pesquisa de Campo: Compreenderá numa investigação empírica realizada em órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, realizadores de procedimentos de pregão, com 

objetivo de verificar as vantagens e desvantagens do procedimento. Consiste na aplicação 

questionários direcionados as partes envolvidas no procedimento de pregão:  

� Pregoeiros e Equipes de Apoio; 

� Representantes de empresas licitantes, fornecedores do Estado, que participam de 

licitações na modalidade pregão. 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 O presente Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) é apresentada em 07 (sete) 

capítulos, sendo o primeiro – INTRODUÇÃO - consta à apresentação do tema com a 

formulação do problema, apresentação das justificativas para escolha, objetivos propostos, 

suposições fundamentais e metodologia adotada.     

 No segundo capítulo - COMPRAS GOVERNAMENTAIS - faz-se um estudo 

conceitual e procedimental das compras públicas. Inicialmente serão abordados os conceitos 

gerenciais objeto deste trabalho, ou seja, legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividades. Em seguida serão analisados os conceitos e procedimentos envolvidos com 

compras públicas, partindo da noção de administração pública, de aquisições governamentais 

e as inovações introduzidas pela tecnologia da informação que resultaram no pregão. 
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 O terceiro capítulo – LICITAÇÃO - tratará da licitação pública, conceito, normas, 

princípios, modalidades, procedimentos e o estudo dos tempos procedimentais.    

O quarto capítulo – PREGÃO - abordará o pregão, conceito, características básicas, 

sistema normativo, partes envolvidas (pregoeiro, equipe de apoio, fornecedores e os sistemas) 

e procedimentos. O estudo procedimental examinará cada etapa do pregão presencial e do 

pregão eletrônico, fase interna e fase externa. 

 No quinto capítulo - QUESTIONÁRIO PREGOEIROS E LICITANTES - serão 

apresentados os resultados da pesquisa envolvendo os licitantes e pregoeiros. Foram ouvidos 

22 (vinte e dois) pregoeiros e representantes de 22(vinte e dois) licitantes que apresentaram 

suas impressões sobre o pregão. 

No sexto capítulo - ANÁLISE GERENCIAL DO PREGÃO - serão evidenciados os 

resultados da análise de 39 (trinta e nove) processos licitatórios, previamente selecionados. 

Estes processos foram analisados com base nos critérios gerenciais definidos no segundo 

capítulo e no estudo procedimental decorrente do terceiro capítulo. 

 Ao final serão apresentadas as considerações finais do trabalho, consubstanciando na 

avaliação do pregão. 
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II. COMPRAS GOVERNAMENTAIS (Enfoque Gerencial) 
1. ENFOQUE PRELIMINAR  

A Administração Pública Brasileira para aquisição de bens e serviços utiliza, 

geralmente1, a licitação. Neste capítulo, inicialmente serão analisado o conceitos e 

procedimentos relacionados ao enfoque gerencial das licitações públicas. Desta forma serão 

evidenciados: 

a) conceitos gerenciais envolvidos na pesquisa; 

b) conceitos de Administração Pública; 

c) aspectos relevantes para análise dos procedimentos de aquisições governamentais; 

d) aspectos predominantes da licitação pública. Conceitos, normas, características, 

procedimentos, modalidades, hipóteses de dispensa, tempo necessário e as principais 

críticas; 

e) ao final serão abordados os aspectos relevantes decorrentes das inovações trazidas 

pela tecnologia da informação na licitação pública.  

2. CONCEITOS GERENCIAIS 

2.1 Legalidade  

A legalidade pressupõe a submissão do Estado à lei. Segundo Maria Sylvia, a 

Administração Pública só pode fazer o que a lei permite, ou seja, não pode por simples ato 

administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações 

aos administrados; para tanto depende de lei2.   

A legalidade é entendida neste trabalho como a seqüência de atos a serem praticados no 

pregão, ao quais os agentes administrativos estão vinculados, por força de determinação legal.  

Não podendo se afastar ou desviar, sob pena de invalidação do ato e de expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal. 

No âmbito deste trabalho, a apreciação da legalidade dos procedimentos do pregão 

consistirá na análise de 39 (trinta e nove) processos previamente selecionados, em relação aos 

procedimentos estabelecidos na lei. A análise da compatibilidade tomará por base um 

documento denominado de “roteiro do pregão”3, no qual estão relacionados os procedimentos 

legalmente estabelecidos. Para cada processo pré-selecionado será preenchido um documento 

de compatibilidade (roteiro do pregão), no qual constará: 

a) identificação do processo; 

                                                 
1  Geralmente, pois existem as hipóteses de dispensa de licitação. 
2 DI  PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14a Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2002, p.68. 
3 Constante do Apêndice I deste trabalho. 



 

 

18 

b) comparação entre os procedimentos legais com os procedimentos realizados no 

processo. 

Ao final do trabalho serão apresentados os aspectos relevantes da análise da legalidade, 

evidenciando as falhas e/ou irregularidades por ventura detectadas. 

2.2 Economicidade  

De acordo com João Eudes, a economicidade está relacionada com “operacionalidade 

ao mínimo custo possível. Administração correta dos bens, boa distribuição de trabalho, 

tempo e dinheiro”4. 

Portanto, a economicidade impõe ao agente administrativo a adoção da solução mais 

conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão de recursos públicos, ou seja, a melhor 

relação custo-benefício. 

Neste trabalho, a economicidade será avaliada juntamente com os conceitos de 

eficácia, eficiência e efetividade.   

2.3 Eficácia 

2.3.1 Conceito e Critérios de Verificação 

Segundo Maria Baracho, a eficácia deve ser medida pelo grau de cumprimento dos 

objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se os resultados realmente obtidos 

com os previstos independente dos meios utilizados5.  

Desta forma, a eficácia neste trabalho será compreendida como a comparação entre 

objetivos e metas, originalmente e claramente, propostos para o pregão (economia e 

agilidade) versus os resultados alcançados. As metas e objetivos estabelecidos para o pregão 

foram: 

a) aumento da economia nas aquisições de bens e serviços comuns; 

b) maior celeridade dos procedimentos. 

Estas metas e objetivos tomam por base a comparação entre o pregão e os 

procedimentos licitatórios, até então existentes, para aquisição de bens e serviços comuns 

(convite, tomada de preço e concorrência).  

2.3.2 Análise da Economia do Pregão 

O pregão foi instituído com a finalidade de gerar economia para Administração Pública. 

Para apreciação da economia gerada para a Administração será utilizado o indicador referente 
                                                 
4 BEZERRA FILHO, João Eudes. Modelo Conceitual de Decisão e Apuração de Resultados: Uma Contribuição para 
Avaliação da Eficiência e Eficácia na Gestão dos Recursos Públicos. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FEA/USP, 2002, 
p. 106. 
5 BARACHO, Maria Amarante Pastor. A importância da gestão de contas públicas municipais sob as premissas da 
governance e accountability. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Belo Horizonte, v34, n.1, jan/mar. 2000. p. 140.   
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à redução dos custos de aquisição dos produtos decorrentes do pregão, ou seja, índice de 

economicidade do pregão. O portal REDE COMPRAS6 utiliza como critério para definição da 

economia do pregão a diferença entre o valor estimado e o valor de aquisição (valor 

homologado pela autoridade competente). No entanto, este critério define a economia total 

obtida com o pregão, conforme a equação abaixo:  

Esse cálculo não oferece um parâmetro próprio de economia para a licitação na 

modalidade pregão. Na realidade, define a economia total (ET) que pode ser obtida para 

qualquer procedimento licitatório, pois: 

a) em tese, o parâmetro máximo para a aquisição de bens, serviços e obras em 

qualquer licitação pública é o valor estimado de aquisição. A Administração ao definir 

o valor estimado de aquisição estabelece o seu parâmetro máximo de aquisição, ou 

seja, o valor máximo que a Administração está disposta a desembolsar. Este parâmetro 

pode ser fixado com base em pesquisa de mercado, tabelas de fornecedores, valor das 

últimas aquisições, preços obtidos no âmbito da administração pública, etc.;  

b) o valor homologado, independente da modalidade licitatória, deve ser igual ou 

menor ao parâmetro máximo de aquisição;  

c) toda licitação, em tese, deve obter economia para a Administração Pública 

independente da modalidade, tendo em vista que o valor de aquisição (homologado 

pela autoridade competente) deve ser inferior ao valor estimado; 

Nas modalidades tradicionais de licitação (Concorrência, Tomada de Preços e 

Convite) será vencedora do certame a menor proposta válida. A principal diferença entre o 

pregão e as demais modalidades está na possibilidade de redução de preços, após a 

apresentação das propostas de preço, através de lances e/ou negociação. Logo, a economia 

total (ET), no caso da modalidade pregão, é formada por duas parcelas, a primeira, que 

podemos denominá-la de EL (Economia da Licitação), obtida pela diferença entre o valor 

estimado e o valor da menor proposta válida apresentada pelos licitantes. A segunda parcela, 

que podemos denominá-la de EP (Economia do Pregão), obtida pela diferença entre o valor da 

                                                 
6 http://www.redecompras.pe.gov.br/ - Pregões Eletrônicos Finalizados. Dia 05/06/2006. 

ET = VE - VH 

Onde:  

ET = Economia Total; 

VE = Valor Estimado 

VH = Valor de homologação. 
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menor proposta válida apresentada pelos licitantes e o valor obtido após a fase de lances e/ou 

negociação (valor homologado). Desse modo, conforme a equação abaixo: 

   O índice de economicidade do pregão (X) será obtido pela divisão da economia da 

licitação (ET) pela economia do pregão (EP), conforme fórmula abaixo: 

 

Este índice corresponde a parcela de economia obtida através da realização de lances 

e/ou negociação (decorrentes da utilização da modalidade pregão), em relação a economia 

total obtida.  

2.3.3 Análise da Celeridade do Pregão 

A análise da celeridade do processo tomará por base o estudo do tempo necessário 

para conclusão do certame. Este tempo será uniformizado em dias úteis.  Após o estudo dos 

procedimentos de cada uma das modalidades licitatórias utilizadas, para aquisição de bens e 

serviços comuns (pregão, convite, tomada de preços e concorrência), serão estabelecidos os 

parâmetros de tempos, ou seja, os intervalos máximo e mínimo para realização de cada 

modalidade licitatória. 

Definidos estes parâmetros será realizada, primeiramente, uma análise comparativa 

entre as diversas modalidades. Depois será analisado o tempo utilizado para conclusão dos 39 

processos selecionados neste trabalho. Estes tempos serão comparados com os tempos 

definidos para o pregão e para a modalidade licitatória tradicional correspondente.  

X = EP/ET 

ET = EL + EP 

Onde:  

ET = Economia Total; 

EL (Economia da Licitação)= VE (Valor Estimado) – VMP (Valor Menor Proposta) ; 

EP = Economia do Pregão = VMP (Valor Menor Proposta) – VH (Valor Homologado) 

Onde:  

X = Índice Economicidade do Pregão; 

ET = Economia Total; 

EP = Economia do Pregão. 
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Com base nestes tempos será estabelecido o índice de celeridade, calculado em 

função do tempo, previsto para realização do certame na modalidade tradicional pelo tempo 

efetivamente utilizado para realização do certame. 

2.4 Eficiência  

Segundo Maria Baracho, a eficiência é atribuída pela “relação existente entre os bens 

e serviços consumidos os bens e serviços produzidos”7. Está relacionado à comparação da 

economicidade, entre o montante de recursos utilizados e os resultados alcançados. Esta 

avaliação não se resume aos custos econômicos, envolve os custos administrativos e sociais.  

 Para efeito deste trabalho, a eficiência será evidenciada através da relação entre os 

resultados obtidos pelo pregão (economia e celeridade) e “recursos utilizados”. O conceito de 

recursos utilizados não terá a conotação puramente econômica, envolverá principalmente os 

impactos jurídicos (legalidade). 

 Neste sentido, Alvacir Correa dos Santos afirma que: 

O princípio da eficiência deve ser somado aos demais princípios da Administração 
Pública, não podendo sobrepujar nenhum deles, especialmente o da legalidade, caso 
contrário poderão ocorrer sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado 
democrático de direito8. 

 

 Desta forma, a eficiência do pregão será analisada em função da relação dos resultados 

obtidos e identificados, quando da análise da eficácia (economia e celeridade), em relação aos 

recursos financeiros utilizados e, principalmente, em relação aos aspectos relacionados à 

legalidade do procedimento.  

2.5. Efetividade: 

A efetividade, segundo entendimento de Maria Baracho, “mede o impacto final da 

atuação sobre o total da população afetada” 9. Desta forma, pode ser compreendida como os 

impactos obtidos com a utilização do pregão, ou seja, a análise do antes e o depois a utilização 

do pregão. 

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O estudo da licitação terá por base os conceitos de Administração Pública com o 

objetivo de relacioná-lo com o procedimento de aquisições governamentais. A Professora 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta a seguinte definição:  

                                                 
7 BARACHO, Maria Amarante Pastor. A importância da gestão de contas públicas municipais sob as premissas da 
governance e accountability. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Belo Horizonte, v34, n.1, jan/mar. 2000. p. 140. 
8 SANTOS, Alvaci Correa dos. Princípio da eficiência da Administração Pública. LTR Editora, São Paulo. 2003. p 210. 
9 BARACHO, Maria Amarante Pastor. A importância da gestão de contas públicas municipais sob as premissas da 
governance e accountability. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Belo Horizonte, v34, n.1, jan/mar. 2000. p. 141. 



 

 

22 

Em sentido objetivo, a administração pública abrange as atividades exercidas pelas 
pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às 
necessidades coletivas; correspondendo; correspondendo à função administrativa, 
atribuída preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo.10 

  

Para Hely Lopes: 

Administração Pública, portanto, é a gestão de bens e interesses qualificados da 
comunidade, no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo preceitos do direito 
e da moral, visando o bem comum.11 

 

 Odete Medauar, tomando por base os aspectos funcionais apresenta o seguinte conceito: 

(...) significa um conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições 
políticas de cúpula no exercício de funções de governo, que organizam a realização 
das finalidades públicas postas por tais instituições e que produzem serviços, bens e 
utilidades para população, tais como: ensino público, calçamento de ruas, coleta de 
lixo.12 

 

 Com base nos conceitos acima mencionados, podemos concluir que administração 

pública implica na gestão de bens e interesses com o objetivo de satisfazer as necessidades da 

coletividade (interesse comum). Para realizar a gestão destes bens e interesses a 

Administração utiliza uma série de atividades, dentre os quais as aquisições governamentais, 

objeto deste trabalho. 

4. COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

4.1 Da Origem dos Recursos e dos Beneficiados 

As aquisições governamentais, em sentido amplo, ocorrem quando por diversas vezes 

é necessário que os órgãos e entidades públicas realizem aquisições de bens, de serviços ou de 

obras.     

Como já foi dito no item anterior, para realização de seus objetivos à Administração 

Pública necessita adquirir bens e serviços. Milton Friedman, defensor da política neoliberal, 

apresenta uma classificação para o processo de aquisições, levando em consideração a origem 

dos recursos e os beneficiados. Através desta classificação, o autor procura justificar a razão 

do processo, muitas vezes, resultar em resultados indesejáveis. Segundo Friedman: 

Quando gastamos, podemos fazê-lo com nosso dinheiro ou com dinheiro de outrem e 
em nosso benefício ou no de terceiros. Combinamos esses dois pares de alternativa, 
obtemos quatro possibilidades sumariadas na tabela simples abaixo: 
 

 Gasta 
Cujo dinheiro Consigo mesmo Com outra pessoa 

                                                 
10

  DI  PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Quinta Edição. São Paulo: Editora Atlas, 1994, p.53. 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Décima Terceira Edição Atualizada, segunda tiragem. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 58. 
12  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 5a Edição revista e atualizada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, pp. 43 e 44. 
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O seu I II 
O de outra pessoa III IV 

 
A Categoria I na tabela refere-se ao gasto de seu dinheiro, consigo mesmo. Faz 
compras num supermercado, por exemplo, você tem um forte incentivo para 
economizar e obter tanto valor quanto possível por dólar gasto; 
 
A Categoria II diz respeito ao dinheiro que você gasta com alguém, em presentes de 
Natal ou aniversários. Tem o mesmo incentivo que na Categoria I, mas não o mesmo 
para obter o valor total por seu dinheiro, pelo menos, se isso for julgado pelos 
gostos da pessoa presenteada. Você, naturalmente, vai querer comprar alguma 
coisa de que o felizardo goste – contanto que produza também a impressão certa e 
não exija muito tempo e esforço; 
 
A Categoria III classifica seus gastos com você mesmo com o dinheiro de alguém – 
almoçar debitando a conta de representação, por exemplo. Você não tem nenhum 
forte incentivo para manter baixa a conta do restaurante, mas tem para que o 
dinheiro gasto compre o que há de melhor; 
 
A Categoria IV descreve o gasto do dinheiro de alguém com outra pessoa qualquer. 
Você paga o almoço de alguém com a verba de representação. Pouco incentivo tem 
você a economizar ou dar ao convidado o almoço que ele mais apreciaria. Não 
obstante, se almoça com ele, de modo que o repasto é uma mistura das Categorias 
III e IV, o incentivo é forte para satisfazer seus próprios gostos as custas dos dele, se 
necessário13. 

 
 

Esta classificação de Friedman foi utilizada para demonstrar por que os programas 

governamentais produzem resultados decepcionantes. A resposta seria porque existe uma 

relação direta entre o interesse, a origem dos recursos e os beneficiários. Logo, os resultados, 

em muitos casos, são decepcionantes, porque os burocratas gastam o dinheiro de alguém com 

outra pessoa.  

Tomando por base a classificação do Friedman para o procedimento de aquisições, 

será utilizada a figura abaixo para demonstrar as hipóteses envolvidas na tomada de decisão 

nas aquisições de bens e serviços:  

                                                 
13 FRIEDMAN, Milton e Rose D. Friedman. Liberdade de Escolher. Rio de Janeiro: Record, 1980, p 122 a 124 
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 Com base na figura acima, observa-se a existência de quatro hipóteses: 

• Na primeira hipótese, os recursos são próprios do adquirente e serão utilizados em 

seu proveito. O adquirente, em tese, procurará tomar sua decisão alinhando os 

critérios de qualidade e custo, ou seja, procurará adquirir o produto que deseja com 

economia, valorizando o máximo o capital investido (QUALIDADE + ECONOMIA 

=> SATISFAÇÃO PESSOAL); 

• Na segunda hipótese, os recursos são próprios do adquirente, no entanto, os 

beneficiados são terceiros. Neste momento, o principal elemento envolvido na 

tomada de decisão é o custo.  O indivíduo procurará um produto que, segundo “suas 

convicções”, trará satisfação a um terceiro pelo melhor custo possível (ECONOMIA 

+ INTENÇÃO DE SATISFAÇÃO DE TERCEIRO => SATISFAÇÃO PESSOAL); 

• Na terceira hipótese, os recursos são provenientes de terceiros e o beneficiado é o 

próprio adquirente. Neste caso, o principal critério envolvido na tomada de decisão 

será a qualidade, limitada aos recursos disponibilizados. A economia ou 

valorização do capital será deixada para segundo plano, considerando que o custo 

envolvido será suportado por terceiro. (QUALIDADE => SATISFAÇÃO 

PESSOAL). 

• Na quarta hipótese, o adquirente terá a disposição recursos provenientes de 

terceiros, em beneficio de terceiros. Em tese, esta hipótese configura-se a 

AQUISIÇÃO GOVERNAMENTAL. 

 
(II) CUSTO 

 
(IV) ? 

(I) CUSTO E 
QUALIDADE 

(III) 
QUALIDADE 

ORIGEM DOS RECURSOS 

PRÓPRIOS TERCEIROS 
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Figura 01: Aquisição de Bens e Serviços  
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Esta classificação possibilita um entendimento das dificuldades envolvidas nas 

aquisições governamentais, pois os servidores públicos em sua maioria não identifica os 

recursos como seus, muito menos se considera beneficiado com aquela aquisição.  No entanto 

esta classificação não leva em consideração alguns aspectos relevantes ao procedimento de 

aquisição:  

• Estes problemas são comuns à iniciativa privada. O funcionário responsável pelas 

aquisições de uma empresa e/ou organização sabe os recursos não são seus e que o 

beneficiado não é ele, mas a sua empresa e/ou organização. Logo, o resultado 

dependerá do grau de comprometimento entre empresa/empregado, as estruturas de 

controle, nas metas estabelecidas, nas políticas de incentivos, na maior flexibilidade 

do emprego, etc.; 

• Nas aquisições particulares existem fatores, além da origem dos recursos e os 

beneficiados, que podem influir na decisão, como tempo disponível para tomada da 

decisão, relevância da aquisição, marketing das empresas, comodidade; 

• As aquisições governamentais são procedimentos administrativos vinculados a 

normas e a princípios previamente estabelecidos. Logo, as regras que nortearam o 

procedimento têm influencia no resultado.  

O grande desafio para realização das compras governamentais está no alargamento do 

conceito de “recurso próprio, em benefício próprio”. Considerando que os recursos 

pertencem a todos (toda sociedade) e os beneficiados são todos (em tese, toda sociedade). 

Considerando que os operadores do processo de aquisição fazem parte da sociedade. Logo, os 

operadores do processo estão utilizando recursos próprios em seu proveito. Quanto maior esta 

compreensão, melhores serão os resultados obtidos, bem como quanto menor esta 

compreensão, piores serão os resultados.  

4.2 Procedimento Administrativo 

Segundo Hely Lopes Meirelles, procedimento administrativo pode ser conceituado da 

seguinte forma: 

Sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um ato final 
objetivado pela Administração. È o iter legal a ser percorrido pelos agentes públicos 
para obtenção de efeitos regulares de um ato administrativo principal14. 

 

                                                 
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 152. 
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Observa-se que a percepção da origem dos recursos e dos beneficiados são elementos 

fundamentais na tomada de decisão, no tocante as aquisições governamentais. No entanto, as 

normas e princípios adotados são decisivos para obtenção de resultados positivos.  

A Constituição Federal vigente, através do inciso XXI do artigo 37, estabelece os 

parâmetros que nortearão o procedimento adotado para as aquisições governamentais: 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

 Com base na disposição legal, acima, se verifica que: 

a) as aquisições governamentais de bens e serviços, as obras e as alienações serão 

procedidas de licitação; 

b) a licitação precederá à contratação; 

c) a licitação deve assegurar o princípio da igualdade de condições; 

d) o procedimento licitatório deve estabelecer obrigações de pagamento e somente 

permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações; 

e) a licitação será regulada através de Lei Complementar. 

5. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS COMPRAS PÚBLICAS 

5.1 Evolução da Tecnologia da Informação no Âmbito da Administração Pública  

Aponta-se a criação do transistor, em 1947, como ponto de partida para a revolução 

tecnológica. Deste ponto, a economia e a sociedade vêm sofrendo rapidamente um processo 

de reestruturação tecnológica e organizacional. Este processo gerou uma série de fenômenos, 

em destaque: a globalização e a corrida tecnológica. 

Segundo Francisco Llorens, “a incorporação de novas tecnologias permite melhorias 

no sistema de transporte e comunicações, assim, como maiores níveis de qualidade e 

variedade na oferta de produtos e serviços”15.  

 O uso da tecnologia da informação pelas administrações públicas existe desde os anos 

60. No entanto, a informática era atividade dissociada, restrita a peritos. Segundo Oscar 

Sanchez, “o uso de computadores, primeiro os de grande porte, e depois, a partir da década 

                                                 
15 LLORENS, Francisco Albuquerque. Desenvolvimento Econômico Local: caminhos e desafios para construção de uma 
nova agenda política; tradução de Antônio Rubens Pompeu Braga. Rio de Janeiro:BNDES, 2001, p. 43. 
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de 80, dos PCs, tiveram um impacto limitado na arquitetura administrativa dos Estados. 

Ademais, foram introduzidas de maneira a reforçar as estruturas e os sistemas existentes”16.  

 O desenvolvimento da tecnologia da informação floresceu a partir da década passada 

(anos 90), caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias da informação e da comunicação. 

Somente após o surgimento das redes de computadores conectados, com capacidade de 

distribuir, compartilhar e gerar informações em tempo real, é que foi possível falar em 

revolução da tecnologia da informação.  

Em função das novas possibilidades de relação intra e intergovernamentais e entre o 

Estado e o cidadão foi possível repensar o modelo das políticas governamentais. No Brasil, 

sob a influência da política neoliberal, a partir da segunda metade da década passada, 

ocorreram mudanças no âmbito do Estado. Neste cenário surge o e-Gov (Governo 

Eletrônico).  

5.2 Governo Eletrônico (e-Gov)  

  Conforme Arídio Silva, o e-Gov pode ser “definido pelo uso da tecnologia para 

aumentar o acesso e melhorar o fornecimento de serviços do governo para cidadãos, 

fornecedores e servidores”17.  

Para Mônica Mora, “o governo eletrônico potencializou para o estabelecimento de um 

modelo de Estado baseado na transparência, regulação e gerenciamento”18.  

 Segundo Arídio Silva, existem quatro estágios de evolução do e-Gov: 

a) no primeiro utiliza a internet apenas para disponibilização de informações da 

administração pública, seja federal, estadual ou municipal, ou seja, instrumento de 

divulgação da Administração Pública; 

b) no segundo estágio a internet é utilizada para realizar transações on-line. Neste 

estágio o governo estará habilitado a integrar a cadeia de valor, para facilitar sua 

colaboração com fornecedores, seus provedores de serviço e cidadãos. Exemplo: 

Pregão e Cotação Eletrônicas; 

                                                 
16 SANCHEZ, Oscar Adolfo. O poder burocrático e o controle da informação. Lua Nova. [online]. 2003, no.58 [citado 26 
Julho 2006], p.89-119. Disponível na World Wide Web: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452003000100006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0102-6445. (Lua Nova) O poder burocrático e o controle da informação*, p. 
92 
17 SILVA, Arídio. “Desvendando o Pregão Eletrônico”. Arídio Silvio, J. Araújo Ribeiro, Luiz A. Rodrigues. Rio de Janeiro: 
Revan, 2002, p. 196.  
18 MORA, Mônica, Governo Eletrônico e Aspectos Fiscais: A Experiência Brasileira. Texto para discussão n.º 1089. Rio de 
Janeiro:IPEA, 2005. p.1 
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c) no terceiro estágio a internet é utilizada para integração entre os sistemas de 

informação de diversos níveis de governo (federal, estadual e municipal) e de diversos 

poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário);  

d) o quarto estágio ou estágio colaborativo, as informações geram inteligência. Este é 

o estágio denominado no ambiente privado de “business intelligence”.  

O entendimento geral é que o governo eletrônico não significa a instalação maciça de 

computadores nas dependências do Estado, mas a tentativa de efetivação, ou seja, uma relação 

mais direta, transparente e participativa entre instituições estatais e o cidadão.  

Segundo Sanches19, o governo eletrônico atua em três dimensões: 

a) Prestação de serviços ao cidadão (e-administração);  
b) Fomento à extensão dos processos democráticos (e-
democracia); 

c) Dinamização dos processos internos e de elaboração de 
políticas públicas (e-governança).  

No Brasil, os principais sistemas disponibilizados pelo governo eletrônico são: o 

Sistema de Administração Financeiro-Orçamentário (SIAFI, SIAFEM, etc.), o Portal de 

Compras (Comprasnet, Redecompras, etc.) e o Portal Corporativo (um portal com todas as 

informações disponíveis da Administração).  

5.3 Portal de Compras Governamentais  

  Os portais de compras governamentais surgiram com o objetivo de oferecer maior 

transparência aos procedimentos licitatórios e aos contratos firmados pela Administração 

Pública.  

 O grande avanço nos Portais de Compras Governamentais foi decorrente do surgimento 

do pregão eletrônico. Segundo Sanches: 

o objetivo do Portal é lograr um gerenciamento financeiro adequado, diminuir os 
cartéis de fornecedores (isto é, o conluio de fornecedores para elevar os preços) e 
tornar visível todo o processo em tempo real. Uma das soluções existentes, constitui-
se no leilão eletrônico, que consiste, em um pregão via internet para negociações, 
automáticas e abertas, entre os órgãos da Administração Pública – os compradores 
– e os fornecedores do setor privado20. 

                                                 
19 SANCHEZ, Oscar Adolfo. O poder burocrático e o controle da informação. Lua Nova. [online]. 2003, no.58 [citado 26 
Julho 2006], pp.89-119. Disponível na World Wide Web: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452003000100006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0102-6445. (Lua Nova) O poder burocrático e o controle da informação*, p. 
93 
20 SANCHEZ, Oscar Adolfo. O poder burocrático e o controle da informação. Lua Nova. [online]. 2003, no.58 [citado 26 
Julho 2006], pp.89-119. Disponível na World Wide Web: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452003000100006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0102-6445. (Lua Nova) O poder burocrático e o controle da informação*, p. 
93 
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III. LICITAÇÃO 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Como observado no capítulo anterior (item 4.2), a licitação é o procedimento que 

antecede o contrato, somente dispensada, dispensável ou inexigível nos casos expressamente 

previsto em lei (Lei n.º 8.666/93). Este procedimento é próprio do direito administrativo 

brasileiro, não possuindo correspondente em outros países. Segundo Hely Lopes Meirelles: 

 

A sistemática da licitação no Brasil não corresponde à de outros países. Até mesmo 
a terminologia é diferente. Na França, por exemplo, licitação é adjudication, 
adjudicação e atribution e concurrence não é a nossa concorrência, mas sim 
participação em qualquer licitação. A mesma divergência ocorre no Direito Alemão, 
Belga e no Italiano. Os que mais se assemelham ao nosso são o Português, o 
Espanhol, o Argentino e o Uruguaio, mas com sensíveis diferenças no sistema. Fica 
a advertência para evitar-se a indevida invocação da doutrina estrangeira em tema 
de licitação21. 

 

2. CONCEITO 

 Para Odete Medauar licitação, no ordenamento brasileiro, é: 

 

O processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de 
quem vai celebrar contrato com a administração. Visa, portanto, a selecionar quem 
vai contratar com a Administração, por oferecer proposta mais vantajosa ao 
interesse público. A decisão final do processo licitatório aponta o futuro 
contratado22. 

 
 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, aproveitando parcialmente o conceito de José Roberto 

Dromi (La Licitación pública. Buenos Aires:Astrea, 1975. p. 92), apresenta a seguinte 

definição:  

 
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 e aceitará a mais conveniente para celebração do contrato.23 

 

 Marçal Justen Filho afirma que licitação significa:  

 
Um procedimento administrativo formal, realizado sob regime de direito público, 
prévio a uma contratação, pelo qual a Administração seleciona com quem contratar 
e define as condições de direito e de fato que regularão essa relação jurídica 
futura24. 

 

                                                 
21 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. , p. 259. 
22 MEDAUAR, Odete, Op. cit.,  pp. 213 e 214. 
23    DI  PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p.298. 
24 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 7ª edição revista e atualizada, São 
Paulo: Dialética, 2000, p. 40. 
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 Cada uma das definições acima relacionadas destaca aspectos relevantes do 

procedimento. No entanto, a definição doutrinária mais completa, por englobar a finalidade 

precípua da Administração e resguardar os direitos dos futuros contratados, foi lição 

apresentada por Hely Lopes Meirelles:  

 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como 
procedimento, desenvolve-se, através de sucessão ordenada de atos vinculantes para 
Administração e para os licitantes, o que proporciona igual oportunidade a todos os 
interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos25. 

 

3. PRINCIPAIS NORMAS JURÍDICAS 

3.1 Normas Constitucionais 

 A Constituição Federal materializa uma série de disposições normativas relacionadas a 

licitações públicas. O inciso XXVII do artigo 22 estabelece a competência da União para 

legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contratação. 

 No caput do artigo 37 estabelecer os princípios básicos da Administração Pública, 

enquanto o inciso XXI do mesmo artigo estabelece a obrigatoriedade da licitação para obras, 

compras e alienações contratadas pela Administração Pública. 

3.2 Lei Federal n.º 8.666/93 

 A Lei Federal n.º 8.666/93 regulamenta o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição 

Federal e estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Esta Lei possui 126 (cento e vinte e seis) artigos agrupados em 06 (seis) capítulos, que 

dispõem sobre: disposições gerais sobre licitações (conceitos, princípios, elementos 

fundamentais), disposições específicas (modalidades, habilitação, registros cadastrais, 

procedimento e julgamento), contratos, sanções administrativas e tutela judicial, recursos 

administrativos e disposições finais (prazos, fiscalização, pré-qualificação, convênios, etc.).   

3.3. Legislação Estadual  

 No âmbito do Estado de Pernambuco existem várias normas que regulam os 

procedimentos licitatórios. Exemplos: 

                                                 
25 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., pp. 260 e 261. 



 

 

31 

a) A alínea “c”, inciso I, artigo 97 da Constituição Estadual determina a publicação, no 

órgão oficial do Estado, pelo menos por três vezes, quando se tratar de edital de 

concorrência pública; 

b) O Decreto Estadual n.º 18.325/95 estabelece o tipo de licitação e a execução 

centralizada dos processos licitatórios para contratação de serviços de publicidade; 

c) O Decreto Estadual n.º 18.857/95 estabelece a obrigatoriedade de publicação dos 

convites para obras; 

d) O Decreto n.º 19.698/97 estabelece procedimentos para licitações para serviços e 

bens de informática.    

4. PRINCÍPIOS 

4.1 Conceito de Princípios 

 Conforme Carlos Ari Sundfeld, “os princípios são as idéias centrais de um sistema, ao 

qual dão sentido lógico, harmonioso e racional, permitindo a compreensão de modo de 

organizar-se”26.  

No sentido etimológico da palavra, princípio decorre do termo latino principium, que 

enuncia a idéia de começo, de origem.  Celso Antônio Bandeira de Melo conceitua princípio 

da seguinte forma: 

Princípio – como já averbamos alhures- é, por definição, mandamento nuclear de 
um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. (...)27. 

4.2 Princípios Constitucionais 

A Licitação é um procedimento administrativo, por este motivo está vinculado 

inicialmente aos princípios constitucionais da Administração Pública Brasileira, 

materializados no caput do artigo 37 da Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ....,  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 19, de 1998) 

 Desta forma, a licitação está vinculada aos princípios da Administração Pública: da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.  

TABELA 01: Princípios Constitucionais 
                                                 
26 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos do Direito Público, 3ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 
133.  
27

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.8ªEd, São Paulo:Malheiros Editores, 1996, p.545; 
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PRINCÍPIO CARACTERÍSTICAS 
a) Legalidade, Ausência de vontade pessoal. Segundo Hely Lopes Meirelles “enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 
fazer o que a lei autoriza”28. Desta forma, a licitação pública deve ser realizada conforme os 
preceitos legais (Constituição Federal, Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10420/02, etc.) 

b) Impessoalidade Estabelece que a Administração deve agir com o objetivo de alcançar a finalidade pública, 
logo os interesses particulares devem ser afastados. Da mesma forma, os atos devem ser 
imputáveis à Comissão de Licitação e não aos funcionários que os praticam.   

c) Moralidade É a consagração dos valores da honestidade e seriedade. Desta forma, “exige-se a preservação 
do interesse público acima do egoístico interesse dos participantes ou da mera obtenção de 
vantagens econômicas para própria Administração”29. 
 

d) Publicidade Está relacionado à transparência e visibilidade da Administração Pública. Conforme Maria 
Sylvia, a publicidade “exige a ampla divulgação dos atos praticados pela Administração, 
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei”30. Desta forma, o processo licitatório 
exige a publicidade de diversos atos (edital, julgamentos, homologação, etc.). 
 

e) Eficiência Esse princípio não contrapõe ao conceito de legalidade, mas ultrapassa este entendimento, no 
sentido que não basta atuar conforme a legalidade. Exige-se também “resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento às necessidades da comunidade e de seus 
membros”31. 
 Segundo José Afonso: “Eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica 
normas; qualifica atividades. Numa idéia muito geral, eficiência significa fazer acontecer 
com racionalidade, o que implica em medir os custos que a satisfação das necessidades 
públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado”32. 
 

4.3 Princípios Básicos de Licitação 

 Os princípios licitatórios são aqueles consagrados pela Lei de Licitações (Lei n.º 

8.666/93). O artigo 3º apresenta os seguintes princípios básicos: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e sigilo das propostas.  

 Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade são princípios 

constitucionais da Administração Pública, presentes no caput do artigo 37 da Constituição 

vigente e foram analisados. Falta evidenciar os princípios da igualdade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e sigilo da 

proposta. 

TABELA 02: Princípios da Lei n.º 8.666/93 

PRINCÍPIO CARACTERÍSTICAS 
a) Igualdade Este princípio, segundo Hely Lopes Meirelles, “é princípio impeditivo da discriminação 

entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital ou convite, 
favoreçam uns em detrimento de outros, que mediante julgamento faccioso, que desiguale 
os iguais ou desiguale os desiguais”33.    
 Segundo Marçal Justen Filho, o processo licitatório busca a diferenciação entre os 

                                                 
28 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p.86.  
29 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 71 
30 DI  PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p.75. 
31 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 94. 
32 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21ª Edição revista e atualizada, São Paulo:Malheiros 
Editores – 2002. P. 651. 
33  MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 262. 
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licitantes, pois procura selecionar dentre os licitantes aquele que apresenta a melhor 
proposta. Neste sentido, ele afirma: “Seria um equívoco supor que a isonomia veda a 
diferenciação entre os particulares para contratação com a Administração. A 
Administração necessita contratar terceiros para realizar seus fins. Logo deve escolher o 
contratante e a proposta. Isso acarreta inafastável diferenciação entre os particulares. 
Quando a Administração escolhe alguém para contratar, está efetivando uma diferenciação 
entre interessados. Em termos rigorosos, está introduzindo um tratamento diferenciado 
para os terceiros. Não se admite, porém, a discriminação arbitrária, produto de 
preferências pessoais e subjetivas do ocupante do cargo público”34. 
 

b) Probidade 
Administrativa  

Os atos de improbidade administrativa são passíveis de sanções estabelecidas no §4º, do 
artigo 37 da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos, perda da função, 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário). 

c) Vinculação ao 
Instrumento 
Convocatóro 

Está explicitado no caput do arigo 41 da Lei n.º 8.666/93, que dispõe: “A Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculado”. Desta forma, as normas estabelecidas pelo Edital vinculam as partes 
(Administração e licitantes) e não podem, em regra, ser alteradas no decorrer da licitação, 
desde que produzidas em conformidade com o ordenamento jurídico. A exceção será a 
alteração do edital para correção de falhas e/ou inadequações através de aditamento ou 
expedição de novo edital, sempre assegurando reabertura dos prazos. 

d) Julgamento 
Objetivo 

Está explicitado no caput e no §1º do artigo 44 e no caput do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93. 

e) Sigilo da Proposta Decorre do princípio da igualdade entre os licitantes, no caso de um licitante conhecer a 
proposta de seu concorrente antes da apresentação da sua. Este princípio está materializado 
no §3º do artigo 3º e no §1º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93.  

4.4 Outros Princípios 

 Existem outros princípios enumerados pela doutrina e vinculados à licitação pública. 

Dentre estes destacam-se: 

a) O Princípio da Adjudicação Compulsória (Artigos 50 e 64 da Lei n.º 8.666/93), 

através do qual impõe que a Administração atribua o objeto ao legítimo vencedor; 

b) O Princípio da Ampla Defesa (Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93), impõe antes da 

aplicação de sanções a observância da ampla defesa; 

c) O Princípio da Economicidade que importa na indisponibilidade do interesse 

público, no qual impõe que os recursos públicos deverão produzir os melhores 

resultados econômicos. 

5. MODALIDADES DE LICITAÇÃO  

 Segundo Marçal Justen Filho: 

As diversas modalidades representam, na verdade, as diversas formas de regular o 
procedimento de seleção. As diversas espécies de procedimentos distinguem-se entre 
si pela variação quanto à complexidade de cada fase do procedimento e pela 
variação quanto à destinação de cada uma dessas fases35. 

 

 O quadro abaixo relaciona as modalidades licitatórias, relacionadas no artigo 22 da Lei 

n.º 8.666/93, com as suas principais características:  

                                                                                                                                                         
34 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 62. 
35 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 196. 
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Tabela 03: Modalidades Licitatórias 

MODALIDADE CARACTERÍSTICAS 
CONCORRÊNCIA 

(§1º, artigo 22 da Lei n.º 
8.666/93) 

1) Podem participar quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação; 
2) Mais ampla divulgação:  
• Realização 45 (quarenta e cinco) dias após publicação no caso de empreitada global, 
licitação melhor técnica ou técnica e preço; 
• Realização 30 (trinta) dias após publicação nos demais casos (menor preço). 
3) Utiliza-se no caso de obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000,00 e para 
compras e demais serviços acima de R$650.000,00. 

TOMADA DE 
PREÇOS 

(§2º, artigo 22 da Lei n.º 
8.666/93) 

1) Podem participar interessados devidamente cadastrados ou que atenderem os requisitos 
de cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta, observada 
a necessária qualificação; 
2) Ampla divulgação:  
• Realização 30 (trinta) dias após publicação no caso de empreitada global, licitação 
melhor técnica ou técnica e preço; 
• Realização 15 (quinze) dias após publicação nos demais casos (menor preço). 
3) Utiliza-se no caso de obras e serviços de engenharia até R$ 1.500.000,00 e para 
compras e demais serviços até R$650.000,00. 

CONVITE 
(§3º, artigo 22 da Lei n.º 

8.666/93) 

1) É o procedimento mais simplificado. Podem participar interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 
(três) pela unidade administrativa; 
2) Publicidade através da disponibilização em local apropriado (quadro de avisos, painel, 
etc.) cópia do instrumento convocatório. No Estado de Pernambuco, por meio do Dec. n.º
18.857/97 prevê publicação no Diário Oficial do Estado para obras e serviços de 
engenharia; 
3) Demais licitantes cadastrados participar do certame, desde que manifestem interesse 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da apresentação das propostas; 
4) Divulgação restrita, realização do certame 05 (cinco) dias após a disponibilização do 
aviso. 
5) Utiliza-se no caso de obras e serviços de engenharia até R$ 150.000,00 e para compras 
e demais serviços até R$80.000,00. 

CONCURSO 
(§4º, artigo 22 da Lei n.º 

8.666/93) 

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

LEILÃO 
(§5º, artigo 22 da Lei n.º 

8.666/93) 

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação.  

 

 Com base no quadro acima, verifica-se que as modalidades concorrência, tomada de 

preço e convite são utilizadas para aquisição de bens, serviços e obras de engenharia. O 

concurso é a modalidade utilizada na escolha de trabalhos, mediante instituição de prêmios ou 

remuneração. O leilão é a modalidade adequada à venda de bens móveis inservíveis ou de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis prevista 

no artigo 19 da Lei de Licitação.  

 Observa-se que o §3º, do artigo 23 estabelece que a concorrência pública é a 

modalidade cabível, qualquer que seja o valor do objeto, tanto na compra como na alienação. 

Desta forma, a concorrência pode substituir, no caso de aquisição de bens e serviços, o 

convite e a tomada de preço e, no caso de alienações de bens imóveis, o leilão. 



 

 

35 

6. DISPENSA E DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

6.1 Dispensa de Licitação 

 Além das modalidades de licitação existem os casos de dispensa. A Lei de licitações 

estabeleceu duas hipóteses de dispensa de licitação: a licitação dispensada, a licitação 

dispensável. 

A licitação é dispensada quando a lei determina este procedimento. Os casos de 

licitação dispensada estão estabelecidos nos incisos I e II do artigo 17 da Lei n.º 8.666/93. A 

licitação é dispensável quando é facultada a Administração dispensar ou não. As hipóteses de 

licitação dispensável estão definidas nos incisos I a XXIV, do artigo 24 da Lei de Licitações.  

6.2 Inexigibilidade de Licitação 

As hipóteses de licitação inexigível decorrem da impossibilidade de competição, em 

especial nos casos relacionados no artigo 25 da Lei de Licitações, que assim dispõe: 

 Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 
a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 
a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 
 III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública. 

 

6.3 Processo de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 

Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação o processo deve ser instruído por 

justificativa36, sempre que cabível, da razão da escolha do fornecedor e do preço (pesquisa de 

mercado, ata de registro de preço, publicação oficial de preços, etc.). 

6.4 Utilização Excessiva das Hipóteses de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 

 Conforme informações constantes no endereço eletrônico do sistema de compras do 

Governo Federal (Comprasnet: www.comprasnet.gov.br/publicações/boletins/12-2006.pdf), 

no exercício de 2006, 41% das despesas licitáveis decorreram de procedimentos de  dispensa 

ou de inexigibilidade de licitação. Desta forma, a dispensa e a inexigibilidade de licitação foi 

o procedimento mais utilizado para realização de despesas pelo Governo Federal, superando 
                                                 
36 Conforme o caput do artigo 26, as dispensas previstas no §2 ºe 4º do artigo 17 e nos incisos III a XXIV do artigo 24, as 
situações de inexibilidades do artigo 25 devem ser necessariamente justificadas e comunicadas dentro de 03 (três) dias a 
autoridade superior. 
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individualmente as modalidades tradicionais (convite, tomada de preços e concorrência 

pública) e o pregão.  

 Outro dado que chama a atenção é que, analisando os dados dos exercícios anteriores 

(2004 e 2005  - Comprasnet: www.comprasnet.gov.br/publicações/boletins/12-2005.pdf e 

www.comprasnet.gov.br/publicações/boletins/12-2004.pdf), observa-se que o percentual de 

despesas licitáveis realizadas por meio de dispensa e inexigibilidade nestes exercícios 

correspondem a 42% e 41% do montante respectivamente. Ou seja, o exercício de 2006 não é 

uma exceção. 

 Conforme o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal, a licitação pública é a 

regra, logo a exceção é não licitar. A dispensa e a inexigibilidade de licitação somente devem 

ocorrer nos casos especificados na legislação (Lei n.º 8.666/93). No entanto, com base nos 

dados do Governo Federal, verifica-se a utilização em larga escala destes procedimentos 

excepcionais. 

Segundo Sergio de Andréa37: “Não basta que o administrador se atenha ao estrito 

cumprimento da lei; os exercícios de seus direitos, poderes e faculdades devem ser 

informados por princípios éticos, devendo-se fazer-se, de modo regular, sem abuso”.  

 

7. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

7.1 Procedimentos Analisados 

 Como o objeto de análise deste trabalho é o pregão, neste item serão analisados para 

efeito comparativo os procedimentos tradicionais utilizados para aquisição de bens e serviços 

comuns, ou seja, o convite, a tomada de preços e a concorrência.  

7.2 Agentes Administrativos Envolvidos na Licitação 

 No procedimento licitatório existem várias partes interessadas na conclusão do certame: 

a) solicitante, ou seja, um demandante (sociedade, associação servidor, setor, divisão, 

departamento, etc.) para os bens, serviços ou obra; 

b) responsável pela elaboração do Projeto Básico, ou executivo, ou termo de 

referência; 

c) autoridade superior (Secretário, Diretor, Coordenador, etc.), responsável pela 

licitação, pois, será responsável pela fase preparatória (autorizará o certame), apreciará 

recursos e impugnações, homologará e adjudicará o certame e assinará o contrato; 

                                                 
37 FERREIRA, Sérgio de Andréa – Direito Administrativo Didático, São Paulo: Editora Forence, 1981, p45.  
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d) outros agentes envolvidos, como exemplo: a Assessoria Jurídica, que nos termos do 

parágrafo único do artigo 38 da Lei de Licitações, devem examinar e aprovar as 

minutas dos editais, contratos, convênios.  

Do ponto de vista processual o procedimento licitatório é conduzido por uma 

comissão, denominada de Comissão de Licitação, responsável pela realização do certame, 

composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo 02 (dois) servidores qualificados 

pertencentes ao quadro permanente do órgão38. A Comissão é autônoma, no entanto, suas 

decisões serão apreciadas por uma autoridade superior, que homologará e adjudicará o 

certame. A Comissão poderá ser permanente, quando responsável por todas as licitações do 

órgão ou entidade, ou especial, quando criada para uma finalidade específica (programa, 

convênio, etc.).  

7.3 Procedimentos Pré-Processuais 

A lei de licitação estabelece procedimentos prévios ao certame. Estes procedimentos 

decorrem da verificação da necessidade de aquisição de um bem, serviço ou obra. Após esta 

verificação, o objeto é definido, a estimativa de custo é realizada, é feita a verificação 

orçamentária. Estas etapas correspondem aos procedimentos preparatórios da licitação. No 

caso dos serviços de engenharia, nesta fase é elaborado o projeto básico. O quadro abaixo 

sintetiza estes procedimentos.   

Figura 2: Procedimentos Pré-Processuais 

 

 O sucesso do procedimento licitatório depende diretamente destes procedimentos 

preparatórios. A especificação inadequada do objeto, uma estimativa de preços supra ou 

superdimencionada comprometerão os resultados do certame. 

7.4 Procedimentos Licitatórios (Fase Interna e Externa) 

  O processo licitatório surge com a sua autuação39. A autuação é a identificação do 

processo (número, modalidade, objeto, etc.). A autuação pressupõe que o objeto tenha sido 

                                                 
38 Caput, artigo 51 da Lei n.º 8.666/93.  
39 Caput artigo 38 da Lei n.º 8.666/93. 
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definido, a autoridade competente tenha autorizado e que os recursos tenham sido 

contingenciados (reservados). Após a autuação o edital será elaborado.  

 Apesar do inciso XVI, do artigo 6º e artigo 51 da lei de licitações não atribuir a 

Comissão de Licitação a competência para elaborar o instrumento convocatório 

(edital/convite), na prática a Comissão exerce esta atribuição. O instrumento convocatório 

deve ser elaborado conforme as disposições do artigo 40 da Lei. Concluído, o edital será 

submetido à apreciação da assessoria jurídica.  

 Depois da análise jurídica, e em regra a adequação do edital às recomendações do 

jurídico, a licitação será divulgada através do quadro de avisos, do Diário Oficial ou de jornal 

de diário de grande circulação no Estado, conforme a modalidade, tipo e objeto licitado. Os 

licitantes poderão realizar questionamentos ou impugnar o edital, nos termos do artigo 41 da 

Lei n.º 8.666/93.      

 No dia, local e hora designados no instrumento convocatório, a Comissão de Licitação 

receberá os envelopes de habilitação e de proposta, procedendo à abertura dos primeiros40.  A 

verificação dos documentos de habilitação, pela Comissão de Licitação, resulta num 

julgamento, sujeito a recurso(s) e a contra-razão(ões). Quando interpostos o(s) recurso(s) e 

a(s) contra-razão(ões) serão submetidas à autoridade competente, instância superior, se 

proferirá a decisão final. 

 Caso não ocorra recurso ou após apreciação dos recursos á habilitação, se interpostos, 

será realizada uma nova sessão para abertura e julgamento das propostas de preços. Este 

julgamento também está sujeito a interposição de recurso(s), contra-razão(ões) e apreciação 

pela autoridade competente. Concluída a fase de julgamento das propostas, o processo será 

encaminhado para homologação e adjudicação pela autoridade competente. 

O quadro abaixo sintetiza o procedimento licitatório: 

 

Figura 3: Procedimentos Licitatórios (Fase Interna e Externa) 

                                                 
40 Normalmente, pois nas licitações de melhor técnica e preço e nas licitações de melhor técnica existem três envelopes: 
habilitação, técnica e preço. 
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No entanto, algumas ressalvas devem ser feitas: 

a) cada decisão proferida pela Comissão de Licitação é passível de recurso e contra-

razões pelos licitantes (julgamento da habilitação e julgamento das propostas de 

preço). 

b) caso todos os licitantes, durante as sessões de apreciação dos documentos de 

habilitação e de proposta de preço, demonstrem expressamente a intenção de não 

interpor recurso, será abolida a fase recursal. 

c) existem peculiaridades para cada modalidade de licitação. Como exemplo: no caso 

do convite, a necessidade de um número mínimo de licitantes (três); na tomada de 

preços o cadastramento. 

 

8. TEMPO DOS PROCESSOS 

8.1 Tempos dos Processos 

 Com base nos tempos definidos em Lei e na razoabilidade de prazos, no caso dos 

procedimentos sem definição de prazo legal, foram estabelecidos dois prazos para conclusão 

do procedimento licitatório para aquisição de bens e serviços comuns. Estes tempos variam 

em função da modalidade e da interposição ou não de recursos. Com base nestes parâmetros 

legais será estabelecido o tempo máximo e o tempo mínimo para conclusão de cada 

modalidade tradicional (convite, tomada de preços e concorrência) de licitação. 

 Observa-se que estes prazos levam em consideração apenas a fase interna e externa do 

processo.   
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8.2 Convite 

Tabela 04: Tempo Procedimento Licitatório – Convite 

PROCEDIMENTO TEMPO MÁXIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

TEMPO MÍNIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

a) Autuação e elaboração do edital 03 03 
b) Análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica 03 03 
c) Publicação (elaboração de ofícios e aviso a empresas) 01 01 
d) Prazo obrigatório de publicidade 05 05 
e) Sessão de abertura e julgamento da habilitação 01 01 
f) Publicação (elaboração de texto e providências para 
divulgação de resultado da habilitação) e aguardo do dia de 
início da contagem do prazo 

02 02 

g) Prazo obrigatório concedido para interposição recursal da 
decisão de Habilitação.  

02 00 

h) Em caso de interposição recursal, aviso sobre o(os) 
recursos a todos os licitantes. 

01 00 

i) Prazo para impugnações ou adesões aos recursos. 02 00 
j) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou 
adesões. 

03 00 

k) Em não reconsiderando a decisão recorrida, decisão final 
do ordenador de despesa. 

03 00 

l) Sessão de abertura de propostas de preços. 01 01 
m) Verificação de propostas de preços e amostras pela 
unidade competente. 

05 05 

n) Elaboração de relatório de julgamento. 02 02 
o) Publicação (elaboração de texto e providências para 
divulgação de resultado de julgamento de propostas de 
preços). 

01 01 

p) Prazo obrigatório concedido para interposição recursal da 
decisão de julgamento das propostas de preços. 

02 02 

q) Em caso de interposição recursal, aviso sobre o(os) 
recursos a todos os licitantes. 

01 00 

r) Prazo para impugnações ou adesões aos recursos. 02 00 
s) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou 
adesões. 

03 00 

t) Em não reconsiderando a decisão recorrida, decisão final 
do ordenador de despesa. 

03 00 

u) Publicação decisão final.  01 01 
v) Envio à Autoridade Competente para homologação e 
adjudicação 

01 01 

TEMPO DE TRAMITAÇÃO 48 28 
  
 Desta forma, o tempo de tramitação de uma licitação na modalidade convite deve ocorrer 

entre 28 (vinte e oito) e 48 (quarenta e oito) dias úteis. 
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8.3 Tomada de Preços 

Tabela 05: Tempo Procedimento Licitatório – Tomada de Preços 

PROCEDIMENTO TEMPO MÁXIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

TEMPO MÍNIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

a) Autuação e elaboração do edital 05 05 
b) Análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica. 05 05 
c) Publicação (elaboração de textos para DOE e Jornal de 
Grande Circulação, envio à Autoridade Competente) –  e 
aguardo para o início da contagem do prazo.  

02 02 

d) Prazo obrigatório de publicidade 15 dias corridos. 12 12 
e) Sessão de abertura e julgamento da habilitação – 01 dia. 
Considerando tratar-se de exigência de capacitação técnico-
profissional , envio à Unidade técnica competente para 
emissão de parecer sobre atestados apresentados. 

05 05 

f) Julgamento da habilitação e publicação (elaboração de 
texto e providências para divulgação de resultado da 
habilitação). 

03 03 

g) Prazo obrigatório concedido para interposição recursal da 
decisão de Habilitação. 

05 00 

h) Em caso de interposição recursal, aviso sobre o(os) 
recursos a todos os licitantes. 

01 00 

i) Prazo para impugnações ou adesões aos recursos. 05 00 
j) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou 
adesões . 

05 00 

k) Em não reconsiderando a decisão recorrida, decisão final 
do ordenador de despesa. 

05 00 

l) Sessão de abertura de propostas de preços. 01 01 
m) Verificação de propostas de preços pelo setor competente. 10 10 
n) Elaboração de relatório de julgamento. 02 02 
o) Julgamento e Publicação de julgamento das propostas de 
preços (elaboração de texto e providências para divulgação 
de resultado de julgamento de propostas de preços). 

04 04 

p) Prazo obrigatório concedido para interposição recursal da 
decisão de julgamento das propostas de preços. 

05 00 

q) Em caso de interposição recursal, aviso sobre o(s) recursos 
a todos os licitantes. 

01 00 

r) Prazo para impugnações ou adesões aos recursos. 05 00 
s) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou 
adesões. 

05 00 

t) Em não reconsiderando a decisão recorrida, decisão final 
do ordenador de despesa. 

05 00 

u) Publicação decisão final.  01 01 
v) Envio à Autoridade Competente para homologação e 
adjudicação. 

01 01 

TEMPO DE TRAMITAÇÃO  93 51 
 
 Desse modo, o tempo de tramitação de uma licitação na modalidade tomada de preços 

será entre 51 (cinqüenta e um) e 93 (noventa e três) dias úteis. 

 

 

 

 



 

 

42 

8.4 Concorrência 

Tabela 06: Tempo Procedimento Licitatório –  Concorrência 

PROCEDIMENTO TEMPO MÁXIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

TEMPO MÍNIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

a) Autuação e elaboração do edital – 07 dias úteis. (inclusão de 
anexos em CD-ROM) 

08 08 

b) Análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica  - 10 dias. 08 08 
c) Publicação (elaboração de textos para DOE e Jornal de Grande 
Circulação, envio à DG) e aguardo para início da contagem do 
prazo. – 02 dias. 

02 02 

d) Prazo obrigatório de publicidade – 30 dias corridos. 23 23 
e) Sessão de abertura e julgamento da habilitação – 01 dia. 
Considerando tratar-se de exigência de capacitação técnico-
profissional , envio à Unidade técnica competente para emissão de 
parecer sobre atestados apresentados – 05 dias. 

05 05 

f) Julgamento da habilitação e publicação (elaboração de texto e 
providências para divulgação de resultado da habilitação) –  03 dias. 

03 03 

g) Prazo obrigatório concedido para interposição recursal da decisão 
de Habilitação – 05 dias.  

05 05 

h) Em caso de interposição recursal, aviso sobre o(os) recursos a 
todos os licitantes – 01 dia. 

01 01 

i) Prazo para impugnações ou adesões aos recursos – 05 dias. 05 00 
j) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou adesões – 
05 dias. 

05 00 

k) Em não reconsiderando a decisão recorrida, decisão final do 
ordenador de despesa – 05 dias. 

05 00 

l) Sessão de abertura de propostas de preços  - 01 dia. 01 01 
m) Verificação de propostas de preços pelo setor competente  –  12 
dias. 

12 12 

n) Elaboração de relatório de julgamento – 02 dias. 02 02 
o) Julgamento e Publicação de julgamento das propostas de preços 
(elaboração de texto e providências para divulgação de resultado de 
julgamento de propostas de preços –  05 dias). 

05 05 

p) Prazo obrigatório concedido para interposição recursal da decisão 
de julgamento das propostas de preços – 05 dias. 

05 00 

q) Em caso de interposição recursal, aviso sobre o(s) recursos a 
todos os licitantes – 01 dia. 

01 00 

r) Prazo para impugnações ou adesões aos recursos – 05 dias. 05 00 
s) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou adesões – 
05 dias. 

05 00 

t) Em não reconsiderando a decisão recorrida, decisão final do 
ordenador de despesa – 05 dias. 

05 00 

u) Publicação decisão final – 01 dia.  01 01 
v) Envio à Autoridade Competente para homologação e adjudicação 
– 01 dia. 

01 01 

TEMPO DE TRAMITAÇÃO 113 77 
 
 Portanto, o tempo de tramitação de uma licitação na modalidade concorrência será entre 

77 (setenta e sete) e 113 (cento a treze) dias úteis. 
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9. PRINCIPAIS CRÍTICAS AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Após a análise dos procedimentos licitatórios foram identificados algumas falhas. 

Estas resultaram em críticas aos modelos tradicionais de licitação (convite, tomada de preço e 

concorrência), bem como aos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação. As 

principais críticas são as seguintes: 

a) burocracia imposta pelo sistema implica na lentidão do processo seletivo, 

inclusive quando da aquisição dos bens e serviços considerados comuns. Esta lentidão 

pode ser refletida nos tempos licitatórios apresentados no item anterior; 

b) utilização arbitrária pelos licitantes da fase recursal. O recurso tem a finalidade de 

assegurar ao licitante a revisão de decisões da Administração Pública decorrentes da 

aplicação da Lei. No entanto, muitos licitantes utilizam este procedimento como forma 

de retardar e/ou inviabilizar o certame, principalmente nos casos dos licitantes 

inabilitados e desclassificados;  

c) obrigatoriedade da presença física dos fornecedores e impossibilidade da 

utilização da tecnologia da informação e das facilidades trazidas pelo comércio virtual, 

através da adoção da internet no processo licitatório; 

d) impossibilidade de negociação entre o comprador e o fornecedor; 

e) utilização excessiva das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, 

conforme dados constantes do subitem 6.4 deste capítulo.  
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IV. PREGÃO  
1. CONCEITO 

O pregão, em sentido dicionarizado, corresponde ao ato de apregoar. Significa 

proclamação pública. Na esfera do direito processual civil é o ato de anunciar, em voz alta, a 

realização de um fato judicial. “É o anúncio de viva voz que faz um funcionário da justiça 

chamando as partes e seus advogados para uma audiência judicial ou que faz o porteiro dos 

auditórios ao submeter bens à praça”41. 

Conforme Airton da Rocha Nóbrega42, na esfera do Direito Administrativo, pode-se 

constatar que o pregão é o modo pelo qual se realiza o leilão, que é modalidade de licitação 

destinada, por expressa disposição legal, à venda de bens móveis inservíveis para a 

Administração, ou legalmente apreendidos ou penhorados e até mesmo à alienação de bens 

imóveis, que venham a integrar o patrimônio do ente público, em função de penhora ou dação 

em pagamento. Leiloar significa, pois, pôr ou apregoar no leilão. O leilão, como se acha 

definido pela Lei 8.666/93 (art. 22, § 5º), tem por escopo alienar bens da Administração a 

terceiros a quem oferecer o maior lance, devendo este ser igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

O artigo 2º da Medida Provisória n.º 2.026/2000 definiu o pregão no artigo 2º, no 

entanto este conceito restringiu a aplicação do pregão no âmbito da União. A Lei n.º 

10.520/2002 definiu pregão em seu artigo segundo. Não obstante, este artigo foi vetado por 

vedar a utilização do pregão para contratação de serviços de transporte de valores e segurança 

bancária. Como o veto é integral, a lei não contemplou o conceito de pregão.   

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes apresenta a seguinte definição para pregão: 

 

Procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, garantindo 
isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando a execução de 
objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública, reduzir o 
valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos43. 

 

 O conceito de pregão está materializado no ordenamento jurídico através do artigo 2º do 

Anexo I (Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão) e do Decreto n.º 3.555/2000, que 

assim dispõe: 

Art 2º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de 
bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços 
escritas e lances verbais. 

                                                 
41  Leib Soibelman – "Enciclopédia do Advogado" – Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, p. 284. 
42 Nóbrega, Airton da Rocha – Artigo: Licitação na Modalidade Pregão, site Jus Navigandi: 
ww1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=422. Dia 16/06/2004.   
43 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses – Sistema de Registro de Preços e Pregão, 1ª Edição, Belo Horizonte: Fórum, 2003, p 419. 
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2. HISTÓRICO DO PREGÃO 

 A instituição da modalidade pregão em licitação não é uma idéia nova, segundo Carlos 

Pinto Coelho Motta, já no ano de 1592, nas Ordenações Filipinas, encontravam-se as 

primeiras práticas de licitação pública, assumindo precisamente a forma do Pregão44. O 

referido autor apresenta alguns exemplos da utilização do pregão na América Latina (Uruguai, 

Argentina) e na Europa (Itália, França e Portugal).  

 No Brasil a Lei Federal n.º 9.472/97, ao dispor sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações e criar a agência reguladora (ANATEL), por meio dos artigos 54 a 56, 

instituiu, no âmbito das contratações realizadas pela agência, a figura do pregão. O artigo 56 

da referida norma apresenta uma noção do pregão: 

Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns poderá ser feita em 
licitação na modalidade de pregão, restrita aos previamente cadastrados, que serão 
chamados a formular lances em sessão pública. 

Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva, a Comissão examinará a melhor 
oferta quanto ao objeto, forma e valor. 

 

  O regulamento federal de Contratações da ANATEL (Resolução n.º 005/98) 

ampliou o disciplinamento interno do tema, este serviu de base para elaboração das normas 

reguladoras do pregão. Após a experiência com a ANATEL, a União editou a Medida 

Provisória n.º 2.026 de 04/05/2000, instituindo o pregão no âmbito da União. Não obstante, a 

Medida Provisória que instituiu esta nova modalidade de licitação apenas, para o âmbito da 

União, não operou como norma geral, mas de modo especial ou específico, contrariando desta 

forma o disposto no § 8.º do art. 22, da Lei 8.666/93 em seu sentido teleológico: que os 

demais entes da Federação criassem novas modalidades de licitação no âmbito de suas 

respectivas administrações. Desta forma, a forma adotada pela União para materialização do 

pregão foi contestada por diversos doutrinadores, entre eles: Leon Frejda Szklarowsky, 

Alexandre Cairo, Marçal Justen Filho. 

 A Lei n.º 10.520/02 instituiu o pregão no âmbito da União, dos Estados e dos 

Municípios, desta forma pôs fim as várias críticas apontadas pela doutrina, em especial: a 

utilização de Medida Provisória, para instituir norma geral de licitações; e a restrição da 

utilização do pregão, apenas na esfera federal. 

                                                 
44 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. “Pregão – Teoria e Prática”. São Paulo:NDJ, 2001, p. 8.  
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3. NORMAS E PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

3.1 Constituição Federal e a Lei N.º 8.666/93  

Conforme o item 4.3 do Capítulo anterior, a Constituição (inciso XXVII, do artigo 22 

e o inciso XXI e caput do artigo 37) materializou princípios e estabeleceu regras relacionadas 

à licitação. Como o pregão é uma modalidade de licitação, as disposições constitucionais 

aplicam-se ao pregão.   

O artigo 22 da Lei n.º 8.666/93 relacionou as modalidades de licitação, estabelecendo 

em seu § 8º (parágrafo oitavo) a vedação para criação de outras modalidades. Não obstante, 

com o advento da Lei n.º 10.520/02, esta previsão legal foi revogada, pois nos termos do art. 

2.º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, uma nova lei tornou-se incompatível com a 

anterior, revogando-a, portanto, tacitamente. 

O art. 9º da Lei n.º 10.520/02 determina que ao pregão aplicam-se, subsidiariamente, 

as normas da Lei n.º 8.666/93. Este dispositivo é idêntico ao artigo 8º da Medida Provisória 

n.º 2.026/00, que estabelecia o caráter subsidiário entre o pregão e a lei de licitações. No 

período de vigência da Medida Provisória Jessé Torres afirmou que: 

A Lei n.º 8.666/93 forma, com suas alterações posteriores, o conjunto normativo a 
que se devem agregar normas supervenientes sobre licitações e contratações da 
Administração Pública. Estas trazem inovações que se encaixarão naquela, sob 
pena de romper-se a harmonia do sistema. O que a MP n.º 2.026/00 teria desejado 
enfatizar, no seu indigitado art. 8º, é que a nova modalidade de licitação, o pregão, 
porque desconhecido do sistema até então vigente, recebeu tratamento normativo 
próprio, que, na eventualidade de omissões, lacunas, dúvidas ou obscuridades 
suscitadas na aplicação, será suprido pelas normas do sistema. 

Significa que o pregão estará sujeito a todas as normas da Lei n.º 8.666/93 que se 
mostrarem necessárias para viabilizar-lhe a aplicação, nos aspectos de que a MP 
n.º 2.026/00 não se ocupou ou de que tratou insuficientemente. Significa, também, 
que, sendo expressa a MP, as normas destas excluem as normas da Lei que lhe 
sejam eventualmente contrárias, devendo prevalecer o princípio da especialização, 
já que do pregão não cogita a Lei n.º 8.666/93. 

Não são claras as razões - se é que existem - de se haver preferido editar norma com 
aparência de autonomia em relação à Lei n.º 8.666/93. Para manter-se congruente o 
sistema, melhor teria sido inserir-se o pregão e sua disciplina no contexto da Lei n.º 
8.666/93, o que acentuaria a integração da nova modalidade no sistema e evitaria a 
ociosa repetição de regras da Lei n.º 8.666/93 dentre as normas do pregão, que a 
MP perpetrou, como se verá adiante45. 

 

 Marçal Justen Filho afirma que a relação entre a Lei do Pregão e a Lei de Licitações 

pode ser analisada sob os seguintes aspectos: o da lei especial em face da lei geral; da 

aplicação subsidiária; e da aplicação direta e imediata. Ele fundamenta estas afirmações da 

seguinte forma:   

                                                 
45 Pereira Junior, Jessé Torres, artigo: Pregão a Sexta Modalidade de Licitação, site: 
http://www.licitaçao.com.br/biblioteca/artigos/jesse.htm. Data 29/11/2000.  
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(...) ,qualquer lei federal ordinária poderá estabelecer regime próprio e específico 
para alguns setores relativos a licitações e contratos administrativos. Assim se fez a 
propósito do pregão, instituindo-se nova modalidade de licitação. Isso significa que 
o universo de situações submetido à Lei n.º 8.666/93 foi reduzido. Dele exclui-se o 
subconjunto das licitações versando sobre objetos comuns. 

Mas a relação entre a legislação do pregão e a Lei n.º 8.666 continua a ser do 
especial em face do geral. O pregão é uma modalidade de licitação, instituto cujos 
princípios e regras gerais constam da Lei n.º 8.666. 

Já a disciplina do pregão envolve legislação especial, cujo campo de incidência é 
delimitado e restrito. De regra, aplicam-se ao campo do pregão as normas da 
legislação específicas. No entanto, o intérprete deverá interpretar os institutos do 
pregão à luz dos princípios e soluções consagradas na Lei n.º 8.666. 

Em muitos casos, as disposições da Lei n.º 8.666 deverão ser aplicadas diretamente. 
É o caso dos dispositivos acerca de habilitação, análise de propostas e outros. Na 
omissão da legislação acerca do pregão, o aplicador deverá recorrer à Lei de 
Licitações, fazendo incidir as normas correspondentes, desde que compatíveis com a 
sistemática e o espírito do pregão.46 

 

 Ante o exposto, conclui-se que o pregão é regido, a princípio pela Lei n.º 10.520/02, que 

instituiu esta modalidade de licitação. Não obstante, os princípios gerais norteadores da 

licitação, consagrados na Lei n.º 8.666/93 não estão afastados. Verifica-se também, que as 

lacunas, dúvidas e obscuridades existentes no disciplinamento do pregão serão solucionadas 

através da aplicação das normas gerais de licitação (Lei n.º 8.666/93).  

3.2 Lei n.º 10.520/02 (Lei do Pregão) 

 A Lei n.º 10.520/02, que instituiu o pregão no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, é composta por 13 (treze) artigos que disciplinam a matéria, 

estabelecendo: a abrangência, o conceito de bens e serviços comuns, a instituição da forma 

eletrônica, as bolsas de mercadorias, procedimentos do pregão (fase preparatória, fase 

externa), a atribuições da autoridade competente, do pregoeiro e da equipe de apoio, os pré-

requisitos do edital, as vedações, os documentos essenciais.  

O caput do artigo 2º (segundo) foi vetado pelo Presidente da República, o qual 

justificou, em suas razões de veto, que a sanção do caput do artigo implica na proibição da 

utilização do pregão para contratação de serviços de vigilância.   

O artigo 11 dispõe que as compras e contratações de bens e serviços, quando efetuadas 

pelo sistema de registro de preço, poderão adotar a modalidade pregão. O inciso I, do § 3º, do 

artigo 15 da Lei n.º 8.666/93 determinava a realização de licitação na modalidade 

concorrência, quando da utilização do sistema de registro de preço. No entanto, observa-se a 

                                                 
46 Justen Filho, Marçal.  Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Dialética, 2003, pp. 200 e 201 
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regra da Lei n.º 8.666/93 que tomava por base as modalidades existentes. Sobre o tema 

Marçal Justen Filho afirma: 

A evolução da hermenêutica traduziu-se na regra da Lei n.º 10.520, que consagrou a 
melhor interpretação. No plano federal, a questão foi equacionada pelo Decreto 
Federal n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002, que incorporou à regulamentação 
federal a possibilidade de utilização do pregão47. 
 

O artigo 12 promoveu alteração na Lei n.º 10.191/01, que disciplinou aquisições no 

âmbito de produtos de saúde. Através do artigo 12 foi inserido a artigo 2-A, que possibilitou: 

a) utilização do pregão (inclusive eletrônico) para aquisição de bens e serviços comuns 

na área de saúde; 

b) seleção de uma pluralidade de fornecedores, inclusive com preços diversos (Inciso 

III). 

Com relação a esta inovação, Marçal Justen Filho afirma: 

É que isso significará a seleção de diversos fornecedores, cada qual com preços 
diversos, desde que trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, 
devidamente justificada e comprovada vantagem. 
 
E, ao que parece, o conteúdo do art. 2-A, inc. III, ora examinado, é diverso. Trata-se 
muito mais de afastar o critério de menor preço e introduzir uma licitação de 
técnica e preço. Em tal hipótese, é evidente a inadequação do pregão, o qual se 
presta apenas e exclusivamente para a licitações do tipo menor preço48. 
 

 3.3 Principais Normas Federais 

Tabela 07: Principais Normas Federais 
 

 NORMA CARACTERÍSTICAS 
a) Decreto n.º 
3.555/00 

Regulamento federal para o pregão e teve por objetivo regulamentar o pregão no âmbito da 
União. Esta norma surgiu no esteio da Medida Provisória n.º 2.026/2000, que restringia a 
aplicação do pregão na esfera da União. A Lei n.º 10.520/02, que estendeu a utilização do 
pregão a todas as órbitas federativas, recepcionou-o no âmbito da União, revogando apenas 
as normas explícitas ou implicitamente antinômicas.  

b)Decreto n.º 
3.693/00 

Promoveu alterações no regulamento do pregão e na tabela de classificação dos bens e 
serviços comuns, no âmbito da União. No entanto, considerando que a maioria dos 
doutrinadores atribui a tabela de classificação dos bens e serviços comuns um caráter 
meramente exemplificativo, conclui-se que o principal efeito alcançado pelo decreto foi a 
inclusão dos bens comuns de informática. Porém, não apenas as três espécies de bens 
relacionados no Decreto (impressoras, computadores portáteis e de mesa e monitores de 
vídeo), mas todos aqueles classificados como comuns (teclados, placas de memórias, 
scannes, etc.). As demais alterações promovidas pelo Decreto n.º 3.693/00 tiveram por 
finalidade corrigir pequenas falhas constantes do artigo 11 do Regulamento: Incido I “b” e 
“c” – os valores; Inciso I d – o site do comprasnet; Inciso X – recusa do licitante em efetuar 
lances: exclusão da etapa de lances; Inciso XXIII – inclusão da penalidade. 

c)Decreto n.º 5.450/05 Revogou expressamente e Decreto n.º 3.697/2000, passando a regulamentar o pregão, na 
forma eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal. O Decreto n.º 5.450/03 é 
formado por 33 artigos e dispõe sobre: os princípios básicos e os correlatos, a interpretação 
das normas, as competências (autoridade competente, pregoeiro, equipe de apoio, licitantes), 

                                                 
47  Justen Filho, Marçal. Pregão. Op. cit., pp. 202. 
48  Justen Filho, Marçal. Pregão. Op. cit., pp 204. 
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o termo de referências, os procedimentos (fase preparatória, fase externa, publicidade, 
recursos, impugnações, esclarecimentos, etc.). Este Decreto estabelece duas novidades 
importantes para o pregão, a primeira consta do §3º, do artigo 24, que estabelece a 
possibilidade dos licitantes apresentarem lances sucessivos inferiores ao último por ele 
ofertado. Esta regra, apesar de simples, é muito útil no combate as proposta inexeqüíveis, que 
emperravam o processo. Desta forma, mesmo existindo preços inexeqüíveis o pregão a fase 
de lances fluirá normalmente. A segunda novidade foi estabelecida pelo §3º do artigo 26 que 
assim dispõe: 
§ 3o  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

Apesar do Presidente da República não possuir competência para criar primariamente direitos 
e obrigações, este dispositivo autorizou o pregoeiro a sanear o processo, quanto a erros e 
falhas que não alterem a substância das propostas.  
Segundo Joel de Menezes Niebuhr já era permitido com estribo nos princípios da 
competitividade e da razoabilidade, relevar o desatendimento de exigências meramente 
formais, que não produzam efeito substancial, e sanear quaisquer defeitos desde com 
elementos já disponíveis à Administração Pública49.   

d)Decreto n.º 
5.504/05 

Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para 
entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em 
decorrência de transferência voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de 
convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos.  

 

3.4. Disposições Normativas do Estado de Pernambuco 

No âmbito do Estado de Pernambuco, o disciplinamento deu-se através da Lei 

Estadual n.º. 12.340/03, regulamentado pelo Decreto Estadual n.º. 25.662/03 (este decreto 

estabeleceu a utilização para o pregão das regras constantes dos Decretos Federais n.º. 

3.555/00 - Pregão Presencial - e n.º. 3.697/2000 - Pregão Eletrônico), do Decreto n.º. 

26.945/04 e da Instrução de Serviço n.º. 001/03 da Secretaria de Administração (SARE).  

 Esta legislação serviu de base para as análises decorrentes deste trabalho. No entanto, 

cabe destacar, que o Governador do Estado de Pernambuco sancionou em 17 de março de 

2006 a nova lei acerca das aquisições de bens e serviços comuns, na modalidade pregão, a Lei 

n.º. 12.986, que revogou a Lei n.º. 12.340/03. Esta nova Lei encontra-se, até a presente data, à 

espera de regulamentação. 

A Lei n.º. 12.986/2003 é composta por 10 (dez) artigos, que apresentam as seguintes 

novidades no âmbito estadual: 

• Esta norma tem aplicação no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

• Estabelece a obrigatoriedade do Pregão para aquisição de bens e serviços comuns; 

• Estabelece a necessidade da forma eletrônica do Pregão para aquisição de bens 

comuns; 

                                                                                                                                                         
49 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite. 2005. p 382.  
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• Institui a obrigatoriedade da cotação eletrônica nos casos de dispensa para aquisição 

de bens de pequena monta (Inciso II, artigo 24 da Lei n.º 8.666/93); 

• Revogou o inciso III, artigo 2º da Lei n.º 12.760/05, que dispõe sobre a vedação de 

instauração de processo licitatório sem a existência de disponibilidade financeira; 

• Nos termos do artigo 8º deste instrumento legal, o Poder Executivo deve, por meio 

de Decreto, regulamentar esta Lei. 

 Existem outras normas, abaixo relacionadas, de grande importância para a licitação na 

modalidade pregão: 

a) Resolução n.º 161/2002, de 20/08/2002, institui no Poder Judiciário do Estado de 

Pernambuco a sistemática de compras eletrônicas denominada “Compras Eletrônicas”. 

b) Decreto 25.466, de 19/05/2003, institui o Projeto Compras Eletrônicas no Estado de 

Pernambuco (REDE COMPRAS); 

3.5 Princípios 

 Os princípios atuam como vetores para indicar o sentido da norma, ou seja, como deve 

ser interpretada a norma. O artigo 4º do Decreto n.º 3.555/00 estabeleceu textualmente a 

vinculação do pregão a princípios básicos e princípios correlatos: 

 
Art 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 

celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo 
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 
 
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 

 Os princípios básicos são aqueles que norteiam a administração pública em geral, 

constantes no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os princípios gerais de licitação 

materializados no artigo 3º da Lei n.º 8.666/93. Estes princípios foram apreciados no item 4.3 

do segundo capítulo deste trabalho. Os princípios correlatos, apesar de não serem exclusivos, 

estão vinculados diretamente e especificamente à modalidade de pregão. Os principais 

princípios correlatos foram relacionados na tabela abaixo: 

 
Tabela 08: Princípios Correlatos 

 
PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS 

a) Celeridade Vincula-se a velocidade do procedimento licitatório. O prazo para escolha da proposta mais 
vantajosa deve ocorrer de forma ágil, respeitando o ordenamento processual e os direitos dos 
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licitantes (legalidade, isonomia, etc.). A concentração das fases de julgamento das propostas 
e habilitação e o recurso ao final são exemplos da aplicação deste princípio. Desta forma, os 
administradores, os pregoeiros, as equipes de apoio, etc. devem sistematizar o procedimento 
licitatório do pregão de forma a aferir agilidade.   

b) Finalidade O interesse público impõe ao ato administrativo o princípio da finalidade, para que a 
administração pública não destitua ou preordene seus atos desviando-os para outros 
interesses ou finalidades.  A doutrina aponta dois tipos de desvios: o desvio genérico que é o 
que proporciona atender a interesses privados e o desvio específico que ocorre quando o ato 
desatenta ao fim precípuo da lei. 

c) Razoabilidade Relaciona-se a proteção dos direitos fundamentais contra condutas administrativas pautadas 
pelo conteúdo arbitrário, irrazoável e desproporcional.  Segundo Celso Antônio Bandeira de 
Mello, no que diz respeito ao princípio da razoabilidade no âmbito do direito administrativo, 
pondera que: “Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de 
discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com 
o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a 
outorga da competência exercida50”. 
Conclui-se, portanto, que onde o ato praticado não se revestir dos meios adequados e 
necessários, para a consecução de fins legítimos, não haverá a razoabilidade, e o ato 
legislativo será eivado de inconstitucionalidade, bem como o ato administrativo será 
jurisdicionalmente invalidável quando ausentes esses requisitos. 

d) Proporcionalidade Este princípio tem por finalidade a solução de conflitos entre princípios e/ou normas 
jurídicas. O princípio da proporcionalidade, que determina a busca de uma “solução de 
compromisso”, na qual se respeita mais, em determinada situação, um dos princípios em 
conflito, procurando desrespeitar o mínimo ao(s) outro(s), e jamais lhe(s) faltando 
minimamente com o respeito, isto é, ferindo-lhe seu “núcleo essencial”, onde se encontra 
entronizado o valor da dignidade humana. Esse princípio, embora não esteja explicitado de 
forma individualizada em nosso ordenamento jurídico, é uma exigência inafastável da própria 
fórmula política adotada por nosso constituinte, a do “Estado Democrático de Direito”, pois 
sem a sua utilização não se concebe como bem realizar o mandamento básico dessa fórmula, 
de respeito simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos.  

e) Competitividade Não se pode restringir o caráter competitivo do certame licitatório. O princípio da 
competitividade está consubstanciado no artigo 3º, § 1º, I da Lei n.º 8.666/93, que assim 
dispõe: "O Estatuto Federal sobre licitação e contratos administrativos estabelece que é 
vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da 
licitação ou que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos proponentes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
ao objeto do contrato”. 

f) Justo Preço A administração deverá adquirir bens ou serviços por preço, assim compreendido, como 
aqueles compatíveis com os preços do mercado. Desta forma, configura-se ilícito a aquisição 
por preços excessivos, irrisórios e inexeqüíveis. Observa-se que o preço de mercado pode 
variar em função de diversos fatores: quantidade, tempo, lugar, demanda, etc. Estes fatores 
devem ser levados em consideração, quando da fixação do preço justo, indispensável a 
formação do critério de aceitabilidade para o certame. 

g) Seletividade Tem por base uma escolha, uma seleção. Este princípio bastante difundido no âmbito do 
direito tributário, como característica de alguns impostos (IPI e ICMS), que possuem 
alíquotas diferenciadas em função da essencialidade dos produtos. No caso da modalidade 
licitatória pregão, decorre do caráter seletivo imposto ao procedimento, ou seja, haverá uma 
seleção no intuito da administração atender suas necessidades.       

h) Comparação 
objetiva das propostas 

As propostas deverão ser comparadas e julgadas de acordo com os critérios estabelecidos no 
instrumento convocatório. Este princípio está ligado diretamente ao princípio do julgamento 
objetivo. 

                                                 
50 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.14ª Edição, São Paulo:Malheiros Editores, pp. 91 
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4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

4.1 Faculdade do Administrador para Escolher Outra Modalidade 

O artigo primeiro da Lei Federal n.º 10.520/02, prevê “in verbis” que: “Para aquisição 

de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 

por esta Lei". 

A norma que se desprega desse dispositivo de lei positivada parece se afigurar 

bastante clara, donde é permitido afirmar que até mesmo a aplicação do método de 

interpretação literal é capaz de isolá-la com propriedade. Então, verifica-se que, de acordo 

com o contexto legal, não existe uma imposição cogente que determine a adoção do pregão. 

Diferentemente disso, tudo leva a crer que à Administração Pública caberá avaliar, caso a 

caso, se é oportuna e conveniente a eleição dessa modalidade como rito procedimental para 

reger o certame que visa à contratação de bens e serviços comuns. É esse, ao que parece, o 

sentido e a inteligência da expressão “poderá ser adotada”, contida no comando antes 

transcrito.  

Vale dizer que o ordenamento jurídico não impõe a obrigatoriedade da escolha do 

pregão como modalidade para nortear as licitações, em detrimento daquelas previstas na Lei 

n.º 8.666/93.  

Não obstante, verifica-se que o art. 3º, do Decreto Federal n.º 3.555/00, dispõe: 

Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens e serviços comuns, 
serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, 
que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra 
mais econômica, segura e eficiente. 

No estado de Pernambuco, o artigo 4º da Lei Estadual n.º 12.986/06 determinou a 

obrigatoriedade da adoção da modalidade de pregão, na forma eletrônica : 

Art. 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão. 

§ 1º. As licitações para a aquisição de bens comuns serão feitas, necessariamente, 
na sua forma eletrônica. 

 Tanto o artigo 3º do Decreto Federal n.º 3.555/00 quanto o artigo 4º da Lei Estadual n.º 

12.986/06 não são compatíveis com o artigo 1º da Lei n.º 10.520/02. Sobre o tema, Marçal 

Justen Filho afirma51: 

O pregão poderá ser utilizado nas hipóteses em que seria cabível concorrência, 
tomada de preços ou convite. A opção pelo pregão é facultativa, o que evidencia 
que não há um campo específico, próprio e inconfundível para o pregão. Não se 
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trata de uma modalidade cuja existência se exclua a possibilidade de adotar-se 
convite, tomada ou concorrência, mas se destina a substituir a escolha de tais 
modalidades, nos casos em que assim seja reputado adequado e conveniente pela 
Administração. 

Essa consideração não pode ser olvidada ainda em face da regra contida no artigo 
3º do regulamento federal, que determina a opção preferencial pela modalidade do 
pregão. Deve-se reputar-se que tal prioridade apenas se verifica quando puder 
estimar-se que o pregão consistirá na solução mais satisfatória e adequada para a 
contratação. Ou seja, não é correto interpretar-se o regulamento federal tal como 
se houvesse obrigatoriedade de utilização do pregão em toda e qualquer hipótese de 
contratação de bem ou serviço comum. 

 

 Ante o exposto, pode-se concluir que a adoção do pregão é facultativa, pois caberá a 

Administração Pública no caso concreto a escolha. Esta decisão deverá ser fundamentada. 

4.2 Limitação do Uso para Compras de Bens e Serviços Comuns 

4.2.1 Definição de Bens e Serviços Comuns 

 O artigo 1º da Lei n.º 10.520/02 dispõe que o pregão poderá ser utilizado para aquisição 

de bens e serviços comuns. Essa terminologia não constava da Lei n.º 8.666/03, mas retrata 

uma tendência sempre observada nas propostas de reforma da legislativa. Desta forma, o 

pregão tem aplicação, legalmente definida, a contratação de bens e serviços comuns.  

O parágrafo único, do artigo 1º da lei n.º 10.520/02, apresenta a seguinte definição 

para os bens e serviços comuns: 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

            Desempenho diz respeito à eficiência52, eficácia, ação ou virtude de produzir um 

efeito. Qualidade, na dicção do Aurélio, é propriedade, atributo ou condição das coisas ou das 

pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza; numa escala de 

valores qualidade que permite avaliar e, conseqüentemente, aprovar, recusar ou aceitar 

qualquer coisa53.  

            O artigo 6º da Lei 8666/93 conceitua a compra como sendo a aquisição remunerada 

de bens, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. O mesmo artigo conceitua 

serviço como toda a atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração. 

A definição, todavia, não é suficiente para delimitar o objeto desejado pela nova 

regulamentação, pois além de não informar o que sejam serviços comuns, não esgota o 

                                                 
52Cf. Novo Dicionário Aurélio, 3ª edição, Editora Nova Fronteira.  
53 Cf. Novo Dicionário Aurélio, 3ª edição, Editora Nova Fronteira. 
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conceito de bens a que se destina, presumindo-se que se refira à bens móveis de interesse da 

Administração. Pode-se, no entanto, entender que serviços comuns sejam todos aqueles que 

não estejam compreendidos pela disposição contida no art. 13 da Lei 8.666/93, e que não 

exijam, para sua execução, maior qualificação do executor. 

 Para Jessé Torres os bens comuns possuem três características básicas:  

Por ora, é possível entreverem-se como comuns, para os fins de aplicação do 
pregão, compras e serviços que apresentem três notas distintivas básicas: 

a) aquisição habitual e corriqueira no dia-a-dia administrativo; 

b) refiram-se a objeto cujas características encontrem no mercado padrões usuais 
de especificação; 

c) os fatores e critérios de julgamento das propostas sejam rigorosamente objetivos, 
centrados no menor preço54. 

 Segundo Jacoby Fernandes, o conceito de bens e serviços comuns apresenta as 

seguintes características: 

a) genérico, abrangendo qualquer tipo de objeto seja manufaturado, 
industrializado, com funcionamento mecânico, elétrico, eletrônico, nacional, 
importado, de elevado preço, pronto ou sob encomenda. Também abrange qualquer 
tipo de serviço profissional, técnico ou especializado; 
b) dinâmico, pois depende de o mercado ser capaz de identificar especificações 
usuais; 
c) relativo, pois depende do conhecimento do mercado e o grau de capacidade 
técnica dos seus agentes para identificar o objeto55. 

 

Conforme Marçal Justen Filho56, o conceito de bem e serviço comum é o que se 

costuma determinar de conceito jurídico indeterminado (ou determinável), em função da 

dificuldade de ser definido, não obstante, esta dificuldade não autoriza a Administração 

aplique o pregão em hipóteses em que não se configurar bem ou serviço comum. Concluindo, 

verifica-se a definição adotada por Marçal Justen Filho, na qual bem e serviço comum: 

É aquele que se apresenta sob identidade e características padronizadas e que se 
encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio57. 

                                                 
54 Pereira Junior, Jessé Torres, artigo: Pregão a Sexta Modalidade de Licitação, site: 
http://www.licitaçao.com.br/biblioteca/artigos/jesse.htm. Data 29/11/2000.  
55 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses – Sistema de Registro de Preços e Pregão, 1ª Edição, Belo Horizonte: Fórum, 2003, pp. 
422.  
56 Justen Filho, Marçal in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Editora Dialética, 2003, pp. 22  
57 Justen Filho, Marçal in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Editora Dialética, 2003, pp. 30  
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4.2.2 Anexo II do Decreto n.º 3.555/00 

 O anexo II do Decreto n.º 3.555/00 apresenta uma relação contendo a classificação dos 

bens e serviços comuns. Existe uma polêmica doutrinária e jurisprudencial, no tocante a 

rigidez da relação dos bens e serviços, ou seja, a relação é taxativa ou é exemplificativa? 

 Tanto doutrinariamente, quanto jurisprudencialmente, a posição predominante informa 

que a relação é meramente exemplificativa. Autores como Marçal Justen Filho, atualizadores 

da obra de Hely Lopes Meirelles, Adriana Maruano, filiam-se a essa tese. 

 No entanto, existem doutrinadores, como Leon Fredja Szklarowsky e algumas decisões 

do Tribunal de Contas da União (Exemplo: Processo TC n.º 015199/2001) que defendem que 

o rol constante do Anexo II do decreto é taxativo. 

 Observa-se que a Lei n.º 10.520/02, diferentemente da Medida Provisória n.º 2.026/00, 

não exige que a definição dos bens e serviços comuns conste do regulamento.    

 Procedendo à análise conceitual dos bens e serviços comuns, pode-se concluir que a 

relação constante do Anexo II do Decreto 3.555/00 é meramente exemplificativa, pois o 

conceito de bens e serviços comuns depende de variáveis de tempo e de espaço, ou seja, um 

bem considerado comum hoje numa região, pode não ser noutra época ou em outra região. A 

interpretação taxativa excluiria a noção conceitual, pois bastaria ao item constar da relação 

para ser considerado como comum.  

4.2.3 Obras de Engenharia 

 A Lei n.º 10.520/02 ao estabelecer que o pregão pode ser utilizado para contratação de 

bens e serviços comuns, excluí automaticamente a contratação de obra de engenharia. Em 

função da complexidade, das circunstâncias específicas, das variáveis segundo as 

peculiaridades de local e necessidade, não é possível enquadrar a obra de engenharia como 

serviço comum.   

O artigo 5º do Regulamento do Pregão (Anexo I do Decreto n.º 3.555/00) estabeleceu 

que não podem ser licitados por pregão as obras e serviços de engenharia. No entanto, como 

foi observado no subitem anterior, a Lei n.º 10.520/02 não veda a utilização do pregão se o 

serviço de engenharia for comum. 

Sobre o tema o Tribunal de Contas da União apresentou os seguintes posicionamentos: 

a) Decisão n.º 195/20002, Plenário Processo n.º 011.604/2001: Impermeabilização 

não pode ser considerada um serviço simples, pois requer conhecimentos técnicos 

específicos; 
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b) Decisão n.º 343/2002, Plenário Processo n.º 013.749/2001-5: Contratação de mão-

de-obra especializada para a prestação de serviço de manutenção predial não se 

enquadra como serviço de engenharia, mas apenas como fornecimento de mão-de-

obra; 

c) Decisão n.º 557/2002, Plenário Processo n.º 003.709/2002-4: Não utilizar a 

modalidade pregão, mesmo quando tratar de serviço de manutenção; 

d) Decisão n.º 674/2002, Plenário, Processo TC n.º 015.199/2001-3: Tratando-se de 

manutenção de equipamento comum, e, portanto, inserido no gênero comum, sem 

impedimento a ser licitado por pregão, mesmo que para realização do serviço necessite 

de profissional registrado no CREA. 

Tomando por base as decisões acima elencadas, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 

apresenta um posicionamento bastante coerente sobre a matéria: 

Em síntese, são serviços de engenharia, aqueles que: 
a) nos termos da lei que regulamentou a profissão, estiverem elencados entre os 
que para a sua execução dependam de profissional registrado no CREA; 
b) a atividade de engenheiro for predominante, em complexidade e custo. 
Desse modo pode ocorrer que em determinada atividade, para um serviço se exija 
profissional de engenharia, mas sua participação no contexto global da atividade 
venha a ser mínima. Logo, o serviço não deve ser classificado como de engenharia. 
(...) 
 
Mesmo que a lei ou decreto não venham estabelecer vedação ao uso do pregão para 
licitar serviço de engenharia, parece incorreto classificá-lo como comum. Serviço 
de engenharia é, nos termos da compreensão exposta, - quando exigível profissional 
e essa atividade for predominantemente em custo e complexidade, - serviço não 
comum58. 

4.2.4 Locações Imobiliárias e Alienação de Bens 

 A Lei n.º 10.520/02 só permite o uso do pregão para aquisição de bens e serviços 
comuns, logo, está implícito que é vedada a utilização dessa modalidade para alienação e 
locação de imóveis. 

 Analisando a questão da locação de imóveis, verifica-se que a Administração, tanto 
como locatário, quanto como locador, não deverá utilizar o pregão, pois: 

a) Como locador, a Administração deverá utilizar licitação do tipo maior lance, logo, cabível 
a licitação na modalidade leilão ou concorrência; 

b) Como locatário, verifica-se que os imóveis não podem ser considerados bens comuns.         

O fundamento da impossibilidade da adoção do pregão para as alienações de bens é o 

mesmo utilizado para locação (como locador). A alienação envolve o maior lance, o que é 

incompatível com o pregão.  

Observa-se, no entanto, que recentemente o Tribunal de Contas da União decidiu 

favoravelmente na possibilidade de adoção em pregão para a alienação de veículos, quando 
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utilizados como parte do pagamento no processo de aquisição de veículos novos. Essa 

possibilidade foi materializada no Processo n.º 005.086/2002-4, através do Acórdão n.º 

277/2003.    

4.2.5 Aquisição de Bens e Serviços de Informática 

 Segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

A aquisição dos bens e serviços de informática no Brasil teve estrita vinculação à 
política nacional de reserva de tecnologia. Na atualidade, com a alteração 
decorrente da Lei n.º 10.176/01 o incentivo governamental ao desenvolvimento de 
tecnologia foi transferido para a área tributária, desonerando a Administração 
Pública de privilegiar os licitantes59. 

 

 No âmbito do Estado de Pernambuco existe o aspecto polêmico relacionado à adoção do 

Decreto Estadual n.º 19.698/97.  Este decreto define que para a aquisição de bens e serviços 

de informática, deverão observar as seguintes modalidades e tipos de licitação: 

Artigo 2º: 
I- aquisição ou locação de equipamentos (hardware) ou bens duráveis de 
informática e automação: 
a) carta convite: licitação do tipo menor preço; 
b) tomada de preços: do tipo menor preço ou técnica e preço; 
c) concorrência: licitação do tipo técnica e preço. 
 
II- aquisição de programas, acesso a bancos de dados e sistema (software), ou 
prestação de serviços de informática, inclusive treinamento de recursos humanos: 
a) carta convite: licitação do tipo menor preço ou técnica e preço; 
b) tomada de preços e concorrência: licitação do tipo técnica e preço; 
 
III- elaboração ou desenvolvimento de projetos de informatização: 
a) carta convite: licitação do tipo técnica e preço; 
b) tomada de preços, concorrência ou concurso: licitação do tipo técnico e 
preço ou melhor técnica. 
 
Parágrafo único: Na hipótese do mesmo processo de contratação abranger tanto a 
aquisição ou locação de equipamentos, como também o fornecimento de programas 
ou sistemas de informática, quando estes programas ou sistemas forem 
desenvolvidos com exclusividade ou necessariamente adaptados às demandas 
específicas do órgão ou entidade contratante, o tipo de licitação deverá ser o de 
técnica e preço, independentemente da modalidade de licitação. 

 

A questão está na possibilidade de utilizar a modalidade de licitação pregão para a 

aquisição de bens e serviços de informática, face às condições impostas pelo Decreto 

Estadual. Para solucionar esta questão basta verificar que a adoção do pregão está restrita aos 

bens e serviços comuns e que a licitação será do tipo menor preço. 

O decreto teve por finalidade garantir que na aquisição de bens e serviços de 

informática, o julgamento não fique restrito simplesmente ao menor preço. Questões como 

inovações tecnológicas, atualização das configurações, garantias, etc., devem ser observadas 

                                                 
59 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses, Op. cit., pp. 438. 
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durante o processo seletivo. Logo, a utilização do pregão ficaria restrita, quando os bens e 

serviços foram comuns, as hipóteses constantes da alínea “a” do inciso I e da alínea “a” do 

inciso II do artigo 2º do Decreto n.º 19.698/97    

Desta forma, conclui-se que, enquanto as normas do Decreto n.º 19.698/97 estiverem 

vigentes, a adoção do pregão só será possível para aquisição de bens e serviços de informática 

comuns vinculados ao procedimento licitatório do tipo menor preço (Art. 45, §1º, I da Lei n.º 

8.666/93).  

4.2.6 Resumo: 

 O quadro abaixo sintetiza a questão dos bens e serviços comuns: 

Tabela 09: Bens e Serviços Comuns 

SÃO BENS E SERVIÇOS COMUNS 

Característica Fundamentação 

Padrões de desempenho e de qualidade podem ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

Parágrafo único, do artigo 1º da lei n.º 10.520/02. 

Aquisição habitual e corriqueira. 
Possui no mercado padrões usuais de especificação. 

Critério de julgamento objetivo, centrado no menor preço. 

Pereira Junior, Jessé Torres, artigo: Pregão a 
Sexta Modalidade de Licitação, site: 
http://www.licitaçao.com.br/biblioteca/artigos/jes
se.htm. Data 29/11/2000. 

Genérico – abrange qualquer tipo de bem e serviço. 
Dinâmico – varia conforme o mercado. 

Relativo – depende do mercado e da capacidade técnica dos 
agentes. 

Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses – Sistema de 
Registro de Preços e Pregão, 1ª Edição, Belo 
Horizonte: Fórum, 2003, pp. 422 

NÃO SÃO BENS E SERVIÇOS COMUNS: 

Obras de engenharia. 
Locação Imobiliária. 

Alienação de bens. 

Parágrafo único, do artigo 1º da lei n.º 10.520/02. 
Artigo 5º, Anexo I, Decreto n.º 3.555/00.  
Artigo 3º Lei Estadual n.º 12.340/03. 

Quando necessária qualificação técnica detalhada.  Justen Filho, Marçal in Pregão – Comentários à Legislação 
do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª edição revista e 
atualizada, São Paulo: Dialética, 2003, pp. 94.  

Quando o critério de julgamento melhor técnica ou 
melhor técnica e preço. 

Inciso I, artigo 15 e inciso XIV, artigo 22 da Lei Estadual 
n.º 12.340/03. 

4.3 Participação de Quaisquer Pessoas, Independente de Cadastramento 

 Conforme os dispositivos constantes da Lei n.º 10.420/02, no pregão podem participar 

quaisquer pessoas, independentemente de cadastro interno. O artigo 4º da Lei n.º 10.420/02 

que dispõem sobre o processamento do pregão, tratando das condições para participação e do 

procedimento de habilitação, não dispõe sobre cadastramento prévio, bastando apenas que o 

licitante antes da abertura da sessão, os interessados declarem possuir os documentos de 
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habilitação. No momento de verificação da habilitação, bastará aos licitantes apresentarem os 

documentos previamente relacionados no edital.   

4.4 Ausência de Limite Monetário para Adoção do Pregão 

 Diferentemente da concorrência, da tomada de preços e do convite, que possuem limites 

definidos no artigo 23 da Lei n.º 8.666/93, o pregão será adotado para aquisição de bens e 

serviços comuns, independentemente do valor estimado. O artigo 1º do Decreto n.º 

3.555/2003 dispõe que:  

Art 1º Este Regulamento estabelece normas e procedimentos relativos à licitação na 
modalidade de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito 
da União, qualquer que seja o valor estimado. 

 

 Desta forma, verifica-se que o critério para adoção do pregão é qualitativo e não 

quantitativo. 

4.5 Possibilidade de Realização de Lances 

 Esta característica está presente na definição do pregão, constante do artigo 2º do 

Decreto n.º 3.555/2000, bem como no inciso IX, artigo 4º da Lei do Pregão. Segundo Jorge 

Ulisses Jacoby, “é outra característica essencial do pregão é a possibilidade de o licitante, no 

curso da sessão pública e, no momento apropriado, reduzir o valor, reduzir o valor da 

proposta de preço”60. 

 Conforme Jessé Torres, esse procedimento impõe importante alteração no procedimento 

licitatório, sobre o tema ele afirma: 

Nas modalidades até aqui conhecidas, era irrelevante a presença, nas sessões, de 
representante credenciado do licitante. Este participava do certame apenas pela 
remessa de seus envelopes, fechados, ao órgão julgador, na data, local e hora 
marcados no edital. No pregão, participação nesses termos tenderá a ser inútil para 
os licitantes e para a Administração. Se, chegado o momento dos lances verbais, o 
licitante não contar, na sessão, com preposto munido de poderes para manifestar-
lhe a vontade idoneamente, ficará alijado dos lances e saberá, depois, que o preço 
cotado em sua proposta foi vencido pelos concorrentes presentes na sessão. 

A ausência do licitante autor da proposta de menor preço somente será desinfluente 
sobre o resultado na hipótese de não haver outra proposta, porquanto, mesmo que 
não haja propostas com preço superior em até 10% ao daquele, os lances verbais 
ocorrerão entre os três ofertantes de menor preço, qualquer que seja o seu valor 
(inciso X). Não estando presente o proponente de menor preço, outros poderão fazer 
lances verbais que o desalojarão da primeira colocação61. 

 

                                                 
60  Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses, Op. cit., pp. 441. 
61 Pereira Junior, Jessé Torres, artigo: Pregão a Sexta Modalidade de Licitação, site: 
http://www.licitaçao.com.br/biblioteca/artigos/jesse.htm. Data 29/11/2000.  
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4.6 Possibilidade de Negociação 

 Esta hipótese foi materializada através do inciso XVII, do artigo 4º da lei n.º 10.520/02. 

Esta regra, conforme Vera Scarpinella, é clara: “autorizar a negociação pública entre o 

proponente e o pregoeiro no caso deste último não estar satisfeito com o valor conseguido 

após a etapa de lances”62.    

4.7. Inversão das Fases de Habilitação e Julgamento 

 O inciso XII, do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002 dispõe que: 

XII – encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá 
à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital; 

  

 Desta forma, diferentemente da licitação convencional, no pregão examina-se a 

proposta e, só após esta análise, será apreciada a habilitação do licitante vencedor.  

4.8 Substituição da Comissão de Licitação pelo Pregoeiro 

 No pregão, a Comissão de Licitação é substituída por um servidor, denominado de 

pregoeiro, que conduzirá o certame, nos termos do inciso IV, do artigo 3º da Lei n.º 

10.520/2002: 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição 
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor. 

 

 Verifica-se no texto legal que, além do pregoeiro, existe a equipe de apoio, que tem por 

finalidade colaborar e assessorar os trabalhos na condução do pregão63.  

4.9 Redução dos Recursos a Apenas Um 

A Lei 8.666/93 dispõe sobre a existência de duas fases de recursos: uma, finda a 

habilitação, com impugnações contra habilitações e inabilitações entre os licitantes, e outra, 

logo após a declaração da proposta vencedora. Diferentemente das modalidades constantes da 

Lei n.º 8.666/93, no Pregão ocorre a concentração do direito de recurso ao final do certame. 

Este procedimento está estabelecido no inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/20002, 

que assim dispõe:  

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

                                                 
62 SCARPPINELLA, Vera. Licitação na Modalidade Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002). São Paulo:Malheiros. 
2003. pp. 152. 
63 Ver itens 7.2 e 7.3 deste Capítulo. 
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desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 

 

5. AGENTES ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS COM O PREGÃO 

5.1 Autoridade Competente  

 Segundo Joel de Menezes Niebuhr64, “a autoridade competente, a rigor, preserva a 

maior parte das competências, tais quais definidas na Lei n.º 8.666/96, sem que haja maiores 

alterações”. O artigo 7º do Decreto Federal n.º 3.555/00, dispõe que:  

 
Art 7º À autoridade competente, designada de acordo com as atribuições previstas 
no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 
I - determinar a abertura de licitação; 
II - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 
III - decidir os recursos contra atos do pregoeiro; 
IV - homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato. 

 

 Em termos gerais a Autoridade Competente será quem representa o órgão ou entidade 

externamente.  

No entanto, observa-se que o inciso I, do artigo 3º da Lei n.º 10.520/02, define as 

seguintes atribuições à autoridade competente: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o 
objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento. 

 

  Desta forma, a Lei estabelece a autoridade competente, atribuições para realização de 

atividades pré-processuais, como: definir o objeto, critérios de aceitação das propostas. Neste 

caso, seriam pessoas distintas, a primeira seria a autoridade superior (Secretario, Ordenador 

de Despesa, Diretor Geral, etc.), enquanto a segunda seria a autoridade encarregada pelas 

compras e/ou serviços (Gerente, Diretor, Chefe).  

Com relação a elaboração de editais, na prática, a autoridade competente atribui a 

elaboração a Comissão de Licitação, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência, por ele autorizado. 

 A Autoridade Competente será responsável pela homologação do certame, será 

instância superior no caso de recurso, neste caso adjudicará e homologará o certame.      

                                                 
64 NEIEBUHR, Joel Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite. 2005. pp 96. 



 

 

62 

5.2 Pregoeiro  

O pregoeiro é o servidor, designado pela autoridade competente, dentre os servidores 

do órgão ou da entidade, que está promovendo a licitação, responsável pelos trabalhos do 

pregão. Não é qualquer servidor, senão aquele que tiver habilitação específica. 

 Marçal Justen Filho afirma que o pregoeiro é órgão unipessoal, o que significa que sua 

vontade estatal se produz pela manifestação de uma pessoa física isolada, com competência 

indelegável65. 

A designação do pregoeiro dar-se-á por ato administrativo específico, proferido pela 

autoridade competente. Para Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, o instrumento mais adequado é 

a portaria66. Observa-se que esta designação ocorra caso a caso, ou seja, pode ser designado 

o(s) pregoeiro(s) para condução dos pregões que serão realizados por um órgão ou entidade. 

 Além do ato de designação, devem ser observados, quando da nomeação do pregoeiro e 

da equipe de apoio, os seguintes aspectos: 

a) O vínculo existente entre o servidor e o órgão/entidade.  O pregoeiro deve ser 

servidor do órgão e/ou entidade;  

b) A qualificação técnica do servidor. O parágrafo único do artigo 7º do Decreto 

Federal n.º 3.555/00 e o §1º do artigo 5º da Lei Estadual n.º 12.340/03 dispõe que o 

servidor designado para função de pregoeiro, deverá ser submetido a um procedimento 

de capacitação. A compatibilidade do servidor com a função. Apesar da ausência de 

regulamentação, vários autores defendem que a função de pregoeiro deve ser exercida 

por servidor ocupante de cargo de nível superior, em função da complexidade das 

atribuições.   

c) O Mandato. As normas vigentes sobre o pregão não estabelecem a duração do 

mandato de pregoeiro. Tomando por base jurisprudência firmada pelo Tribunal de 

Contas da União, Jorge Ulisses Jacoby afirma que: é correto designar o pregoeiro e a 

equipe de apoio: para cada processo de licitação por meio de pregão; em caráter 

permanente, inclusive com a recondução do próprio pregoeiro para vários 

mandatos67. 

d) A remuneração. Esta questão não está definida nas normas do pregão. No Estado 

de Pernambuco os Membros das Comissões de Licitação foram capacitados e 

                                                 
65

 Justen Filho, Marçal in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Editora Dialética, 2003, pp. 79. 
66

 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses. Op. cit., pp. 464. 
67  Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses. Op. cit., pp. 471 
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designados pregoeiros, logo, estes recebem a gratificação definida pelo Decreto 

Estadual n.º 20.440/98.   

Jorge Ulisses Jacoby apresenta diversas considerações sobre a designação do 

pregoeiro68: 

A  mesma autoridade que designa o pregoeiro também designa a equipe de apoio. 
Essa diretriz se justifica porque a denominada “autoridade competente” integra o 
escalão superior da administração, atribuindo maior hierarquia à requisição dos 
servidores que durante determinado período servirão de apoio ao servidor que for 
designado pregoeiro. 

Juridicamente o instrumento mais adequado para esse mister é a portaria, a qual 
deve, sempre que possível, nomear o pregoeiro e, no mesmo instrumento, os 
membros da equipe de apoio, os poderes dos que desempenham essas funções, o 
período, termo ou condição da investidura”. Deve constar também da portaria a 
referência à indicação do substituto do pregoeiro, normalmente, um dos membros 
da equipe de apoio. 

Cópia do ato de designação deve ser inserido nos autos do processo. Embora a Lei 
do pregão não tenha feito essa exigência expressamente, essa recomendação se faz 
tendo em vista a aplicação subsidiária1 da Lei Geral de Licitações2, que obriga a 
juntada aos autos do documento de designação da comissão de licitação e, também, 
porque pela inversão da presunção de legitimidade3 compete aos agentes públicos 
demonstrarem a legalidade dos atos, no que se inclui a comprovação da 
competência do agente. 

No mesmo sentido, o TCDF decidiu determinar que a Administração faça constar 
em seus processos administrativos os documentos listados nos incisos do art. 38 da 
Lei n.º 8.666/93, em especial o ato de designação da Comissão de Licitação ou do 
responsável pelo convite, e a justificativa para dispensa e/ou inexigibilidades. 

 
O Pregoeiro apesar de não possuir esta competência legal, na prática elabora o edital. Do 

ponto de vista teórico é responsável pela fase externa do pregão. Com base nas disposições 

normativas vigentes do pregão, verifica-se que o pregoeiro possui as seguintes atribuições: 

a) credenciamento dos interessados (Inc. I, art. 9º do Decreto 3.555/00); 

b) recebimento das propostas e lances, análise de sua aceitabilidade (Inc. IV, Art. 3º 

da Lei n.º 10.520/02 e Inc. II, art. 9º Dec. 3.555/00); 

c) abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes (Inc. III, art. 9º do Decreto 3.555/00); 

d) condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 

lance de menor preço (Inc. IV, art. 9º do Decreto 3.555/00); 

e) negociar com os licitantes (Inc. XVII, art. 4º da Lei n.º 10.520/02 e Inc. XVI, art. 

11, do Decreto 3.555/00); 

f) adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor (Inc. IV, Art. 3º da Lei n.º 

10.520/02 e Inc. V, art. 9º Dec. 3.555/00); 

                                                 
68 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses. Op. cit., pp. 464 e 465. 
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g) elaboração de ata (Inc. VI, art. 9º do Decreto 3.555/00); 

h) condução dos trabalhos da equipe de apoio (Inc. VII, art. 9º do Decreto 3.555/00);  

i) recebimento e exame dos recursos (Inc. XXI, art. 4º da Lei n.º 10.520/02);  

j) encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 

autoridade superior, visando homologação e a contratação (Inc. VIII, art. 9º do Decreto 

3.555/00). 

No caso do pregão eletrônico, além das atribuições acima relacionadas, o pregoeiro 

deverá ser previamente cadastrado perante o provedor do sistema eletrônico (caput, art. 3º, 

Decreto n.º 3.697/2000). 

O pregoeiro coordena os trabalhos da equipe de apoio, mas decide sozinho, logo, 

responde sozinho pelas irregularidades praticadas. A responsabilidade do pregoeiro é 

subjetiva, pois possui a culpa como seu principal pressuposto. No tocante a responsabilidade 

da equipe de apoio diante de irregularidades praticadas pelo pregoeiro, só respondem por 

omissão diante de ato manifestamente ilegal praticado pelo pregoeiro. É que em tais 

circunstâncias compete ao agente público, que integre a equipe de apoio, conhecendo da 

manifesta ilegalidade, recusar-se ao cumprimento da ordem e representar à autoridade 

superior. 

 Observa-se que a lei não atribui ao pregoeiro a competência para a elaboração do edital 

do pregão, da mesma forma que não é competência da Comissão de Licitação elaborar o 

edital e a carta convite. Não obstante, na prática quem elabora os editais é o pregoeiro e as 

comissões de licitações. 

5.3 Equipe de Apoio  

 A equipe de apoio, conforme o artigo 10 do Decreto n.º 3.555/00, é um grupo de 

pessoas nomeadas pela autoridade competente, sendo integrada, em sua maioria, por 

servidores públicos do quadro permanente do órgão ou entidade promotora do pregão, que 

tem por finalidade assessorar e colaborar com a autoridade incumbida de conduzir o certame 

(o pregoeiro). Enquadra-se neste caso: os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, os 

ocupantes de cargo comissionado, mesmo sem vínculo efetivo, os requisitados de outros 

órgãos. Não integram o órgão ou entidade os contratados para serviços eventuais e os que 

prestam serviços terceirizados, mesmo que de natureza não eventual.  

Segundo Jorge Ulisses Jacoby: 
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a qualificação da equipe de apoio também é indispensável, porque participam, 
ainda que com responsabilidade limitada, do processo decisório, e também porque 
um de seus membros pode atuar como substituto eventual do pregoeiro69. 

 

As normas relativas ao pregão não definem as atribuições da equipe de apoio, cabendo 

ao pregoeiro, conforme indica a própria nomenclatura, determinar as tarefas que esse grupo 

deve desenvolver para apoiá-lo no desempenho de suas funções.  

Jorge Ulisses Jacoby, a título exemplificativo, enumera as seguintes tarefas à equipe 

de apoio70:  

a) recebimento das impugnações ao edital e das dúvidas do licitante;  
b) exame das impugnações e dúvidas dos licitantes, encaminhando ao pregoeiro 
para decisão; 
c) recepção dos licitantes, inclusive com a sinalização do local onde será realizada 
a sessão, desde a portaria do edifício até a sala do pregão; 
d) identificação dos representantes dos licitantes, distinguindo os que possuem 
poderes para fazer lance e para recorrer, entregando crachás de identificação; 
e) credenciamento dos licitantes; 
f) recebimento dos envelopes de proposta e habilitação; 
g) recebimento das amostras, quando requeridas no edital; 
h) abertura de envelopes; 
i) análise da proposta, quanto ao objeto e preço indicados, exame de conformidade 
da proposta, encaminhando ao pregoeiro para decisão; 
j) preenchimento dos mapas de preços e quadros de lances; 
k) auxiliar na organização da fase de lances; 
l) análise da habilitação, encaminhando ao pregoeiro para decisão; 
m) elaboração da ata da sessão; 
n) recebimento e exame dos recursos, encaminhando ao pregoeiro para decisão; 
o) disponibilização do processo e fornecimento de cópias; 
p) remessa do processo; 
q) juntada de documentos e prestação de informações, em geral, ressalvadas 
aquelas de competência exclusiva do pregoeiro; 
r) auxílio na elaboração das informações em mandado de segurança impetrados 
contra ato do pregoeiro; 
s) outras tarefas que forem determinadas pelo pregoeiro. 
 

6. BOLSAS DE MERCADORIA 

 Os parágrafos 2º e 3º, do artigo 2º da Lei n.º 10.520/02 tratam da utilização das bolsas 

de mercadoria no apoio técnico do pregão, dispondo que:  

§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio 
técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, 
utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. 

§ 3º As bolsas a que se referem o § 2o deverão estar organizadas sob a forma de 
sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que 
operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. 

 
 
                                                 
69 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses. Op. cit., pp. 467 
70 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses. Op. cit., pp. 475 a 477. 
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Pedro Nunes, apresenta as seguintes definições: 

Bolsa é a instituição, autorizada pelo governo, cujo objetivo é a cotação e a compra 
e venda de mercadorias, títulos públicos, ações e obrigações de companhias e 
outros papéis. 
Bolsas de mercadorias ou de comércio são aquelas onde se negociam produtos da 
indústria agrícola ou manufatureira, que constituem objeto de especulação, 
mediante a exibição de amostras ou conhecimentos de despacho. 
Bolsa de valores tem por fim a compra e venda, em nome de terceiros, de valores 
comerciais nacionais ou estrangeiros, tais como ações de companhias e de 
sociedades de economia mista admitidas à cotação de mercado, obrigações, títulos 
públicos, letras de câmbio e de importação, debe\êntures, etc. 71. 

 

José Náufel conceitua a bolsa como: “a instituição autorizada, pelo Governo, a 

funcionar, em consonância com a lei, visando reunir, periodicamente, corretores, 

comerciantes e outros interessados, para a realização de operações e negociações de 

mercadorias, títulos, ações de bancos ou de sociedades por ações, títulos de fundos públicos, 

metais preciosos e quaisquer papéis de crédito”72.  

 O Estado do Mato Grosso do Sul, além de utilizar o sistema “Licitações-BB” do Banco 

do Brasil, assinou um convênio de cooperação técnica e administrativa com a Bolsa de 

Mercadorias do Estado. Com o convênio, o estado teve acesso a uma rede de bolsas de 

mercadorias. Formam esta rede as Bolsas de Mercadorias de Uberlândia, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás, decidiram criar uma empresa auto-reguladora, 

que administra um sistema operacional eletrônico, denominado de SEUP (Sistema Eletrônico 

de Pregões das Bolsas de Mercadorias). O sistema é acessível através do portal “Pregão 

Público”. 

 Neste sistema, os fornecedores não podem fazer lances diretos através do portal. Eles 

são representados pelas corretoras associadas às Bolsas de Mercadorias que fazem parte do 

SEUP. O sistema apresenta vantagens e desvantagens, por um lado, a experiência das bolsas 

pode ser importante para dar forma ao ambiente competitivo (transparência, segurança, 

garantia de execução contratual, etc.), por outro lado, a intermediação pode representar custos 

maiores devido ao pagamento de comissões aos corretores.   

 Segundo Marçal Justen Filho, “a regra do §2º e §3º dependerá de regulamentação, 

para adquirir aplicabilidade”73.  

                                                 
71

 Nunes, Pedro – Dicionário de tecnologia jurídica, 13a edição, revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, pp. 169 e 170.  
72 Náufel, José – Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, 9ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp. 177.  
73 Justen Filho, Marçal in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Dialética, 2003, pp. 40. 
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7. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO  

7.1 Considerações Preliminares 

 Antes da análise dos procedimentos do pregão, algumas considerações devem ser 

apresentadas para facilitar o entendimento. No item 8 (oito) deste capítulo serão analisados os 

procedimentos do pregão presencial. As peculiaridades relacionadas à forma eletrônica serão 

analisadas no item 9 deste capítulo (PREGÃO). 

Outro aspecto que deve ser observado está relacionado às normas disciplinadoras do 

pregão. A maioria dos doutrinadores não estabelece uma divisão adequada das etapas do 

procedimento do pregão, tendo em vista, que a fase preparatória engloba etapas pré-

processuais, como exemplo: a pesquisa de mercado, definição do bem ou serviço e a 

elaboração do termo de referência. Para facilitar o entendimento, o procedimento do pregão 

foi dividido em três fases:  

• primeira fase é a fase pré-processual, configurando nos procedimentos pré-

autorizatórios. Compreende desde a solicitação do bem e serviço até a conclusão do 

termo de referência e seus elementos essenciais; 

• segunda fase, denominada de fase interna compreende os procedimentos decorrentes 

do surgimento do processo até a publicação; 

• terceira fase, denominada de fase externa, engloba todos os procedimentos que vão 

da publicação do edital até a homologação do certame.  

7.2 Contagem dos Prazos 

 A contagem dos prazos em matéria de licitação e contratos segue a regra fixada no 

artigo 110 da Lei n.º 8666/93. Esclarece-se, desde já, que prazo é o tempo fixado para a 

prática de um ato.  

Da simples leitura do artigo mencionado, observa-se que a regra a ser aplicada na 

contagem dos prazos atinentes às licitações e contratos administrativos assemelha-se às 

traçadas na lei processual civil, conforme contido no art. 184 do Código de Processo Civil.  

Com efeito, dispõe o referido preceito que na contagem dos prazos excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Ademais, os prazos serão contados em dias 

consecutivos, isto é, em dias corridos, exceto se, expressamente, o prazo em questão for 

assinalado, pela norma, como sendo contado em dias úteis. Outra questão que deve ser 

observada em matéria de contagem de prazos é a que diz respeito ao início e término dos 

prazos. Assim, os prazos só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade, 

ou seja, em feriados, sábados ou domingos os prazos não se iniciam ou vencem, posto que 
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nestes dias não há expediente nos órgãos ou entidades. Isto não significa que os referidos 

prazos não correm em dia de feriado, sábado ou domingo. Em verdade correm. O que a norma 

proíbe é que os mesmos tenham início ou possam vencer-se nestes dias. 

7.3 Procedimentos Pré-Processuais 

Os procedimentos pré-processuais são semelhantes, tanto para a forma presencial, 

quanto para a forma eletrônica. A principal diferença está na necessidade de um 

credenciamento prévio no sistema informatizado.   

Os incisos I a III da Lei n.º 10520/03 estabelecem alguns procedimentos pré-

processuais, como a definição do objeto, justificativas para aquisição, cláusulas necessárias ao 

contrato (prazo de entrega, condições do fornecimento, fiscalização, garantias, obrigações, 

etc.), elementos técnicos indispensáveis, orçamento detalhado. 

O inciso II, do artigo 8º do Decreto Federal n.º 3.555/00 estabelece a figura do termo 

de referência, como instrumento de avaliação de custo e execução pela Administração. Este 

instrumento, apesar de obrigatório apenas para órgãos e/ou entidades federais, é adotado no 

âmbito de toda Administração Pública, com uma função mais ampla. Segundo Marçal74, tem a 

função de projeto executivo. 

Sobre o Termo de Referência, Joel Nielbuhr afirma que “é realmente conveniente que 

quem queira a abertura do processo de licitação esclareça o que pretende com ele, indicando 

o objeto, o modo de execução e o valor orçado. Quem requer a licitação é quem utilizará 

futuramente o objeto contratado. Portanto, é ele quem deve dizer o que precisa”75. 

Desta forma, o procedimento pré-processual engloba a solicitação do bem ou serviço, 

elaboração de um termo de referencia (ou instrumento similar), com informações suficientes 

para definição do objeto, elaboração de edital, execução contratual e pesquisa de mercado. 

Esta fase terminaria com a aprovação da autoridade competente para formalização do 

processo. 

Destaca-se que o objeto deve ser definido de forma clara e objetiva, vedadas 

especificações desnecessárias, excessivas, irrelevantes ou que limitem a competição.  

Figura 4: Procedimentos Pré-Processuais do Pregão 

                                                 
74 Justen Filho, Marçal. Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 4ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Dialética, 2005, pp. 71. 
75 NIEBUHR, Joel Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite. 2005. pp. 108. 
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8. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO PRESENCIAL 

8.1 Fase Interna do Pregão 

 A fase interna do pregão presencial inicia com a autuação do processo, após a 

autorização de sua formalização pela autoridade competente. Nesta fase, o processo é 

protocolado, numerado e rubricado. Os recursos devem estar previamente contingenciados 

(reservados) para fazer face à futura despesa.  

 Após o contingenciamento será elaborado o edital. As normas vigentes não definem 

quem elaborará o edital. Esta atribuição seria da autoridade competente; no entanto, de praxe 

é delegada as Comissões de Licitação, aos pregoeiros ou as equipes de apoio.  

 Os elementos necessários ao edital de pregão estão definidos no artigo 40 da Lei n.º 

8.666/93 e podem ser sintetizados conforme o quadro abaixo: 

Tabela 10: Elementos Necessários ao Edital 

ITEM ELEMENTOS NECESSÁRIOS: 
1. O preâmbulo do Edital deve estar constituído dos elementos necessários (art. 40 da Lei n.º 8.666/93e seus 

incisos e §§ 1° e 2°); 
a) Número de ordem em série anual; 
b) Nome da repartição; 
c) Modalidade de licitação; 
d) Tipo de licitação e critério de julgamento (Sempre menor preço – inc X, art 4º da Lei n.º 10.520/02); 
e) Menção que a licitação é regida pela Lei n.º 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93. 
Indicar toda legislação pertinente ao certame (inc. XVII, art 40 da Lei n.º 8.666/93);  
f) O local, a data ou a hora para o recebimento da documentação e proposta e da abertura dos envelopes 
(art. 40, caput da Lei n.º 8.666/93); 
g) Descrição sucinta e clara do objeto da licitação (art. 40, I da Lei n.º 8.666/93). 

2. O edital deve indicar locais, horários ou códigos de acesso dos meios de comunicação à distância para a 
obtenção de informações e esclarecimentos relativos à licitação ou às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento do contrato (art. 40, VIII da Lei n.º 8.666/93); 

3. O edital deve indicar o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso (art. 40, X 
da Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei 9.648, de 27/05/98); 

4. O original do edital está datado, rubricado e assinado (art. 40, § 1º da Lei n.º 8.666/93); 
5. O edital deve fixar o prazo de validade das propostas. Em caso de omissão no edital será de 60 (sessenta) 

dias; 
6. O edital deve fixar os prazos máximos para assinatura do contrato e execução da entrega ( inc II, art 40 e 

art 64 da Lei n.º  8.666/93); 
7. O edital deve identificar a origem dos recursos, com o detalhamento das rubricas orçamentárias (Inciso III, 

§2º do artigo 7º, artigo 14, alínea “b”, inciso XIV, artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 
8. O edital deve especificar as normas gerais sobre o procedimento (Rito processual: credenciamento, 

declaração de habilitação, entrega envelopes, exame de conformidade, seleção das propostas, lances, 
negociação, amostras, habilitação e recursos) (Artigo 4º da Lei n.º 10.520/02); 

9. O edital deve indicar as condições de pagamento (Incisos IX, XIII e XVI do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 
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10. O edital deve estabelecer cláusulas de reajustamento dos preços, para os fornecimentos de bens ou serviços 
superiores a 01 (um) ano (Inciso XI do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 

11. O edital deve estabelecer as sanções por inadimplemento (art 9º da Lei Estadual n.º 12.340/03 e inc XI do 
art 40 da Lei n.º 8.666/93);  

12. O edital deve indicar: 
a) Condições de habilitação (Inc VI, art 40 e arts 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93); 
b) Regulamentação do direito de petição (impugnação e recursos), (Inciso XV, do artigo 40 da Lei n.º 
8.666/93); 
c) Condições de recebimento do objeto licitado (Inciso XVI, do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 
d) Hipóteses de rescisão contratual (Artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93); 

13. O edital deve estabelecer o foro competente e outras cláusulas contratuais (art 55 da Lei n.º 8.666/93).  

 

A lei do pregão veda as seguintes exigências editalícias76 : 

a) garantia de proposta; 

b) aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e 

c) pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não 

serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de 

tecnologia da informação, quando for o caso. 

 Elaborado o edital, deve este ser submetido à apreciação da assessoria jurídica, nos 

termos do artigo 38 da Lei n.º 8.666/93.O quadro abaixo sintetiza a fase interna do pregão: 

Figura 05: Fase Interna do Pregão 

 

8.2 Fase Externa do Pregão 

8.2.1 Resumo da Fase Externa 

 A fase externa inicia com a publicação do edital e termina com a homologação do 

certame. A figura abaixo sintetiza a fase externa do pregão, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 

10.520/02.  

Figura 06: Fase Externa do Pregão 

 

                                                 
76 Conforme artigo 5º da Lei n.º 10.520/02. 
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8.2.2 Publicação 

 Conforme o artigo 4º da Lei n.º 10.520/02, a divulgação do pregão ocorre através da 

publicação do aviso no diário oficial do ente federado, ou, não existindo, em jornal de 

circulação local. Esta norma faculta a publicação, por meio eletrônico, na internet. 

 No âmbito da União, o Decreto n.º 3.555/00 estabelece uma relação entre a publicidade 

e o valor que se pretende licitar; desta forma, quanto maior o valor, maior será a publicidade 

dispensada. O quadro abaixo relaciona o valor do objeto licitado com os meios de publicação: 

Tabela 11: Meios de Divulgação do Pregão (Decreto Federal n.º 3.555/00) 

VALOR R$ MEIO DE DIVULGAÇÃO 
Até R$160.000,00 • Diário Oficial da União;  

• meio eletrônico, na Internet;  
De R$160.000,01 até 
R$650.000,00  
 

• Diário Oficial da União;  
• meio eletrônico, na Internet;  
• jornal de grande circulação local; 

Superior a R$650.000,01 • Diário Oficial da União;  
• meio eletrônico, na Internet;  
• jornal de grande circulação regional ou nacional. 

Os órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, deverão disponibilizar a íntegra do 
edital em meio eletrônico, na Internet, no site www.comprasnet.com.br, independente do valor estimado. 

 No âmbito da administração pública estadual, por força da revogada Lei Estadual n.º 

12.340/03, era obrigatório publicação dos avisos no diário oficial e no site do “REDE 

COMPRAS” (Portal de compras eletrônicas do Estado). 

 O prazo de publicidade dos avisos de editais será de 08 (oito) dias úteis, ou seja, o aviso 

deverá ser publicado no mínimo 08 (oito) dias úteis antes da sessão do pregão. Os licitantes 

terão este prazo para obterem o edital, formularem a proposta, reunirem os documentos de 

habilitação.   

8.2.3 Impugnação do Edital 

 Os licitantes podem impugnar, solicitar esclarecimentos e providências relativas ao 

procedimento licitatório. O artigo 12 do Decreto Federal n.º 3.555/00 estabeleceu a seguinte 

regra para estes casos:  

Art 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 
§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
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A doutrina diverge sobre a aplicação ou não deste dispositivo. Marçal Justen Filho77, e 

Jorge Ulisses Jacoby78 opinam pela legalidade do decreto, entendendo que este decreto não 

cria direitos, pois está fundamentado no artigo 41 da lei de licitações. Este simplesmente 

estendeu a solução menos severa para qualquer pessoa. No entanto, Joel Nielbuhr alega sua 

inconstitucionalidade79, afirmando que os §1º, §2º e §3º do artigo 41 da Lei n.º 8.666/93 

definem o procedimento geral para impugnação de editais, estabelecendo um prazo de 05 

(cinco) dias úteis para qualquer cidadão e 02 (dois) dias úteis para licitantes, não 

estabelecendo prazo para resposta das impugnações dos licitantes. Desta forma, o 

procedimento de impugnação já está regulado na lei de licitações. 

 Ante o exposto, considerando que o decreto federal não possui eficácia na esfera 

estadual, considerando que a impugnação possui procedimentos definidos subsidiariamente 

pelos §1º, §2º e §3º do artigo 41 da Lei n.º 8.666/93, conclui-se pela aplicação da lei de 

licitações.  

8.2.4 Credenciamento 

 O credenciamento é o ato realizado pelo pregoeiro, na qual os representantes dos 

licitantes interessados em participar do certame, antes do início da sessão do pregão, 

apresentam documentos com a finalidade de: comprovar a existência dos poderes necessários 

para formulação de lances, declarar o pleno atendimento aos requisitos da habilitação, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame80.  

 Os documentos de credenciamento são: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com 

firma reconhecida do qual constem poderes específicos para praticar a todos os atos 

necessários; 

                                                 
77 Justen Filho, Marçal. Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 4ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Dialética, 2005, pp.171 
78 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses. Op. cit., pp 502 
79 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite. 2005. pp. 145. 
 
80 Conceito formulado com base no inciso VI, artigo 4º da Lei n.º10.520/02. 
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c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que 

contenha foto. 

 O credenciamento não é obrigatório, os licitantes interessados em participar do 

certame, que não desejarem realizar o credenciamento poderão participar, no entanto sem 

ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos 

pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na proposta de preços. 

8.2.5 Sessão do Pregão 

8.2.5.1 Ata do Pregão 

 A ata do pregão é o documento público, elaborado pela Administração, no qual serão 

registrados todos os fatos relevantes ocorridos na sessão. Consta da ata: 

a) data, hora e local da sessão; 

b) participantes (Pregoeiro, Equipe de Apoio, Licitantes); 

c) procedimentos (credenciamento, declaração de habilitação, recebimento e análise de 

propostas e documentos de habilitação, julgamentos, lances, suspensões, negociação, 

declaração do vencedor, adjudicação, recursos, etc.); 

d) assinatura dos participantes.  

8.2.5.2 Declaração de Habilitação e Recebimento dos Envelopes 

Após o credenciamento, os interessados em participar do certame apresentam a 

declaração de habilitação. Através desta declaração, o interessado informa o pleno 

atendimento dos requisitos de habilitação, para efeito do cumprimento ao estabelecido no 

Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º10.520/02, sob as penalidades cabíveis.  

Esta declaração decorre da inversão das fases de apreciação dos documentos de 

habilitação e de propostas de preços, tendo por finalidade impedir que licitantes (aventureiros) 

sem condição habilitatória participem da fase de lances. Segundo Jacoby esta declaração 

“além do forte conteúdo moral, ainda submete o licitante, se inverídica, a tipificação de 

crime, além de poder ser punido com o impedimento de participar de licitação e contrato com 

a Administração do respectivo ente federado, pelo prazo de até cinco anos” 81. 

Marçal Justen entende como descabida esta declaração, pois, o que é relevante é o 

conteúdo dos envelopes, não a declaração sobre o dito cujo. Quando muito, a declaração 

poderia ser interpretada como uma confirmação da vontade subjetiva do interessado, para 

                                                 
81 Jacoby Fernandes, Jorge Ulisses.  Op. cit., pp 521 
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fins de sua punição82.  Alguns doutrinadores acham essa exigência inconstitucional83 em 

função do inciso XXI , artigo 37 da Constituição Federal, que determina que a licitação 

“somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis ao 

cumprimentos das obrigações”.    

A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços 

e de Documentos de Habilitação. Tendo em vista que a lei não estabelece a forma como esta 

declaração pode ser feita por escrito ou oral. O licitante poderá trazê-la pronta, facultada a 

hipótese de elaborá-la de próprio punho, antes do recebimento dos envelopes. Existe a 

possibilidade da declaração oral, neste caso os licitantes credenciados declaram oralmente, 

esta declaração é transcrita para ata da sessão e assinada por todos os licitantes. A forma de 

apresentação da declaração de habilitação deve ser regulada no edital . 

 Após a apresentação da declaração de habilitação, os licitantes entregarão os envelopes 

contendo as propostas de preço e os documentos de habilitação.   

8.2.5.3 Análise das Propostas de Preço 

O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade das propostas 

e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 

motivadamente a respeito. Desta forma, os motivos para desclassificação de propostas devem 

constar expressamente no processo (na ata ou parecer/relatório juntado ao processo).  

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas84: 

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. O 

§2º do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93 veda expressamente propostas baseadas nos preços 

dos demais licitantes. Exemplo: 10% (dez por cento) de desconto no valor da menor 

proposta. 

c) que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. O preço excessivo 

é aquele superior ao preço de mercado constante no processo (Termo de Referência). 

O preço inexeqüível é simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os 

preços dos insumos e/ou salários de mercado85.  

                                                 
82 82 Justen Filho, Marçal. Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 4ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Dialética, 2005, pp.109 
83 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite, 2005, pp. 161. 
84 Critérios constantes do inciso X, do artigo 4º da Lei n.º 10.520/04. 
85 Definição constante do §3º do artigo 44 da Lei n.º8.666/93. 
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No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso 

de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta. As propostas classificadas serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios86: 

a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquele. 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida, na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 

3 (três). No caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para 

definição da seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes. 

 Desta forma, na etapa de avaliação das propostas é verificada a compatibilidade das 

propostas e selecionadas as que irão participar da etapa de lances.  

8.2.5.4 Análise das Amostras 

 Nem a lei de licitações, nem a lei do pregão dispõem sobre a apreciação amostras. No 

entanto, a doutrina87 utiliza o §3º, do artigo 43 da lei de licitação, que estabelece a 

possibilidade, de em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  

 A doutrina estabelece duas correntes para este procedimento. A primeira corrente afirma 

que a análise de amostras é incompatível com o pregão88, tendo em vista a natureza sumária e 

a rapidez. A segunda corrente doutrinária, afirma que o fato do pregão ser célere não impede 

que o edital possa exigir a apresentação de amostras89.  

 Com relação à análise das amostras Joel Nielbhur, filiando-se a segunda corrente, 

afirma: 

                                                 
86 Critérios definidos nos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei n.º 10.520/04. 
87 Informativo de Licitações e Contratos – ILC. Edição n.º66, Sessão Perguntas e Respostas. Editora Zênite, 1999. p 646. .  
88 Filia-se a esta corrente: Justen Filho, Marçal. Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 4ª edição 
revista e atualizada, São Paulo: Dialética, 2005, pp.117.  
89 SCARPPINELLA, Vera. Licitação na Modalidade Pregão (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002). São Paulo:Malheiros, 
2003. pp. 133. 
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Os agentes administrativos devem dispor dos instrumentos para curar do interesse 
público. Se a exigência de amostras for útil a tal propósito, que ela seja feita. 

Outrossim, cumpre ponderar que a análise das amostras não é algo subjetivo. O 
edital deve prescrever todos os critérios e condições para que dado bem submetido à 
avaliação seja aprovado. Esta avaliação não deve se dar em razão do gosto pessoal, 
do sabor dos agentes administrativos90. 

Com base no exposto, verifica-se a relevância da apreciação de amostras no 

procedimento licitatório na modalidade pregão; no entanto, devem ser observados os 

seguintes pré-requisitos: 

a) o edital deve estabelecer a possibilidade de suspensão do pregão; 

b) o edital deve estabelecer e regular a etapa de apreciação de amostras; 

c) devem ser fixados critérios objetivos para o exame das amostras. 

 A possibilidade de suspensão para realização de diligências está prevista na lei de 

licitações; no entanto, recomenda-se esta previsão no Edital de Pregão.   

 No caso do pregão presencial, quando existirem propostas excluídas em função da 

limitação de preço imposta pelo inciso IX, do artigo 4º da Lei do Pregão, o momento 

adequado para realização da análise das amostras será antes da etapa de lances. Pois a 

desclassificação de alguma proposta na etapa de análise de amostras ensejará a nulidade da 

etapa de lances. Neste procedimento serão analisadas as amostras de todos os licitantes.  

Caso inexistam propostas excluídas em função da limitação o inciso IX, do artigo 4º 

da Lei n.º 10.520/02, a análise de amostras poderá ocorrer após a etapa de lances. Neste caso, 

verifica-se a amostra da melhor proposta. Examina-se a proposta subseqüente em caso de 

desclassificação por incompatibilidade da amostra.   

8.2.5.5 Etapa de Lances 

Após a análise das propostas de preço e, quando cabível, apreciação das amostras, o 

Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço.  

Considerando que no edital devem constar as normas que disciplinarão o 

procedimento licitatório91, recomenda-se a definição de parâmetros ou percentuais sobre os 

                                                 
90 NEIEBUHR, Joel Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite. 2005. p 167 
91 Conforme o incido III, artigo 4º da Lei n.º 10.520/06  
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quais os lances devem ser reduzidos. Desta forma, evita-se a prorrogação da etapa de lances 

sem efeitos econômicos relevantes para Administração. 

Com relação ao tempo de entre os lances e a comunicação entre o representante 

credenciado e terceiros, o Edital pode fixar prazos. A etapa de lances será considerada 

encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

Desta forma, serão classificadas as propostas dos licitantes que efetuaram lances ou não, na 

ordem crescente dos valores.  

Deve-se observar que a etapa de lances não é obrigatória. Os licitantes não estão 

obrigados a formular lances. 

8.2.5.6 Possibilidade de Negociação 

A aceitabilidade das propostas será aferida a partir dos preços de mercado vigentes 

conforme a data da sua apresentação, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, constante do processo. 

Conforme a lei do pregão92, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido melhor preço. A lei estabelece a possibilidade de negociação 

em dois momentos: 

a) após a obtenção da proposta classificada em primeiro lugar, normalmente após a etapa 

de lances, com o objetivo de obter preço satisfatório. Neste caso, o pregoeiro não está 

satisfeito com o preço obtido, tomando por base critérios objetivos (pesquisa de 

mercado constante do termo de referência); 

b) no caso desclassificação ou inabilitação da proposta classificada em primeiro lugar, o 

pregoeiro analisará as propostas subseqüentes. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá 

negociar com o proponente subseqüente com vistas a obter uma melhor oferta.  

8.2.5.7 Análise dos Documentos de Habilitação 

 O Edital determinará os documentos necessários a habilitação, conforme parâmetros 

legais. Estes documentos “poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação 

em órgão da imprensa oficial”93.  

No entanto, os documentos emitidos “via internet” por órgãos ou entidades públicas e 

suas cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações, e, em caso de não 
                                                 
92 Conforme o incido XVII, artigo 4º da Lei n.º 10.520/06  
93 Conforme caput, artigo 32 da Lei n.º 8.666/93. 
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apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. Esta inovação foi resultante de 

jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão n.º 1.758/2003 – 

Plenário).  

Desta forma, considerada aceitável a oferta de menor preço por item, será aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. A verificação da habilitação 

será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de 

obtenção por meio eletrônico. No entanto, ocorrendo a indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 

 
8.2.6 Recurso, da Adjudicação e da Homologação 

Ao final da sessão, após ter declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer 

deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 

(três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde 

logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos94. 

A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro ao licitante vencedor 

e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação95. 

Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. Decididos os recursos e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao 

licitante vencedor e homologará o procedimento.  

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento96. 

8.3 Fluxo do Pregão Presencial  
 O fluxo do pregão presencial pode ser resumido conforme a figura abaixo: 

 

                                                 
94 Procedimento definido no Inciso XVIII, artigo 4º da Lei n.º10.520/04. 
95 Procedimento definido no Inciso XX, artigo 4º da Lei n.º10.520/04 
96 Procedimento definido no Inciso XIX, artigo 4º da Lei n.º10.520/04 

Figura 07: Fluxo do Pregão Presencial 
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8.4 Prazos para Realização do Pregão Presencial 

 Tomando por base os mesmos parâmetros utilizados para definição dos tempos 

processuais, constante do item 8 do terceiro capítulo deste trabalho, foram estabelecidos dois 

prazos para conclusão do procedimento licitatório na modalidade pregão. Estes tempos 
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variam em função da interposição ou não de recursos. Com base nestes parâmetros legais será 

estabelecido o tempo máximo e o tempo mínimo para conclusão pregão: 

Tabela 12: Tempo Procedimento Licitatório - Pregão Presencial 

PROCEDIMENTO TEMPO MÁXIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

TEMPO MÍNIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

a) Autuação e elaboração do edital. 03 03 
b) Análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica  . 03 03 
c) Publicação (elaboração de textos para DOE , Jornal de Grande 
Circulação (envio à DG e disponibilização em internet)  e aguardo 
do início da contagem do prazo. 

01 01 

d) Prazo obrigatório de publicidade – 08 dias. 08 08 
e) Sessão, com procedimentos inerentes a: credenciamento, 
verificação de declaração de habilitação, abertura de propostas de 
preços, verificação da conformidade com o edital e com preços de 
mercado, lances, análise de documentos de habilitação do licitante 
com melhor oferta, declaração do vencedor, ciência da possibilidade 
de interposição recursal motivadamente, negociação (se houver) e 
adjudicação ao vencedor. – 01 dia. 
Obs: motivo relevante, necessidade de diligência, por exemplo, 
poderá suspender a sessão e a mesma ser repetida na mesma data ou 
em outra. 

01 01 

f) Análise de amostras. 05 05 
g) Em caso de negociação, fixação de prazo para apresentação da 
nova proposta, considerando a negociação – 02 dias. 

02 02 

h) Havendo manifestação de intenção de interposição recursal, 
fixação obrigatória de prazos para apresentação das razões do 
recurso e contra-razões – 06 dias corridos. (03 dias para 
apresentação das razões do recurso e mais 03 dias para apresentação 
de contra-razões). 

06 00 

i) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou adesões – 
05 dias. 

03 00 

j) Envio a Autoridade Superior.  01 01 
TEMPO DE TRAMITAÇÃO 33 24 

Deste modo, o tempo de tramitação de uma licitação na modalidade pregão, na forma 

presencial, será entre 24 (vinte e quatro) e 33 (trinta e três) dias úteis. 

9. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

9.1 Considerações Introdutórias 

9.1.1 Definição do Pregão Eletrônico 

 O item 3.3.3 do segundo capítulo deste trabalho apresenta o pregão eletrônico como 

uma extensão da modalidade pregão, que se utiliza dos recursos da tecnologia da informação 

(TI), através de interligação via internet. Segundo Marçal Justen Filho, essa forma de pregão 

retrata “uma das primeiras tentativas de incorporação do progresso tecnológico para 
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modificar qualitativamente os instrumentos de produção jurídica” 97. Apesar de valer-se da 

internet, as premissas, os princípios e objetivos sãos os mesmo do pregão presencial.  

9.1.2 Sistema Informatizado 

 A utilização do pregão eletrônico pressupõe que a Administração Pública disponha de 

sistema informatizado hábil a servir de ferramenta para processar todos os atos relacionados 

ao certame, garantindo segurança e transparência. Este sistema tem por objetivo promover a 

comunicação entre os licitantes e a Administração 

No âmbito da União, conforme o § 4º, do artigo do Decreto n.º 5.450/05, o provedor 

do sistema é a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. No entanto, quem promove o pregão eletrônico é o órgão 

ou entidade. 

Este sistema possui as seguintes atribuições: 

a) cadastrar os interessados no pregão (autoridade competente, pregoeiros e licitantes); 

b) disponibilizar informações sobre o pregão; 

c) receber as declarações e propostas dos mesmos; 

d) praticar todos os atos relacionados ao processamento da licitação.   

Com relação à disponibilização do sistema da União, o decreto federal n.º 5.450/05 

estabelece: 

§ 5o  A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o uso do 
seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, mediante celebração de termo de adesão. 

 A segurança do sistema é um problema presente em todas as operações realizadas por 

sistema de informática, especialmente pela internet. O §3º do artigo 2º do Decreto do Pregão 

Eletrônico determina que o sistema federal utilize os recursos de criptografia e de 

autenticação, para garantir a segurança.  

9.2 Fase Pré-Processual 

Conforme o item 7.3 deste capítulo (PREGÃO), os procedimentos pré-processuais do 

pregão eletrônico e presencial são semelhantes. Parte da solicitação do bem ou serviço, 

elaboração do termo de referência, com informações suficientes para definição do objeto, 

elaboração de edital e termina com a autorização da Autoridade Competente. 

                                                 
97 Justen Filho, Marçal. Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 4ª edição revista e atualizada, 
São Paulo: Dialética, 2005, pp. 217. 
 



 

 

82 

No âmbito da União, o §2º do artigo 9º do Decreto Federal n.º 5.450/05 estabelecer 

uma abrangência maior ao termo de referência, assemelhando-se ao edital: 

2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 
propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, 
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 

acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, 
critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 
sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

 A principal diferença da fase pré-processual está no credenciamento prévio ao 

sistema. No pregão eletrônico, independente do sistema informatizado disponível 

(comprasnet, redecompras, pregão on-line, etc.), os agentes administrativos e os licitantes 

necessitam de credenciamento prévio ao sistema. Sem o credenciamento eles não dispõem de 

meios para praticarem atos através do sistema informatizado. Desta forma, o credenciamento 

no sistema é condição prévia para: 

a) a autoridade competente só poderá autorizar o pregão; 

 b) o pregoeiro disponibilizar o edital, receber impugnações, realizar a sessão; 

c) os licitantes impugnar o edital, apresentar propostas e participar da sessão. 

Este credenciamento é realizado através de chave de identificação e senha. A chave de 

identificação qualifica o credenciado no sistema, enquanto a senha tem por finalidade 

autenticar o usuário, ou seja, é utilizada no processo de verificação da identidade do usuário, 

assegurando que este é realmente quem diz ser. 

9.3 Fase Interna 

A fase interna do pregão eletrônico inicia, do mesmo modo que o presencial, com a 

autorização da autoridade competente. O pregão eletrônico também necessita ser 

materializado (documentado). Por este motivo, o processo dever ser autuado, protocolizado, 

numerado, os recursos devem ser contingenciados. Após o contingenciamento da despesa o 

edital deve ser elaborado, depois revisado pela assessoria jurídica. Ao final o processo deve 

ser divulgado. 

  Devem constar no processo de pregão eletrônico os documentos abaixo relacionados, 

referentes à fase interna: 

a) autorização para a compra do bem ou contratação do serviço emitida pela 

autoridade superior competente do órgão ou entidade promotora do certame; 

b) termo de referência; 
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c) cópia do ato normativo que designou o pregoeiro e a equipe de apoio; 

d) cópia do certificado de capacitação do pregoeiro; 

e) demonstração de reserva orçamentária e financeira, assim como indicação do 

respectivo elemento de despesa; 

f) edital e seus anexos, elaborado conforme especificações constantes do termo de 

referência; 

g) comprovante de publicação.  

 Da mesma forma que o pregão presencial, o edital deve possuir os elementos definidos 

no artigo 40 da Lei n.º 8.666/93, constantes do quadro 06 deste trabalho. Existem algumas 

informações pertinentes ao pregão eletrônico que devem ser disponibilizadas: 

a) horário de referência, considerando a existência de diversos fusos horários 

(quatro) no país, além do horário de verão, deve-se informar a referência ao horário 

adotado (recomenda-se o horário de Brasília); 

b) período de recebimento das propostas, considerando que as propostas serão 

apresentadas via internet, através do sistema informatizado; 

c) data e horário do início do recebimento de lances; 

d) identificar o sistema informatizado utilizado e os meios de acessá-lo. 

9.4 Fase Externa 

9.4.1 Publicação 

A fase externa do pregão eletrônico, como qualquer procedimento licitatório inicia 

com a divulgação e termina com a homologação.  

A publicação deve ocorrer em conformidade com o artigo 4º da Lei n.º 10.520/02. No 

entanto, no âmbito da União, o § 1º do artigo 17 do Decreto 5.450/05, estabelece a 

divulgação, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 13: Meios de Divulgação Pregão Eletrônico (Decreto n.º 5.450/05) 

VALOR R$ MEIO DE DIVULGAÇÃO 
Até R$ 650.000,00 • Diário Oficial da União;   

•  Internet.  
De R$650.000,01 até R$1.300.000,00  
 

• Diário Oficial da União;  
• Internet;   
• Jornal de grande circulação local;. 

Superior a R$1.300.000,00 • Diário Oficial da União;  
• Internet;   
• Jornal de grande circulação regional ou nacional. 

Determina a disponibilização dos editais no site: www.comprasnet.gov.br 
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 O prazo de publicidade será de 08 (oito) dias úteis, ou seja, idêntico ao pregão 

presencial. Desta forma, após a publicação o licitante terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

retirar o edital, elaborar as propostas e registrá-la no sistema.   

9.4.2 Impugnação, dos Esclarecimentos 

 Os procedimentos de impugnação, solicitação de esclarecimentos e de providências 

devem obedecer à forma prescrita pelos §1º, §2º e §3º do artigo 41 da Lei n.º 8.666/93, 

alterando apenas o meio, tendo em vista que este procedimento no pregão eletrônico é 

realizado através do sistema informatizado.  

Observa-se, no entanto, que os artigos 18 e 19 do Decreto Federal n.º 5.450/05 

estabelecem, no âmbito da União, procedimentos e prazos distintos da lei de licitações, 

gerando um conflito entre estas normas. 

9.4.3 Apresentação e Análise das Propostas  

Os licitantes, previamente credenciados no sistema, formulam suas propostas através 

do sistema informatizado. Para o recebimento da proposta, o sistema exige a declaração de 

habilitação, que também é enviada eletronicamente. 

A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, 

com verificação das propostas de preços recebidas pelo sistema, passando o pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade destas propostas. A análise da aceitabilidade as especificações e 

preços ofertados.  

O sistema não deve identificar os licitantes nem para a Administração, nem para os 

licitantes, com o objetivo de evitar que preferências pessoais do pregoeiro ou autoridade 

competente interfiram no julgamento, bem como evitar arranjos entre os licitantes.  

Todos os licitantes que ofertarem propostas válidas participaram da etapa de lances. 

Segundo Joel Niebuhr, esse procedimento induz a apresentação de proposta acima dos 

patamares de mercado, além de divergir da sistemática prescrita na Lei n.º 10.520/0298.   

9.4.4 Etapa de Lances e Negociação 

Aberta a etapa lances, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar das sessões de lances. A cada lance ofertado os participantes serão 

imediatamente informados: de seu recebimento, do respectivo horário e do registro e valor. Os 

autores dos lances também não devem ser identificados.  

 
                                                 
98 NIEBUHR, Joel Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 3ª edição revista e atualizada. Curitiba:Zênite, 2005, pp. 351. 
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Não devem ser aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. Durante o transcurso da sessão pública, os 

licitantes deverão ser informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.  

A etapa de lances da sessão pública deve ser encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, no período de tempo de até trinta 

minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico; o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. O sistema deve informar a proposta de 

menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  

Quando os preços ofertados forem superiores ao preço de mercado, o pregoeiro poderá 

realizar negociação. Desta forma, o pregoeiro proferirá decisão acerca da aceitação do lance 

de menor valor. 

Após a etapa de lances a sessão deverá ser suspensa para análise das amostras (quando 

necessário) e dos documentos de habilitação. 

9.4.5 Análise das Amostras e dos Documentos de Habilitação 

 No pregão presencial, em função da possibilidade de exclusão de propostas para a fase 

de lances, recomenda-se que a verificação das amostras ocorra antes desta etapa. No pregão 

eletrônico inexiste esta possibilidade, pois todos licitantes que apresentem propostas válidas 

participam da etapa de lances. Por este motivo, a apreciação de amostras pode ocorrer após a 

etapa de lances. 

 A grande dificuldade para apreciação de amostras e dos documentos de habilitação está 

na distância. Licitantes situados em Municípios e/ou Estados distantes podem demorar a 

enviar as amostras e/ou documentos. Por este motivo, recomenda-se que o edital estabeleça 

um tempo razoável. 

 Com relação à documentação, observa-se que a maioria dos documentos são 

disponibilizados pela internet (Regularidade com a fazenda federal, com o INSS, com o 

FGTS, etc.). Estes documentos podem ser acessados pelo pregoeiro e podem ser juntados ao 

processo. 

 Existe também a possibilidade de cadastros eletrônicos, como é o caso do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. O SICAF é um sistema automatizado de 

informações através do qual os fornecedores se cadastram gratuitamente, com a finalidade de 

fornecer materiais ou prestar serviços para os órgãos da Administração Pública Federal 

Direta, Autarquias e Fundações. Este cadastro possui validade anual em todo o território 
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nacional. Todo ano ele deve ser renovado. A atualização do cadastro é feita junto aos órgãos e 

entidades da administração pública federal e pode ser consultado pela internet. Este sistema 

facilita à etapa de análise da documentação. 

Após a etapa de lances, se a proposta, ou lance de menor valor não for aceitável, ou se 

a empresa desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital.  

9.4.6 Recurso, da Adjudicação e da Homologação 

 Após a análise das amostras e dos documentos de habilitação, o pregoeiro deve retomar 

a sessão, notificando todos os licitantes participantes do certame, e declarar o vencedor. Não 

havendo recursos o pregoeiro adjudicará a licitação e encaminhará o processo para autoridade 

competente promover a homologação.   

Com a declaração do vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando imediatamente sua intenção, com registro da síntese 

das suas razões em local apropriado no sistema, sendo-lhe obrigado juntar memoriais no 

prazo de 3(três) dias úteis. Os interessados ficam, neste momento, intimados a apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. O acolhimento de 

recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Da mesma forma que no pregão presencial, interposto o recurso, o pregoeiro poderá 

reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento.  

9.4.7 Materialização da Fase Externa 

   Devem constar do processo do pregão eletrônico os seguintes documentos, referentes à 

fase externa: a) Comprovante de publicação; b) Impugnações e pedidos de esclarecimentos, 

com as respectivas respostas; c) Relatórios das propostas e relatório dos lances, identificando 

o(s) item(ns) ou lote (s), os licitantes e os preços; d) Relatório de apreciação das amostras 
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(quando forem solicitadas amostras); e) Documentos de habilitação; f) Recursos (quando 

houver); g) Ata da sessão; h) Relatório de Homologação. 

9.5 Fluxo do Pregão Eletrônico 

Figura 8: Fluxo do Pregão Eletrônico 
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•Anexa o Edital a OC. 

O sistema inicia a contagem de prazo 
(Recepção das propostas, 
Impugnação  e Disputa) 

•  Sistema envia edital por e-mail.  

•  Fornecedores lançam propostas preço.  

•  Fornecedores registram impugnações. 

Informa no Chat os itens abertos e 
o tempo estimado para a disputa 

FFAASSEE  EEXXTTEERRNNAA  

•  Fornecedores enviam lances; 

•  Sistema tempo aleatório. 

11. Pregoeiro 
adjudica o processo 

ou 
recebe recursos 

 

9. Pregoeiro 
convoca 

Vencedores 

10. Pregoeiro analisa 
habilitação dos 

Vencedores e declara 
vencedores. 

12. Autoridade 
homologa o processo 

no sistema 

FFAASSEE  PPRRÉÉ--PPRROOCCEESSSSUUAALL  EE  FFAASSEE  IINNTTEERRNNAA  

•  Pregoeiro convoca Vencedores 
através do sistema. 

•  Edital define prazo p/ entrega 
documentos / amostra, pelo 
Fornecedor.  

Desclassifica no sistema os 
fornecedores que não atendem 
as exigências editalícias. 

•  03 dias úteis para Interposição do 
Recurso. 

•  03 dias úteis p/ as contra-razões dos 
interessados. Sistema gera a Ata da sessão 

pública. 

Sistema gera o Ato de 
Homologação. 

Pregoeiro organiza processo físico e 
encaminha a Autoridade. 

Em caso de recursos a Autoridade 
competente adjudica e homologa o 

processo. 

Adaptado do Portal Rede Compras 
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9.6 Prazos para Realização do Pregão Eletrônico 

 Tomando por base os mesmos parâmetros utilizados para definição dos tempos 

processuais, constante do item 8 do terceiro capítulo deste trabalho, foram estabelecidos dois 

prazos para conclusão do procedimento licitatório na modalidade pregão. Estes tempos 

variam em função da interposição ou não de recursos. Com base nestes parâmetros legais será 

estabelecido o tempo máximo e o tempo mínimo para conclusão de pregão: 

Tabela 14: Tempo Procedimento Licitatório - Pregão Eletrônico 

PROCEDIMENTO TEMPO MÁXIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

TEMPO MÍNIMO 
EM DIAS ÚTEIS 

a) Autuação, contingenciamento e elaboração do edital. 03 03 
b) Análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica. 03 03 
c) Publicação (elaboração de textos para DOE) , Jornal de Grande 
Circulação (envio à DG e disponibilização em internet)  e aguardo 
do início da contagem do prazo. 

01 01 

d) Prazo obrigatório de publicidade – Mínimo de 08 dias. O 
pregoeiro fixa o prazo para recebimento das propostas pelo sistema. 

08 08 

e) Findo o prazo de recebimento de propostas pelo sistema. O 
pregoeiro analisa a compatibilidade das propostas e o sistema 
ordena as propostas apresentadas pelos licitantes. Inicia a etapa de 
lances. 
Obs: Motivo relevante, necessidade de diligência, por exemplo, 
poderá suspender a sessão e a mesma ser repetida na mesma data ou 
em outra. 

03 03 

f) Os licitantes devem disponibilizar os documentos de habilitação. 03 03 
g) Análise de amostras. 05 05 
h) Em caso de negociação, fixação de prazo para apresentação da 
nova proposta, considerando a negociação – 02 dias. 

02 02 

i) Havendo manifestação de intenção de interposição recursal, 
fixação obrigatória de prazos para apresentação das razões do 
recurso e contra-razões – 06 dias corridos. (03 dias para 
apresentação das razões do recurso e mais 03 dias para apresentação 
de contra-razões). 

06 00 

j) Apreciação dos recursos interpostos e impugnações ou adesões – 
05 dias. 

03 00 

k) Envio a Autoridade Superior  01 01 
TEMPO DE TRAMITAÇÃO 38 29 

Portanto, o tempo de tramitação de uma licitação na modalidade pregão, na forma 

presencial, será entre 29 (vinte e nove) e 24 (trinta e oito) dias úteis. 

 

9.7 Sistemas de Compras Eletrônicas Utilizado pela Administração Pública do Estadual 

9.7.1 Sistema ABN-REAL 

O Sistema de Compras Eletrônicas da Administração Pública Estadual, denominado 

de REDECOMPRAS, foi instituído pelo Decreto Estadual n.º 24.220, de 17 de abril de 2002. 

Foi viabilizado através das parcerias entre o Governo Estadual e as Instituições Financeiras 
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Banco do Brasil e ABN-REAL que forneceram “gratuitamente” as soluções eletrônicas de 

compras via Internet. 

O Sistema opera a Contratação Direta (Dispensa de Licitação) e o Pregão Eletrônico. 

O Pregão Eletrônico é utilizado tanto pela Administração Direta quanto pela Administração 

Indireta. Os órgãos da Administração Direta utilizam o sistema do ABN-REAL, enquanto que 

os órgãos da Administração Indireta utilizam o sistema do Banco do Brasil. 

Estas soluções podem ser acessadas na Internet no portal REDECOMPRAS - endereço 

eletrônico http://www.redecompras.pe.gov.br. O portal também disponibiliza uma série de 

informações sobre esses sistemas, incluindo a legislação pertinente. Além disso, também 

disponibiliza informações relevantes originadas do SIAGEM, inclusive consulta direta ao seu 

Cadastro Único de Materiais e Serviços em: 

http://www.redecompras.pe.gov.br/siagem/consulta_preco_mat.asp. Esta consulta inclui 

também o banco de preços do SIAGEM, ou seja, um histórico de compras de cada item de 

material cadastrado no mesmo, com os respectivos preços. 

Figura 9: Portal RedeCompras 

 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS EM PERNAMBUCO
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Salientamos que os dados do SIAGEM não são utilizados pelo sistema de pregão 

eletrônico do Banco do Brasil, solução utilizada pelos órgãos da Administração indireta. 

Ao elaborar um novo pregão eletrônico, no sistema do ABN-REAL 

(http://www.compras.pe.gov.br), é necessário que o pregoeiro selecione itens de materiais de 

um banco de dados previamente disponível no sistema. O banco de dados de materiais do 

sistema de pregão eletrônico do ABN-REAL é uma réplica do CADMAT do SIAGEM. 

Portanto, ao criar um novo pregão eletrônico no sistema do ABN-REAL, se o item de material 

desejado não existir, é necessário que ele seja incluído no SIAGEM previamente à elaboração 

do pregão. 

O sistema REDECOMPRAS opera com o conceito de negociação eletrônica instituído 

pela Administração Pública do Estado de Pernambuco, que implementa processos de 

aquisição de bens através da rede mundial de computadores Internet.  

 Conforme informações colhidas no site do rede compras, as principais características da 

solução de compras eletrônicas do portal REDECOMPRAS são:99 

a) Acesso e área exclusiva para Pregoeiros, Ordenadores e Fornecedores; 
b) Áreas de acesso livre para a sociedade; 
c) Possui Resumo de Edital e permite cópia do Edital para o micro do 
interessado; 
d) Integrado ao Cadastro de Materiais do SIAGEM (*); 
e) Executa a publicação do processo na Internet; 
f) Comunica aos fornecedores, por e-mail, quando o edital é publicado (*); 
g) Registra a proposta de preços dos fornecedores; 
h) A sessão pública é virtual; 
i) A Adjudicação acontece no sistema. Elabora automaticamente a Ata da 
sessão públic;. 
j) Convoca os licitantes vencedores por e-mail(*); 
k) Gera Ato de Homologação do processo; 
l) Gera vários relatórios de gestão (*) 

. 

 Todas as características marcadas com asterisco estão disponíveis apenas na ferramenta 

do ABN-REAL. 

9.7.2 Sistema Licitações-e 

O sistema Licitações-e é disponibilizado pelo Banco do Brasil, no âmbito da 

administração pública estadual de Pernambuco, é utilizado pela administração indireta, 

através do portal “REDE COMPRAS”. O Poder Judiciário do Estado de Pernambuco também 

utiliza este sistema, site: www.tjpe.gov.br. Este sistema utiliza interfaces diferenciadas e 

                                                 
99 Site: http://www.redecompras.pe.gov.br/documentos/biblioteca/2CursoFormacaoPregoeiro%20Publico.ppt,. Segundo 
curso de formação de pregoeiro. Acesso dia 08/05/2006.  
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customizadas de acordo com cada perfil de participante: Comprador, Fornecedor, 

Coordenador e público em geral.  

O acesso ao sistema também pode ocorrem através do site: https://www.licitacoes-

e.com.br/. Para o público em geral estão disponíveis apenas as funções de acompanhamento 

das licitações públicas. Existe uma interface do sistema que permite a busca de licitações, 

acompanhamento em tempo real. Pelo sistema é possível criar licitações, enviar propostas, 

participar em horários determinados de sessões abertas, encerrar a licitação, notificar o 

vencedor. 

9.8 Outros Sistemas de Compras Eletrônicas  

9.8.1 Comprasnet 

O site www.comprasnet.gov.br, hoje portal de Compras do Governo Federal foi 

implementado em meados de 1998100. No início foi criado com a finalidade de aumentar a 

publicidade e transparência das compras e contratações do Governo Federal.  

Hoje oferece diversas informações de acesso livre ao público em geral: consultas a 

avisos e resultados de licitações e a extratos de contratos celebrados pela administração 

federal; consulta a linhas de fornecimento do Catálogo de Materiais e Serviços; 

acompanhamento de pregões e de cotações eletrônicas; legislação, normas e publicações 

sobre compras e serviços gerais e boletim estatístico Informativo Comprasnet. 

Existem informações franqueadas aos fornecedores: cadastramento prévio, consulta ao 

registro cadastral e emissão de boletos de pagamento do SICAF; simulador de pregão e 

conexão com os sites dos órgãos de arrecadação tributária. 

A oferta de serviços opcionais, mediante pagamento de assinatura ou do serviço, 

constitui inovação recente, em fase de implantação desde abril de 2002. São oferecidos no 

âmbito do Comprasnet, pacotes de serviços ao fornecedor, voltados para propiciar a redução 

dos custos envolvidos no acompanhamento e seleção das propostas de compra do Governo 

Federal e na manutenção da situação regular, enquanto fornecedor. 

 O Comprasnet é também a conexão em plataforma web dos módulos do SIASG, 

proporcionando acesso livre ou condicionado a senha e cadastramento prévio, na Internet. 

Dessa forma, concentra as funcionalidades dos módulos que são oferecidas em plataforma 

web, na forma de serviços e informações, modulados por público-alvo e por tipo de acesso. 

                                                 
100 BRAGA, Elisabeth Alves de Silva. COMPRASNET: o site da transparência das compras governamentais. Painel: 
Inovações em Compras Governamentais. VI Congresso Internacional da CLAD sobre la Reforma del Estado y 
Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9 Nov. 2001. pp. 2  
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Figura 10: Estrutura Portal ComprasNet 

 

9.8.2 Cidadecompras 

O portal “Cidadecompras”, endereço eletrônico www.cidedacompras.com.br, surgiu 

de um acordo de cooperação técnica entre Confederação Nacional de Municípios (CNM), a 

Fundação de Estudos para a Modernidade da Administração Pública (FEMAP) e a empresa 

WebAdvisor, com o objetivo de oferecer ao setor público, com base na Lei 10.520/02, uma 

solução de compras eletrônicas.  

Estão disponíveis as seguintes modalidades: 

a) cotação, utilizado para dispensa de Licitação, tendo o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) como teto; 

b) Pregão Eletrônico. Nesta modalidade está disponível o Chat, que é um canal de 

comunicação permitindo ao pregoeiro receber e enviar mensagens on-line a todos os 

participantes. Permite ainda ao fornecedor a entrada de recurso contra o edital ou 

sessão do pregão. 

www.comprasnet.gov.br 

COMPRAS- 
NET 

SIASG 

Unidades 
de Gestão 

Siste
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Fonte: Manual SIASG 
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O sistema oferece aos seus usuários três visões distintas: 

a) ambiente que permite a qualquer cidadão acompanhar, sem interferir, os processos 

eletrônicos de Pregão e Cotação das entidades associadas (Sociedade); 

b) ambiente desenvolvido para atender o fornecedor, de tal forma que o mesmo possa 

interagir durante o processo licitatório, com possibilidade de envio de proposta, lances, 

entrar com recursos, ver resultados entre outras funcionalidades (Fornecedor); 

c) ambiente desenvolvido para possibilitar ao setor público gerenciar a realização de 

todas as fases dos processos de aquisição de bens e serviços (Município). 

9.8.3 Outros Portais e Sistemas de Compras 

a) O comprasnet.ba, acessado através do site: http://www.comprasnet.ba.gov.br/, 

funciona como um canal de compras on-line, disponibilizado pela Secretaria da 

Administração do Estado da Bahia – SAEB. Utiliza para o pregão eletrônico o sistema 

Licitações-e é disponibilizado pelo Banco do Brasil. 

b) O comprasnet.go, disponível no site: http://www.comprasnet.go.gov.br/, 

disponível no caso de dispensa e pregão eletrônico.   Somente fornecedores cadastrados 

no Estado podem participar das licitações.  

c) O pregão.sp, disponibilizado através do site http://www.pregao.sp.gov.br, a 

exemplo de outros sistemas de apoio à gestão da Administração Pública Estadual tem 

como objetivo disponibilizar informações em formato gerencial sobre esta modalidade 

de licitação, que proporcionará aos gestores públicos a obtenção de informações que 

permitam e facilitem o exercício de suas funções; e também para que possam 

acompanhar o desempenho das compras governamentais por meio desta nova forma de 

contratação.  

d) O pregão.com, disponibilizado pelo site: www.pregao.com.br/, é uma ferramenta 

de comércio, foi desenvolvida pela empresa Master Consultoria e Serviços Ltda., que 

atua na Bolsa de Mercadorias. A ferramenta realiza todas as etapas de uma negociação, 

quer seja de compra, venda ou troca. Todos os elementos da arquitetura conectam-se 

aos demais elementos através de rede de computadores, seja rede local, via Internet ou 

rede de Frame-Relay. As contribuições são muitas, desde a captação de grande 

quantidade de fornecedores, por estarem mais próximos, até as garantias nas 

realizações dos negócios. 
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e) O Pregão Eletrônico da Caixa Econômica Federal, disponível no site: 

www5.caixa.gov.br.,  estabelece como requisito o cadastramento prévio no Portal de 

Compras Caixa. 

f) O Pregãoonlinebanrisul, disponível no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br, 

utilizado pela Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul e 

Prefeituras, atua como sistema de compras eletrônicas (dispensas e pregão eletrônico). 

g) O Estado de Minas Gerais dispõe do Portal ComprasMG, disponível no site 

http://www.compras.mg.gov.br/. Neste portal está disponível as modalidades cotação 

eletrônica (para compras diretas, nos casos de dispensa de licitação – valor até R$ 

8.000,00) e pregão eletrônico. O sistema de licitações está disponível no endereço 

eletrônico: https://wwws.licitanet.mg.gov.br. 
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V. QUESTIONÁRIO PREGOEIROS E LICITANTES 
1. INTRODUÇÃO 

No capítulo 4 foram analisados os aspectos conceituais e procedimentais relacionados 

ao pregão. Este capítulo tem por finalidade fornecer uma interação entre a teoria do pregão, 

evidenciada no capítulo anterior, e a experiência dos atores principais deste sistema de 

compras governamentais, ou seja, os pregoeiros e os licitantes.      

Por este motivo, foram aplicados 22 (vinte e dois) questionários direcionados aos 

pregoeiros e de 22 (vinte e dois) questionários direcionados aos representantes de empresas 

licitantes, fornecedores do Estado, que participam de licitações na modalidade pregão. 

O questionário, segundo Lakatos, é um instrumento de coleta de dados, construído por 

uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador101.  

Os questionários foram elaborados com o objetivo de obter as seguintes informações: 

a) evidenciar um “perfil” dos atores principais do sistema; 

b) obter a opinião sobre as principais vantagens e problemas do pregão. 

 

2. QUESTIONÁRIO DOS PREGOEIROS 

2.1. Perfil dos Pregoeiros  

2.1.1. Critérios de Seleção 

 Conforme informações colhidas com junto ao Coordenador do Projeto Rede 

Compras102, existem atualmente no Estado em torno de 400 (quatrocentos pregoeiros), no 

âmbito do Poder Executivo (Administração Direta e Indireta).  

 Desta forma, a presente amostra corresponde a aproximadamente 5% (cinco por cento) 

dos pregoeiros que atuam na Administração Pública Estadual. Esta amostra procurou 

representar todos os seguimentos: administração direta e indireta, Poder Executivo e demais 

outros esferas de poder (Judiciário e Tribunal de Contas). 

A seleção também levou em consideração o montante de recursos licitados através do 

Pregão, concentrados nas áreas de saúde (medicamentos) e educação (alimentos). Por este 

motivo, os questionários foram endereçados a 22 (vinte e dois) pregoeiros, distribuídos da 

seguinte forma: 

                                                 
101 LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia cientifica. 3ª edição. São Paulo:Atlas, 1991. p 
201.  
102 Segundo Telmo Araújo, Coordenador do Projeto Rede Compras. 
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a) 12 (doze) pregoeiros que atuam na Administração Direta, concentrados nas áreas de 

educação, saúde e segurança; 

b) 07 (sete) pregoeiros que atuam na Administração Indireta (DETRAN, COMPESA, 

CEPE e UPE); 

c) 03 (três) pregoeiros que atuam no âmbito dos outros poderes (Poder Judiciário e 

Tribunal de Contas).     

 Todos os pregoeiros que responderam ao questionário são servidores públicos, 

estatutários (efetivos) ou empregados públicos, no caso daqueles que atuam nas Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista. Todos os pregoeiros que responderam ao 

questionamento possuem nível superior completo. 

2.1.2. Experiência Profissional 

 A experiência profissional dos pregoeiros foi observada com relação a três aspectos 

básicos: experiência com licitação pública, experiência (tempo) com pregão e quantidade de 

pregões realizados, independente da forma.  

 Com relação à experiência com licitação pública, foi observado que os pregoeiros têm 

em média 11 (onze) anos de experiência com licitações. A figura abaixo demonstra o perfil 

dos pregoeiros em relação ao tempo de licitação: 

Figura 11: Perfil dos Pregoeiros 

Perfil dos Pregoeiros em Função da Experiência com 
Licitação Pública: 

41%

23%

18%

9%

9%

De 1,5 inclusive 7,2 anos

De 7,2 inclusive 12,9 anos

De 12,9 inclusive 18,6 anos

De 18,9 inclusive 24,3 anos

De 24,3 inclusive 30 anos

 

 Com relação à experiência dos pregoeiros com o pregão, verifica-se que a modalidade 

foi instituída no Estado em meados do ano de 2003. Desta forma, aproximadamente 73% 

(setenta e três por cento) dos pregoeiros possui experiência entre 2 (dois) e 3 (três) anos de 

experiência. 
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 No tocante a quantidade de pregões realizados, tendo em vista que foram selecionados 

órgãos e/ou entidades que realizam intensamente, constatou-se que a média é de pregões 

realizados é bastante alta, 62 (sessenta e dois) pregões por pregoeiro. No entanto, os dados 

demonstram que a maioria dos pregoeiros realizou em torno de 32 pregões (mediana). Existe 

uma grande dispersão em função da resposta de 03 (três) pregoeiros que realizaram mais de 

120 pregões. 

2.1.3. Capacitação dos Pregoeiros 

 A regulamentação do pregão (Decreto Federal n.º 3.555/00 e a revogada Lei Estadual 

12.340/03) dispõe que o pregoeiro deve ser submetido a um procedimento de capacitação. Por 

este motivo, todos os pregoeiros no âmbito da Administração Pública Estadual foram 

submetidos a, pelo menos, uma capacitação (Curso de Capacitação de Pregoeiro). 

Com relação à capacitação fornecida pela Administração Pública Estadual, os 

pregoeiros estavam divididos. A maioria (55%) afirmou que a capacitação foi suficiente para 

exercer a atividade de pregoeiro. No entanto, 41% entenderam como insuficiente para o 

exercício das funções. Os demais não emitiram opinão.  

Com relação as quantidade de capacitações, foram abordados dois aspectos 

quantitativos. A primeira questão refere-se à realização de outros cursos e/ou atualizações 

após a capacitação de pregoeiro. Todos os pregoeiros responderam este questionamento, 

sendo que 59% responderam que sim, foram realizados outros cursos e/ou capacitações, 

enquanto que 41% responderam que não. 

O segundo aspecto quantitativo abordado está relacionado à quantidade de 

capacitações realizadas por ano, sendo oferecido ao indagado as seguintes alternativas: a) uma 

capacitação por ano; b) mais de uma capacitação por ano; c) menos que uma capacitação por 

ano. 

Observou neste índice um alto grau de abstenção, 41% dos indagados não quiseram 

responder. Dos 51% restantes, a maioria (61%) informou que foram realizadas menos de uma 

capacitação atualização por ano.  

Relacionando os aspectos qualitativos com os aspectos quantitativos verifica-se que:  

a) a maioria dos questionados que afirmaram que o curso de capacitação de pregoeiro 

não foi suficiente para atuar como pregoeiro, não participou de outras capacitações 

e/ou treinamentos; 
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b) a maioria dos questionados que afirmaram que o curso de capacitação de pregoeiro foi 

suficiente para atuar como pregoeiro, participou de outras capacitações e/ou 

treinamentos.    

2.1.4. Forma do Pregão (Eletrônico ou Presencial) 

 Com relação à forma de pregão utilizada observa-se a utilização predominante da forma 

eletrônica. Os dados demonstram que apenas 02 (dois) pregoeiros utilizam apenas a forma 

presenciam, enquanto que 50% (11 pregoeiros) utilizam as duas formas. Os demais pregoeiros 

(nove) utilizam apenas a forma eletrônica.  

 Dos pregoeiros que utilizam as duas formas de pregão, a maioria (nove) prefere a forma 

eletrônica.    

2.2. Principais Vantagens do Pregão  

 A principal vantagem apontada pelos pregoeiros foi à celeridade do procedimento. 

Vinte e um pregoeiros entendem que a utilização do pregão agiliza o procedimento licitatório. 

O outro aspecto positivo identificado foi à economia gerada pelo procedimento. O quadro 

abaixo relaciona todas as vantagens apontadas pelos pregoeiros: 

Tabela 15: Principais Vantagens do Pregão 

  PRINCIPAIS VANTAGENS DO PREGÃO QUANT 
a) Celeridade (Rapidez); 21 

b) Economia gerada; 18 

c) Aumento da participação de licitantes (Competitividade);  8 

c) Praticidade (Simplificação dos procedimentos); 5 

d) Impessoalidade (Diminuição do contato com os licitantes); 5 

e) Negociação (Possibilidade de redução de preços); 3 
f) Transparência (Procedimento de aquisição claro para os licitantes e para 
sociedade); 3 
g) Inversão das fases (Análise das propostas de preço e posterior análise dos 
documentos de habilitação); 2 

h) Fase recursal somente ao final do procedimento; 2 

i) Maior oferta de produtos e serviços (Reflexo do aumento da competitividade); 1 

j) Análise habilitação apenas do vencedor (licitante com a melhor oferta) 1 

k) Diminuição do custo com publicidade (Utilização da internet) 1 
l) Possibilidade de saneamento do processo (Possibilidade de inclusão e verificação 
de documentos obtidos pela internet).  1 

2.3. Principais Problemas do Pregão  

 Os principais problemas apontados pelos pregoeiros foram: 

a) problemas no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços para Estados e 

Municípios – SIAGEM. O SIAGEM é utilizado para gerenciar, dentre outros, o cadastro de 

materiais, serviços e fornecedores. O principal problema para os usuários do sistema de 
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pregão eletrônico é o CADMAT (Cadastro Único de Materiais e Serviços), que é um dos 

componentes do módulo básico do SIAGEM. Para elaboração do pregão eletrônico, o 

solicitante deve indicar o código do produto no CADMAT. O problema está: 

• Grande número de produtos constante do cadastro, dificultando a padronização. Para 

um mesmo produto existem dezenas de especificações similares; 

• Indicação de especificações com marcas, o que torna o cadastro inadequado para o 

procedimento licitatório. Pois, a Lei de licitação veda a indicação de marca específica 

na descrição do objeto licitado; 

• Produtos com especificações incompreensíveis, devido a problemas de truncamento de 

informações. 

• Inadequação entre o produto desejado e o produto especificado. 

b) demora no recebimento dos documentos de habilitação e das amostras. O licitante vencedor 

deve apresentar os documentos de habilitação e em muitos casos fornecer amostras dos 

produtos ofertados.  

c) problemas de indisponibilidade do sistema.  

d) empresas despreparadas para participação nos pregões eletrônicos, apresentam propostas 

com preços errados, ou não acompanham os certames. O pregoeiro perde tempo entrando em 

contado com esses licitantes, que muitas vezes não estão interessados no andamento do 

processo.  

e) falta de punição para empresas que apresentam preços inexeqüíveis, ou deixam de 

apresentar documentação; 

f) Cadastro de Fornecedores incompleto. Faltam informações básicas como: telefone e ou fax; 

g) ausência de remuneração para a função de pregoeiro; 

h) ausência de regulamentação para análise e apreciação das amostras. 

  

3. QUESTIONÁRIO DOS LICITANTES 

3.1. Perfil dos Licitantes Questionados  

 O questionário foi respondido por 22 (vinte e dois) representantes de empresas que 

participam do pregão no âmbito da Administração Pública Estadual. As empresas apresentam 

o seguinte perfil: 

a) são empresas locais, ou seja, deste total, apenas uma empresa não está localizada fora do 

Estado Pernambuco; 

b) possuem em média sete anos de experiência em licitações públicas; 
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c) atuam majoritariamente com as duas formas de pregão (eletrônico e presencial); 

d) 68% (Sessenta e oito por cento) preferem o pregão na forma presencial; 

e) 20 (vinte) empresas estão cadastradas no sistema REDE COMPRAS; 

f) com relação ao sistema de compras eletrônicas a preferência é fracionada entre os sistemas 

ABN-REAL, Banco do Brasil e Comprasnet.    

3.2. Principais Vantagens do Pregão  

 As principais vantagens apontadas pelos licitantes foram:  

a) celeridade do processo, que aparece como a vantagem mais freqüente entre os licitantes. 

Desta forma, coincidindo com a opinião dos pregoeiros;  

b) economia gerada pelo pregão; 

c) transparência do procedimento; 

d) no caso do pregão eletrônico, a utilização da tecnologia da informação (INTERNET) 

possibilita a participação no certame com a ausência de deslocamento. Acompanhar o 

procedimento “on line”; 

e) possibilidade de participação simultânea em diversos pregões; 

 Também foram mencionadas as seguintes vantagens: ampliação do mercado, facilidade 

de comunicação, praticidade.    

3.3. Principais Problemas do Pregão  

 O principal problema apontado pelos licitantes decorre do seu perfil local das empresas 

questionadas, ou seja, a concorrência com empresas de outros Estados. Os licitantes alegam 

que empresas estabelecidas em outros Estados, notadamente do Sul e Sudeste, gozando de 

melhor infra-estrutura, benefícios fiscais, constituem uma ameaça ao mercado local. 

  Os licitantes também apontam os seguintes problemas do pregão: 

a) oferta de produtos incompatíveis com o objeto da licitação. A incompatilibilidade, segundo 

os licitantes decorre de problemas na especificação dos produtos (especificação incompleta, 

inadequada ou dúbia), bem como pelo critério de julgamento adotado pelo pregão (o menor 

preço), faz com que os licitantes procurem ofertar produtos de baixa qualidade; 

b) apresentação de preços inexeqüíveis pelos concorrentes; 

c) problemas de conexão ao sistema.   

4. CONCLUSÃO 

 As respostas apresentadas pelos pregoeiros e licitantes convergem ao apontar como 

principais vantagens do pregão as mesmas características que serão levantadas neste estudo 
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gerencial pregão, ou seja, a economicidade e a celeridade do procedimento, como indicadores 

de eficiência, eficácia e efetividade. Observa-se também que a transparência foi apontada 

conjuntamente como uma vantagem do procedimento do pregão. 

 Outro aspecto importante observado foi o problema com a especificação dos objetos 

licitados. Os pregoeiros apontam as dificuldades de especificação do objeto, decorrente dos 

problemas com CADMAT (SIAGEM), como principal problema a ser superado. Enquanto, os 

licitantes indicam que a especificação inadequada como principal problema do procedimento 

do pregão. Desta forma, tanto os pregoeiros, quanto os licitantes convergem em apontar que a 

especificação do objeto é o principal problema no procedimento do pregão. 
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VI. ANÁLISE GERENCIAL DO PREGÃO 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apreciados os 39 (trinta e nove) processos licitatórios, 

previamente selecionados, tendo como parâmetro de análise os conceitos gerenciais definidos 

no item 02, do Segundo Capítulo deste trabalho (Legalidade, Eficiência, Eficácia e 

Efetividade), com a finalidade apresentar subsídios para responder aos seguintes 

questionamentos, objeto deste trabalho:  

a) A Administração Pública Estadual está utilizando o pregão de forma correta, tomando 

por base os parâmetros da legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade? 

b) Os parâmetros utilizados para aferição das vantagens do pregão pelos administradores 

públicos estão corretos? 

c) Existe uniformização da utilização do pregão pela Administração Pública Estadual? 

Existem falhas na aplicação do pregão? Como corrigi-las?  

2. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 Considerando que no âmbito da Administração Pública Estadual utiliza-se das duas 

formas do pregão (presencial e eletrônica). Considerando que a forma eletrônica materializa-

se através de dois sistemas (ABN-REAL e Banco do Brasil). A definição da amostra procurou 

contemplar todas as formas do pregão. A análise tomou por base procedimentos licitatórios 

realizados entre o período de 01/12/2004 a 13/12/ 2005. 

No período acima mencionado, o “site” do “Rede Compras”, informa que foram 

concluídos satisfatoriamente (homologados), através do sistema ABN-REAL, 1075 (um mil e 

setenta e cinco) procedimentos, que apresentaram o resultado conforme a tabela abaixo: 

SISTEMA ABN-REAL DADOS 
Quantidade de Pregões Homologados 1075 
Valor Previsto R$ R$ 330.987.276,64 
Valor Negociado (Homologado) R$ R$ 203.699.170.20 
Economia Gerada R$  R$ 127.288.106,44 
 

Destes processos decorrentes do Sistema ABN-REAL, foram selecionados para 

análise gerencial 26 (vinte e seis), conforme a tabela abaixo: 
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SEQ. ORGÃO/ N.º N.º VALOR VALOR  

  ENTIDADE PROCESSO PREGÃO ESTIMADO HOMOLOGADO 

1 Hospital Barão de Lucena 022/05 006/2005 R$ 23.500,00 R$ 30.500,00 

2 Hospital Agamenon Magalhães 74/04 26/04 R$ 758.078,00 R$ 830.561,00 

3 Hospital Agamenon Magalhães 16/2005 12/2005 R$ 230.400,00 R$ 342.489,50 

4 Hospital Agamenon Magalhães 02/2005 02/2005 R$ 236.990,28 R$ 196.095,24 

5 Hospital da Restauração 24/2004 09/2004 R$ 2.215.791,60 R$ 1.861.847,10 

6 Hospital da Restauração 10/2005 03/2005 R$ 715.733,40 R$ 369.881,80 

7 Hospital da Restauração 013/2005 06/2005 R$ 1.840.550,40 R$ 1.127.687,70 

8 Secretaria Estadual de Saúde 253/2004 128/2004 R$ 3.322.344,00 R$ 2.427.600,00 

9 Secretaria Estadual de Saúde 259/2004 133/2004 R$ 402.154,91 R$ 380.311,49 

10 Secretaria Estadual de Saúde 57/2005 43/2005 R$ 636.952,16 R$ 686.400,00 

11 Secretaria Estadual de Saúde 208/2005 151/2005 R$ 28.908.922,40 R$ 26.163.289,50 

12 Secretaria Estadual de Saúde 254/2005 183/2005 R$ 4.153.831,00 R$ 3.447.362,00 

13 Hospital Getúlio Vargas 12/2005 07/2005 R$ 11.803,00 R$ 17.049,56 

14 SES – FUSAM 144/2005 103/2005 R$ 99.815.548,88 R$ 33.220.590,40 

15 SES – FUSAM 181/2005 131/2005 R$ 18.420.497,60 R$ 8.298.342,00 

16 SES - X GERES 004/2005 001/2005 R$ 75.000,00 R$ 82.000,00 

17 Secretaria de Educação 29/2005 25/2005 R$ 3.645.000,00 R$ 2.295.000,00 

18 Secretaria de Educação 041/2005 037/2005 R$ 2.459.134,34 R$ 1.252.770,00 

19 Secretaria de Educação 045/2005 41/2005 R$ 5.307.723,20 R$ 5.307.723,20 

20 Secretaria de Educação 55/2005 50/2005 R$ 1.649.970,00 R$ 1.359.200,00 

21 Secretaria de Educação 65/2005 58/2005 R$ 611.728,00 R$ 476.463,00 

22 Secretaria de Educação 85/2005 75/2005 R$ 493.618,00 R$ 302.425,00 

23 Secretaria de Educação 107/2005 91/2005 R$ 1.342.200,00 R$ 1.174.200,00 

24 Secretaria de Defesa Social 002/2005 001/2005 R$ 1.350.000,00 R$ 1.344.000,00 

25 Secretaria de Defesa Social 036/2005 27/2005 R$ 726.300,00 R$ 493.884,00 

26 Polícia Militar 019/2005 008/2005 R$ 852.060,00 R$ 518.034,20 

 Total   R$ 180.205.831,17 R$ 94.005.706,69 
 

 Foram selecionados 07 (sete) processos de pregão presencial do Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco, conforme a tabela abaixo: 

 

SEQ. ORGÃO/ N.º N.º VALOR VALOR  

  ENTIDADE PROCESSO PREGÃO ESTIMADO HOMOLOGADO 

1 Tribunal de Contas do Estado 021/2005 008/2005 R$ 47.773,68 R$ 42.940,00 

2 Tribunal de Contas do Estado 38/2005 012/2005 R$ 613.900,00 R$ 595.000,00 

3 Tribunal de Contas do Estado 040/2005 13/2005 R$ 403.544,10 R$ 382.012,01 

4 Tribunal de Contas do Estado 58/2005 22/2005 R$ 208.060,74 R$ 88.000,00 

5 Tribunal de Contas do Estado 065/05 27/2005 R$ 355.493,00 R$ 332.702,61 

6 Tribunal de Contas do Estado 071/05 30/2005 R$ 57.387,60 R$ 28.374,00 

    R$ 1.686.159,12 R$ 1.469.028,62 

 

 Não foram obtidos no sistema do Banco do Brasil dados sobre a economia obtida.  Para 

conseguir as informações sobre o montante negociado, vencedores, economia foi realizada 

uma consulta individual (processo a processo). Foram selecionados 06 (seis) processos de 

pregão eletrônico, realizados através do sistema do Banco do Brasil, conforme tabela abaixo: 
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SEQ. ORGÃO/ N.º N.º VALOR VALOR  

  ENTIDADE PROCESSO PREGÃO ESTIMADO HOMOLOGADO 

33 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 009/2005 003/05 R$ 387.042,00 R$ 389.356,00 

34 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 016/2005 005/2005 R$ 678.266,75 R$ 544.683,72 

35 FUNDAC 021/2005 009/2005 R$ 130.772,51 R$ 114.626,00 

36 COMPESA 397/2005 035/2005 R$ 498.575,00 R$ 353.946,00 

37 COMPESA 577/2005 051/2005 R$ 756.782,52 R$ 543.718,26 

38 FUNAPE 102621/2005 002/2005 R$ 269.648,00 R$ 248.589,00 

    R$ 2.721.086,78 R$ 2.194.918,98 

 

3. LEGALIDADE 

3.1. Análise da Legalidade dos Procedimentos  

Conforme o subitem 2.1 do Capítulo Segundo, a legalidade é entendida neste trabalho 

como a seqüência de atos a serem praticados no pregão, ao quais os agentes administrativos 

estão vinculados, por força de determinação legal.  Não podendo se afastar ou desviar, sob 

pena de invalidação do ato e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal. 

 Esta é uma análise de exceção, na qual serão apresentados apenas as falhas e/ou 

irregularidades. A verificação tomou por base o “roteiro do pregão”, no qual estão sintetizadas 

todas as fases do procedimento, para efeito de comparação com os procedimentos adotados no 

caso concreto.  

3.2. Pregoeiro e Equipe de Apoio  

• 36% dos processos não foram instruídos com a cópia do ato de designação do 

pregoeiro e da equipe de apoio, contrariando o inc. II, do art. 5º, da lei estadual n.º. 

12.340/03; 

• 72% dos processos não foram instruídos com cópia do certificado de capacitação do 

pregoeiro, o que fere o § 1º, do art. 5º, da lei estadual n.º. 12.340/03 e o parágrafo 

único, do art. 7º, do decreto federal n.º. 3.555/00. 

3.3. Formalização do Processo  

• Um processo foi instruído sem a justificativa para contratação; 

• 18,18% dos processos não foram instruídos sem o Termo de Referência; 

• 27,27% dos processos foram instruídos sem orçamento estimativo, o que fere o inc. II, 

do art. 17, da lei estadual n.º. 12.340/03; 

• Um processo apresenta a pesquisa de preço referente a um produto distinto do objeto 

da licitação; 
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• Dois processos os termos de referência indicam expressamente a marca do produto a 

ser adquirido, contrariando o inciso I, § 7º, artigo 15 da Lei n.º 8.666/93; 

• Um processo foi instruído sem a garantia de reserva orçamentária, contrariando o 

artigo 14 da Lei n.º 8.666/93;  

• Dois processos foram instruídos sem o parecer jurídico acerca do processo licitatório, 

o que fere o inc. VII, do art. 17, da lei estadual n.º. 12.340/03; 

• Um processo foi instruído sem a minuta do contrato, contrarianto o artigo 40 da Lei n.º 

8.666/93; 

3.4. Edital do Pregão  

• 27,27% dos editais não foram datados, ou rubricados ou assinados, contrariando o §1º, 

artigo 40 da Lei n.º 8.666/93; 

• Dois editais não estabelecem o prazo máximo para assinatura do contrato e de 

execução da entrega, contrariando o inciso II, artigo 40 da Lei n.º 8.666/93; 

3.5. Publicidade  

• Ausência de publicidade através de jornais de grande circulação regional ou nacional, 

referente a quatro processos cujos valores previstos de aquisição são superiores a 

R$650.000,00 (Seiscentos e cinqüenta mil reais); 

• Em um processo observou-se a aglutinação de publicações diversas (avisos de 

licitação, avisos de julgamento) num mesmo parágrafo, dificultando a publicidade do 

certame. 

• Em dois processos não foi respeitado o prazo mínimo de 08 (oito) dias para 

preparação das propostas, a contar da publicação do aviso da licitação, contrariando o 

inciso V, artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02; 

• Em um processo observou-se que a publicação no Diário Oficial do Estado identifica a 

de recebimento das proposta diferente da publicação no jornal de circulação local.    

3.6 Sessão do Pregão  

• Em 28,2% dos processos, observou-se que as propostas foram classificadas apesar dos 

valores estarem incompatíveis com os preços orçados, contrariando o inciso XII, 

artigo 4º da Lei n.º. 10.520/02. 
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4. EFICÁCIA 

4.1. Análise da Eficácia do Pregão 

Conforme o subitem 2.3 do Capítulo Segundo deste trabalho, a eficácia neste trabalho 

será compreendida como a comparação entre objetivos e metas originalmente e claramente 

propostos para o pregão (economia e agilidade) versus os resultados alcançados. As metas e 

objetivos estabelecidos para o pregão foram: 

c) Aumento da economia nas aquisições de bens e serviços comuns; 

d) Maior celeridade dos procedimentos. 

Estas metas e objetivos tomam por base a comparação entre o pregão e os 

procedimentos licitatórios até então existentes para aquisição de bens e serviços comuns 

(convite, tomada de preço e concorrência).  

4.2. Análise da Economia do Pregão 

4.2.1. Elementos Essenciais da Análise da Economicidade 

 O conceito de economicidade apresentado no segundo capítulo deste trabalho 

fundamenta-se nos conceitos de Economia Total (ET), Economia do Pregão (EP) e Economia 

das Modalidades Tradicionais de Licitação, denominada simplesmente de Economia da 

Licitação (EL). 

 A Economia Total, compreendida como a diferença entre o valor estimado e o valor de 

aquisição, obtido ao final do pregão e homologado pela autoridade competente, é apresentado 

no portal rede compras (Sistema ABN-REAL) como a economia obtida decorrente do pregão.  

 Considerando que a principal diferença entre a modalidade pregão e as demais é a 

possibilidade dos licitantes após a oferta inicial reduzirem seus preços através de lances ou 

através de negociação. A Economia Total (ET), no caso da modalidade pregão, é formada por 

duas parcelas, conforme a fórmula abaixo: 

   Com base na fórmula acima é possível estabelecer o índice de economicidade do pregão 

(X) será obtido pela divisão da economia da licitação (ET) pelo economia do pregão (EP), 

conforme fórmula abaixo: 

ET = EL + EP 

Onde:  

ET = Economia Total; 

EL (Economia da Licitação)= VE (Valor Estimado) – VMP (Valor Menor Proposta) ; 

EP = (Economia do Pregão) = VMP (Valor Menor Proposta) – VH (Valor Homologado) 
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Este índice corresponde à parcela de economia obtida através da realização de lances 

e/ou negociação (decorrentes da utilização da modalidade pregão), em relação à economia 

total obtida.  

4.2.2. Economicidade dos Pregão (Sistema ABN-REAL): 

 O quadro abaixo apresenta o valor estimado, o menor valor proposto e o valor de 

homologação obtido ao final dos 26 (vinte e seis) processos analisados, referentes ao pregão 

eletrônico, sistema ABN-REAL:  

 
ORGÃO/ N.º VALOR VALOR VALOR  

ENTIDADE PREGÃO ESTIMADO PROPOSTO HOMOLOGADO 

Hospital Barão de Lucena 006/2005 R$ 23.500,00 R$ 36.025,91 R$ 30.500,00 

Hospital Agamenon Magalhães 26/04 R$ 758.078,00 R$ 847.692,00 R$ 830.561,00 

Hospital Agamenon Magalhães 12/2005 R$ 230.400,00 R$ 344.736,00 R$ 342.489,50 

Hospital Agamenon Magalhães 02/2005 R$ 236.990,28 R$ 214.539,18 R$ 196.095,24 

Hospital da Restauração 09/2004 R$ 2.215.791,60 R$ 1.974.910,60 R$ 1.861.847,10 

Hospital da Restauração 03/2005 R$ 715.733,40 R$ 589.171,00 R$ 369.881,80 

Hospital da Restauração 06/2005 R$ 1.840.550,40 R$ 1.136.791,30 R$ 1.127.687,70 

Secretaria Estadual de Saúde 128/2004 R$ 3.322.344,00 R$ 2.705.040,00 R$ 2.427.600,00 

Secretaria Estadual de Saúde 133/2004 R$ 402.154,91 R$ 519.046,00 R$ 380.311,49 

Secretaria Estadual de Saúde 43/2005 R$ 636.952,16 R$ 713.710,40 R$ 686.400,00 

Secretaria Estadual de Saúde 151/2005 R$ 28.908.922,40 R$ 29.114.747,00 R$ 26.163.289,50 

Secretaria Estadual de Saúde 183/2005 R$ 4.153.831,00 R$ 3.447.362,00 R$ 3.447.362,00 

Hospital Getúlio Vargas 07/2005 R$ 11.803,00 R$ 18.699,89 R$ 17.049,56 

SES – FUSAM 103/2005 R$ 99.815.548,88 R$ 36.517.176,96 R$ 33.220.590,40 

SES – FUSAM 131/2005 R$ 18.420.497,60 R$ 9.607.715,60 R$ 8.298.342,00 

SES - X GERES 001/2005 R$ 75.000,00 R$ 82.500,00 R$ 82.000,00 

Secretaria de Educação 25/2005 R$ 3.645.000,00 R$ 3.555.000,00 R$ 2.295.000,00 

Secretaria de Educação 037/2005 R$ 2.459.134,34 R$ 1.510.090,95 R$ 1.252.770,00 

Secretaria de Educação 41/2005 R$ 5.307.723,20 R$ 5.307.723,20 R$ 5.307.723,20 

Secretaria de Educação 50/2005 R$ 1.649.970,00 R$ 1.482.200,00 R$ 1.359.200,00 

Secretaria de Educação 58/2005 R$ 611.728,00 R$ 476.489,00 R$ 476.463,00 

Secretaria de Educação 75/2005 R$ 493.618,00 R$ 302.650,00 R$ 302.425,00 

Secretaria de Educação 91/2005 R$ 1.342.200,00 R$ 1.650.000,00 R$ 1.174.200,00 

Secretaria de Defesa Social 001/2005 R$ 1.350.000,00 R$ 1.380.000,00 R$ 1.344.000,00 

Secretaria de Defesa Social 27/2005 R$ 726.300,00 R$ 669.400,00 R$ 493.884,00 

Polícia Militar 008/2005 R$ 852.060,00 R$ 551.300,00 R$ 518.034,20 

  R$ 180.205.831,17 R$ 104.754.716,99 R$ 94.005.706,69 

 

X = EP/ET 

Onde:  

X = Índice Economicidade do Pregão; 

ET = Economia Total ; 

EP = Economia do Pregão. 
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 Utilizando-se as fórmulas:  
 
ET = (R$ 180.205.831,17) – (R$ 94.005.706,69 ) = R$ 86.200.124,48 
Economia Total = R$ 86.200.124,48 
 
EL = (R$ 180.205.831,17) – (R$ 104.754.716,99) = R$ 75.451.114,18 
Economia da Licitação = R$ 75.451.114,18 
 
EP = (R$ 104.754.716,99) – (R$ 94.005.706,69 ) = R$ 10.749.010,30 
Economia do Pregão = R$ 10.749.010,30 
   

 Para efeito de divulgação, o Sistema Rede Compras informa que no cômputo geral estes 

processos geraram uma economia ao Estado no montante de R$ 86.200.124,48 (Oitenta e seis 

milhões e duzentos mil e cento e vinte quatro reais e quarenta e oito centavos), que 

correspondente a uma economia de 47,83% do valor estimado. Este valor para o nosso 

trabalho corresponde à economia total. 

 Observa-se que da economia total obtida, o montante de R$ 75.451.114,18 (Setenta e 

cinco mil e cinco milhões e quatrocentos e cinqüenta e um mil e cento e quatorze reais e 

dezoito centavos) não está vinculado diretamente à modalidade pregão. Esta economia foi 

obtida independente de lances e/ou negociação, que são elementos próprios do pregão. Este 

valor corresponde à economia da licitação, obtida nas modalidades tradicionais. Desta forma, 

87,53% da economia total corresponde a economia da licitação (EL).    

 A economia decorrente da realização de lances e/ou negociação (EP), operações 

próprias do procedimento de pregão, corresponde ao montante de R$ 10.749.010,30 (Dez 

milhões e setecentos e quarenta e nove mil e dez reais e trinta centavos). O índice de 

economia do pregão (X) foi de 12,47%, ou seja, do total da economia obtida (12,47%) 

decorrem diretamente dos procedimentos do pregão eletrônico (lances e negociação). Esta 

economia é bastante significativa.  

No entanto, outro aspecto levantado apresenta grande preocupação. Observa-se que 

quatro processos (em destaque), o valor homologado é superior ao valor estimado. Isto em 

tese representa que o valor obtido nestes processos foi superior ao valor de mercado. Observa-

se também que em outros quatro processos, apesar do valor total homologado ser inferior ao 

valor estimado, vários itens foram homologados por valores superiores ao valor estimado. 

O orçamento estimativo no caso do pregão tem por finalidade estabelecer o parâmetro 

máximo para as aquisições. Caso o preço obtido no pregão for superior ao valor estimado, o 

pregoeiro deve no mínimo suspender a sessão e realizar uma nova estimativa de preço, com o 

objetivo de evidenciar os motivos desta distorção.  
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No caso de aquisições por preços superiores ao preço estimado, o pregoeiro deve 

apresentar justificativa, fundamentando as razões que levaram ao proceder desta forma, sob 

pena de responder por possíveis prejuízos gerados à Administração Pública. 

4.2.3. Economicidade dos Pregão Presencial (TCE-PE): 

 O quadro abaixo apresenta o valor estimado, o menor valor proposto e o valor de 

homologação obtido ao final dos 06 (seis) processos analisados: 

SEQ. ORGÃO/ N.º VALOR VALOR VALOR  

  ENTIDADE PREGÃO ESTIMADO PROPOSTO HOMOLOGADO 

1 Tribunal de Contas do Estado 008/2005 R$ 47.773,68 R$ 45.888,00 R$ 42.940,00 

2 Tribunal de Contas do Estado 012/2005 R$ 613.900,00 R$ 613.600,00 R$ 595.000,00 

3 Tribunal de Contas do Estado 13/2005 R$ 403.544,10 R$ 397.294,68 R$ 382.012,01 

4 Tribunal de Contas do Estado 22/2005 R$ 208.060,74 R$ 106.016,00 R$ 88.000,00 

5 Tribunal de Contas do Estado 27/2005 R$ 355.493,00 R$ 341.999,23 R$ 332.702,61 

6 Tribunal de Contas do Estado 30/2005 R$ 57.387,60 R$ 31.036,80 R$ 28.374,00 

   R$ 1.686.159,12 R$ 1.535.834,71 R$ 1.469.028,62 

 

 Utilizando-se as fórmulas:  
 
ET = (R$ 1.686.159,12) – (R$ 1.535.834,71) = R$ 217.130,50 
Economia Total = R$ 217.130,50 
 
EL = (R$ 180.205.831,17) – (R$ 104.754.716,99) = R$ 150.324,41 
Economia da Licitação = R$ 150.324,41 
 
EP = (R$ 104.754.716,99) – (R$ 94.005.706,69) = R$ 66.806,09 
Economia do Pregão = R$ 66.806,09 
 A economia total (ET) obtida neste caso corresponde a 12,88% do valor estimado da 

contratação. A economia do pregão (EP) corresponde a 4,35% do valor estimado da 

contratação. O índice de economia do pregão (X), neste caso, corresponde a 30,77% da 

economia total obtida. 

 Desta forma, a economia total do pregão presencial foi bem inferior a do pregão 

eletrônico (12,88% x 47,83%). A justificativa para esta diferença tão acentuada está no 

próprio procedimento do pregão. No pregão eletrônico todas as propostas, independente dos 

valores propostos estão classificadas para etapa de lances. No pregão presencial o 

procedimento é diferente, existe um processo de seleção prévio para etapa de lances103. Por 

este motivo, os licitantes no pregão eletrônico ofertam propostas iniciais com preços mais 

próximos do estimado. 

                                                 
103 Critério definido nos incisos VIII e IX do art. 4º da Lei n.º 10.520/02. 
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  Observa-se também que o índice de economia do pregão presencial é maior que o do 

pregão eletrônico (30,77% x 12,47%). A participação na economia total, em função da etapa 

de lances e negociação, no pregão presencial é bem mais significativa.    

4.2.4. Economicidade dos Pregão (Sistema Banco do Brasil): 

 O quadro abaixo apresenta o valor estimado, o menor valor proposto e o valor de 

homologação obtido ao final dos 6(seis) processos analisados, referentes ao pregão eletrônico, 

sistema Banco do Brasil:  

SEQ. ORGÃO/ N.º VALOR VALOR VALOR  

  ENTIDADE PREGÃO ESTIMADO PROPOSTO HOMOLOGADO 

1 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 003/05 R$ 387.042,00 R$ 402.510,00 R$ 389.356,00 

2 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 005/2005 R$ 678.266,75 R$ 548.495,70 R$ 544.683,72 

3 FUNDAC 009/2005 R$ 130.772,51 R$ 121.006,00 R$ 114.626,00 

4 COMPESA 035/2005 R$ 498.575,00 R$ 425.188,84 R$ 353.946,00 

5 COMPESA 051/2005 R$ 756.782,52 R$ 662.693,34 R$ 543.718,26 

6 FUNAPE 002/2005 R$ 269.648,00 R$ 254.904,00 R$ 248.589,00 

   R$ 2.721.086,78 R$ 2.414.797,88 R$ 2.194.918,98 

 

Utilizando-se as fórmulas:  
 
ET = (R$2.721.086,78) – (R$2.194.918,98) = R$ 526.167,80 
Economia Total = R$ 526.167,80 
 
EL = (R$2.721.086,78) – (R$ 2.194.918,98 ) = R$ 306.288,90 
Economia da Licitação = R$ 306.288,90 
 
EP = (R$2.414.797,88) – (R$2.194.918,98) = R$ 219.878,00 
Economia do Pregão = R$ 219.878,00 
 
 A economia total (ET) obtida nos processos analisados corresponde a 19,34% do valor 

estimado. A economia do pregão (EP) corresponde a 9,11% do valor estimado da contratação. 

O índice de economia do pregão (X), neste caso, corresponde a 41,79% da economia total 

obtida.  

 Observa-se que, os números apresentados pelo Sistema Banco do Brasil são muito 

distantes dos números obtidos pelo Sistema ABN-REAL, aproximando-se dos números do 

pregão presencial.  A economia total obtida é inferior à economia obtida no Sistema ABN-

REAL. O índice pregão (percentual de participação das etapas de lance e negociação em 

relação à economia total) é superior a do pregão presencial. Não foi identificado um fator 

isolado para justificar estes resultados. Observa-se, no entanto, que seguintes aspectos podem 

ter influenciado no resultado: 



 

 

111 

a) O Sistema Banco do Brasil, no Estado de Pernambuco, é utilizado apenas pelas 

entidades da Administração Indireta, principalmente Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista. Como as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista 

possuem estrutura de custos mais desenvolvida, logo, os valores estimados estão mais 

próximos dos valores de compra (homologados); 

b) A natureza dos produtos adquiridos. No caso do Sistema ABN-Real os principais 

produtos adquiridos foram medicamentos e gêneros alimentícios (merenda escolar). 

Estes produtos elevaram o valor da economia total obtida; 

c) O Sistema do Banco do Brasil é mais antigo e tem utilização no âmbito nacional. 

d) A amostra foi muito pequena para se ter uma noção adequada da economicidade 

gerada por este Sistema. 

Apesar destes aspectos, verifica-se que três processos o valor homologado (valor total 

ou de alguns itens) é superior ao valor estimado. Este fato enfatiza o problema evidenciado 

nesta análise da economicidade do pregão. 

4.2.5. Conclusão da Análise da Economicidade do Pregão: 

 Como resultado da análise da economicidade do pregão dois aspectos chamam a 

atenção. O primeiro refere-se à economia gerada pelo pregão. A Administração Pública 

Estadual (Sistema ABN-REAL) tem divulgado índices economia em torno de 32% do valor 

estimado. Estes índices são verdadeiros, no entanto superdimencionam a importância do 

pregão, pois não levam em consideração que esta economia poderia ser obtida independente 

da modalidade licitatório.   

Pelas fórmulas apresentadas a economia do pregão (EP) corresponde a uma parcela da 

economia total (EP=VMP –VH). Os índices obtidos foram mais modestos. A economia do 

pregão (EP) corresponde, nos processos analisados, a 12,69% da economia total (ET) obtida. 

Este resultado é bastante positivo e reforça a importância do pregão como ferramenta para as 

aquisições governamentais. 

O outro aspecto observado nesta análise é alarmante. A quantidade de processos 

homologados com preços (unitários ou globais) superiores ao valor estimado. Mais de 28% 

dos processos analisados apresentam este problema. Este fato demonstra a pouca importância 

dos gestores do processo licitatório (pregoeiros, equipes de apoio e autoridades superiores) ao 

preço ofertado pelos licitantes, numa flagrante inobservância do princípio da economicidade.   
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4.3. Análise da Celeridade do Pregão 

4.3.1. Elementos Essenciais da Análise da Celeridade 

A análise da celeridade tomará por base os tempos utilizados para realização dos 39 

(trinta e nove) pregões analisados (calculados em dias úteis). Estes serão comparados com os 

tempos definidos para o pregão e para a modalidade licitatória tradicional correspondente.  

Com base nestes tempos, será estabelecido o índice de celeridade, calculado em 

função do tempo previsto para realização do certame na modalidade tradicional pelo tempo 

efetivamente utilizado para realização do certame. 

4.3.2. Análise Comparativa com o Tempo Estimado para Pregão Presencial 

 Conforme o subitem 8.4 do Capítulo 04, o prazo teórico estabelecido para realização do 

pregão presencial varia entre 33 (vinte e três) dias úteis, no caso de interposição de recurso e 

24 (vinte e quatro) dias úteis, no caso de ausência de interposição de recursos.   

 O prazo médio dos pregões foi de 33 (trinta e três) dias. O pregão realizado em menor 

tempo consumiu 21 (vinte e um dias) úteis e o que demandou maior tempo consumiu 53 

(cinqüenta e três) dias úteis. Analisando detalhadamente este processo n.º 071/2005, verifica-

se que teve por objeto a aquisição de cartuchos remanufaturados. O motivo da utilização de 

53 (cinqüenta e três) dias úteis no procedimento, deve-se à análise de amostras que consumiu 

aproximadamente 30 (trinta) dias úteis.  

A tabela abaixo demonstra os prazos efetivamente utilizados (em dias úteis) para 

realização dos pregões presenciais. 

SEQ. 
   ÓRGÃO/ENTIDADE 

N.º 
PROCESSO 

N.º 
PREGÃO 

TEMPO 
FASE 

INTERNA 

TEMPO 
FASE 

EXTERNA 
TEMPO 

FI+FE 

1 Tribunal de Contas do Estado 21/2005 08/2005 10 24 34 

2 Tribunal de Contas do Estado 38/2005 12/2005 13 19 32 

3 Tribunal de Contas do Estado 40/2005 13/2005 13 21 34 

4 Tribunal de Contas do Estado Rep. 40/2005 13/2005 7 14 21 

5 Tribunal de Contas do Estado 58/2005 22/2005 12 20 32 

6 Tribunal de Contas do Estado 65/2005 27/2005 11 14 25 

7 Tribunal de Contas do Estado 71/2005 30/2005 11 42 53 

 

 Excluindo-se o Processo n.º 71/2005, o prazo médio para realização dos pregões cai 

para 30 (trinta) dias úteis. Desta forma, conclui-se que o prazo efetivamente utilizado para 

realização do pregão presencial foi superior ao prazo estimado. Os principais motivos para 

essa demanda de tempo são: 

a) Problemas na especificação dos produtos (fase interna); 

b) Lentidão na análise das amostras. 
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4.3.3. Análise Comparativa com o Tempo Estimado para Pregão Eletrônico 

Conforme o subitem 9.6 do Capítulo 04, o prazo teórico estabelecido para realização 

do pregão eletrônico varia entre 38 (trinta e oito) dias úteis, no caso de interposição de recurso 

e 29 (vinte e nove) dias úteis, no caso de ausência de interposição de recursos. 

SEQ. 
  

  
ÓRGÃO/ENTIDADE 

N.º 
PROCESSO 

N.º 
PREGÃO 

TEMPO 
FASE 

INTERNA 

TEMPO 
FASE 

EXTERNA 
TEMPO 

FI+FE 

1 Hospital Barão de Lucena 022/2005 006/2005 61 32 93 

2 Hospital Agamenon Magalhães 74/2004 26/2004 18 35 53 

3 Hospital Agamenon Magalhães 16/2005 12/2005 34 20 54 

4 Hospital Agamenon Magalhães 02/2005 02/2005 15 43 58 

5 Hospital da Restauração 24/2004 09/2004 19 34 53 

6 Hospital da Restauração 10/2005 03/2005 41 34 75 

7 Hospital da Restauração 013/2005 06/2005 18 36 54 

8 Secretaria Estadual de Saúde 253/2004 128/2004 36 42 78 

9 Secretaria Estadual de Saúde 259/2004 133/2004 24 43 67 

10 Secretaria Estadual de Saúde 57/2005 43/2005 7 16 23 

11 Secretaria Estadual de Saúde 208/2005 151/2005 10 49 59 

12 Secretaria Estadual de Saúde 254/2005 183/2005 4 16 20 

13 Hospital Getúlio Vargas 12/2005 07/2005 2 17 19 

14 SES – FUSAM 144/2005 103/2005 22 41 63 

15 SES – FUSAM 181/2005 131/2005 4 29 33 

16 SES - X GESRES (Revogado) 004/2005 001/2005 0 10 10 

17 Secretaria de Educação 29/2005 25/2005 7 45 52 

18 Secretaria de Educação 041/2005 037/2005 8 36 44 

19 Secretaria de Educação 45/2005 41/2005 13 26 39 

20 Secretaria de Educação 55/2005 50/2005 1 20 21 

21 Secretaria de Educação 65/2005 58/2005 1 36 37 

22 Secretaria de Educação 85/2005 75/2005 1 39 40 

23 Secretaria de Educação 107/2005 91/2005 1 22 23 

24 Secretaria Defesa Social 002/2005 001/2005 19 10 29 

25 Secretaria Defesa Social 036/2005 27/2005 48 21 69 

26 Polícia Militar 019/2005 008/2005 5 13 18 

27 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 009/2005 003/2005 1 12 13 

28 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 016/2005 005/2006 2 38 40 

29 FUNDAC 021/2005 009/2005 15 15 30 

30 COMPESA 397/2005 035/2005 30 33 63 

31 COMPESA 577/2005 051/2005 8 23 31 

32 FUNAPE 102621/2005 002/2005 16 20 36 

 

A tabela acima demonstra os prazos efetivamente utilizados (em dias úteis) para 

realização dos pregões eletrônicos. O prazo médio dos pregões foi de 44 (quarenta e quatro) 

dias. O pregão realizado em menor tempo consumiu 13 (treze) dias úteis e o que demandou 

maior tempo consumiu 93 (noventa e três) dias úteis. 

Apenas 09 (nove) processos foram realizados dentro do prazo estimado para realização 

dos pregões eletrônicos, ou seja, menos de um terço do total. Observa-se que 07(sete) 

processos demandaram mais de 60(sessenta) dias úteis para conclusão. 
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Os prazos efetivamente utilizados para realização dos pregões são bem superiores aos 

previstos para realização destes certames. O que surpreende é que a fase interna do pregão 

consumiu (em média) mais tempo do que a fase externa.  

As principais justificativas para a lentidão do processo são bem parecidas as do pregão 

presencial: 

a) Problemas nas especificações dos produtos (Falhas nos termos de referência). Gerando 

impugnações e alterações nas especificações dos produtos; 

b) Lentidão dos licitantes no envio das amostras e dos documentos de habilitação; 

c) Problemas de comunicação entre licitantes e pregoeiros; 

d) Lentidão nas análises das amostras. 

4.3.4. Análise Comparativa com o Tempo Estimado para Modalidades Tradicionais 

 Neste ponto será comparado o tempo previsto na modalidade tradicional (Convite, 

Tomada de Preço e Concorrência) e o pregão correspondente. A modalidade tradicional foi 

definida em função do valor estimado do pregão.  

• Concorrência Pública: 

 O primeiro caso corresponde a pregões que só poderiam ser substituídos por 

concorrência pública. Conforme o subitem 8.4 do Capítulo Terceiro, o prazo para realização 

de uma concorrência pública é de 113 (cento e treze) dias úteis e 73 (setenta e três) dias úteis.  

A tabela abaixo demonstra os prazos efetivamente utilizados para realização dos certames: 

  VALOR DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
N.º 

PROCESSO 
N.º 

PREGÃO 

TEMPO 
FASE 

INTERNA 

TEMPO 
FASE 

EXTERNA 
TEMPO 

FI+FE 

Hospital Agamenon Magalhães 74/2004 26/2004 18 35 53 

Hospital da Restauração 24/2004 09/2004 19 34 53 

Hospital da Restauração 10/2005 03/2005 41 34 75 

Hospital da Restauração 013/2005 06/2005 18 36 54 

Secretaria Estadual de Saúde 253/2004 128/2004 36 42 78 

Secretaria Estadual de Saúde 208/2005 151/2005 10 49 59 

Secretaria Estadual de Saúde 254/2005 183/2005 4 16 20 

SES – FUSAM 144/2005 103/2005 22 41 63 

SES – FUSAM 181/2005 131/2005 4 29 33 

Secretaria de Educação 29/2005 25/2005 7 45 52 

Secretaria de Educação 041/2005 037/2005 8 36 44 

Secretaria de Educação 45/2005 41/2005 13 26 39 

Secretaria de Educação 55/2005 50/2005 1 20 21 

Secretaria de Educação 107/2005 91/2005 1 22 23 

Secretaria Defesa Social 002/2005 001/2005 19 10 29 

Secretaria Defesa Social 036/2005 27/2005 48 21 69 

Polícia Militar 019/2005 008/2005 5 13 18 

Cia Editora de Pernambuco- CEPE 016/2005 005/2006 2 38 40 

COMPESA 577/2005 051/2005 8 23 31 
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 Analisando os dados constantes desta tabela, verifica-se que o prazo médio para 

realização destes procedimentos foi de 45 (quarenta e cinco) dias úteis. Neste caso, a 

utilização do pregão representa uma economia de tempo, comparando com os prazos previstos 

para realização de uma concorrência pública.  

• Tomada de Preços 

O segundo caso corresponde a pregões que poderiam ser substituídos por tomada de 

preço. Conforme o subitem 8.3 do Capítulo Terceiro, o prazo para realização de uma tomada 

de preços é de 93 (noventa e três) dias úteis e 51 (cinqüenta e um) dias úteis.  A tabela abaixo 

demonstra os prazos efetivamente utilizados para realização dos certames: 

VALOR DE TOMADA DE PREÇOS 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
N.º 

PROCESSO 
N.º 

PREGÃO 

TEMPO 
FASE 

INTERNA 

TEMPO 
FASE 

EXTERNA 
TEMPO 

FI+FE 

Tribunal de Contas do Estado 38/2005 12/2005 13 19 32 

Tribunal de Contas do Estado 40/2005 13/2005 13 21 34 

Tribunal de Contas do Estado Rep. 40/2005 13/2005 7 14 21 

Tribunal de Contas do Estado 58/2005 22/2005 12 20 32 

Tribunal de Contas do Estado 65/2005 27/2005 11 14 25 

Hospital Agamenon Magalhães 16/2005 12/2005 34 20 54 

Hospital Agamenon Magalhães 02/2005 02/2005 15 43 58 

Secretaria Estadual de Saúde 259/2004 133/2004 24 43 67 

Secretaria Estadual de Saúde 57/2005 43/2005 7 16 23 

Secretaria de Educação 65/2005 58/2005 1 36 37 

Secretaria de Educação 85/2005 75/2005 1 39 40 

Cia Editora de Pernambuco- CEPE 009/2005 003/2005 1 12 13 

FUNDAC 021/2005 009/2005 15 15 30 

COMPESA 397/2005 035/2005 30 33 63 

FUNAPE 102621/2005 002/2005 16 20 36 

Analisando os dados constantes desta tabela, verifica-se que o prazo médio para 

realização destes procedimentos foi de 38 (trinta e oito) dias úteis. Neste caso, a utilização do 

pregão representa uma economia de tempo, comparando com os prazos previstos para 

realização de uma tomada de preços.  

• Convite 

O terceiro caso corresponde a pregões que poderiam ser substituídos por convites. 

Conforme o subitem 8.2 do Capítulo Terceiro, o prazo para realização de um convite é de 48 

(quarenta e oito) dias úteis e 28 (vinte e oito) dias úteis.  A tabela abaixo demonstra os prazos 

efetivamente utilizados para realização dos certames: 

VALOR DE CONVITE 

ÓRGÃO/ENTIDADE 
N.º 

PROCESSO 
N.º 

PREGÃO 

TEMPO 
FASE 

INTERNA 

TEMPO 
FASE 

EXTERNA 
TEMPO 

FI+FE 

Tribunal de Contas do Estado 21/2005 08/2005 10 24 34 
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Tribunal de Contas do Estado 71/2005 30/2005 11 42 53 

Hospital Barão de Lucena 022/2005 006/2005 61 32 93 

Hospital Getúlio Vargas 12/2005 07/2005 2 17 19 

SES – X GESRES (Revogado) 004/2005 001/2005 0 10 10 

 

Analisando os dados constantes desta tabela, verifica-se que o prazo médio para 

realização destes procedimentos foi de 42 (quarenta e dois) dias úteis. Esta média foi superior 

ao prazo médio para realização de tomada de preço e aproximando-se bastante do prazo da 

concorrência pública.  

Neste caso dois processos elevaram a média, o Processo do Tribunal de Contas do 

Estado n.º 71/2005 (Aquisição de cartuchos remanufaturados) e o Processo do Hospital Barão 

de Lucena n.º 22/2005, referente à aquisição de desfibrilador. O processo do Tribunal de 

Contas já foi mencionado, deveu-se a analise das amostras. A aquisição do desfibrilador 

demandou muito tempo na fase interna do procedimento (sessenta e um dias).  

Excluindo-se esses processos o tempo médio é de 21 (vinte e um ) dias úteis, 

compatível com a modalidade convite. Desta forma, realizada esta ressalva,  a utilização do 

pregão representa uma economia de tempo, comparando com os prazos previstos para 

realização de um convite.  

4.3.5. Conclusão da Análise da Celeridade do Pregão: 

 Os resultados da análise da celeridade do pregão ficaram abaixo das expectativas deste 

trabalho, comparando os prazos estimados para realização do procedimento com os prazos 

efetivamente utilizados.  

No entanto, comparando os processos analisados com os prazos estimados para 

realização das modalidades tradicionais, observa-se que o desempenho teve um desempenho 

bem superior. 

  Desta forma, pode-se concluir que o pregão obteve um resultado esperado, quando 

comparado com as demais modalidades licitatórios, porém ficou aquém das expectativas do 

próprio pregão.  

Neste trabalho, foram identificados os seguintes entraves para celeridade dos 

procedimentos do pregão: 

a) Ausência de um controle efetivo da Administração Pública dos tempos dos 

procedimentos licitatórios. Tanto das atividades desenvolvidas pelo pregoeiro, quanto 

das atividades realizadas por setores afins. Como exemplo: análises de amostras dos 

produtos, pareceres técnicos, pareceres jurídicos, etc.; 

b) Lentidão no envio de informações, documentos e amostras pelos licitantes; 
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c) Problemas na adequada definição do objeto e elaboração do Termo de Referência; 

d) Lentidão na análise de amostras pela Administração Pública.      

5. EFICIÊNCIA 

Como definido no subitem 2.4, do Capítulo Segundo deste Trabalho, a eficiência do 

pregão foi analisada em função da relação entre os resultados obtidos e identificados quando 

da análise da eficácia (economia e celeridade) e os recursos financeiros utilizados e os 

aspectos relacionados à legalidade do procedimento.  

 Em relação aos recursos financeiros utilizados, o pregão demonstra-se uma ferramenta 

muito eficaz. Os sistemas operacionais do pregão foram obtidos a custo zero. Os principais 

investimentos realizados pela Administração foram: aquisição de microcomputadores, 

capacitação e treinamento dos servidores, manutenção. 

Com relação à economia gerada pelo pregão, os resultados demonstraram que o pregão 

é uma ferramenta útil para as aquisições governamentais. Contribuindo de forma direta para 

redução dos custos nas aquisições governamentais. 

 No tocante a celeridade, concluiu-se que o pregão é um procedimento mais célere, 

quando comparado com as demais modalidades licitatórios. No entanto, quando comparado 

com as expectativas de desempenho geradas, observa-se que o pregão e a Administração 

Pública têm muito a avançar.   

 Com relação aos aspectos da legalidade, foram identificadas diversas falhas e/ou 

irregularidades nos procedimentos analisados. A maioria destas falhas não desvirtua os 

conceitos e princípios envolvidos com a ferramenta pregão (economicidade, celeridade, 

transparência). No entanto, faz-se necessário um alerta aos usuários sobre a importância das 

estimativas de preço como parâmetro máximo para as aquisições governamentais. As 

aquisições de produtos por preços acima das estimativas de custos não é regra, tanto para a 

Administração Pública, quanto para Administração Privada.   

Exceto por esse aspecto negativo, evidenciados numa grande quantidade de processos 

analisados, conclui-se que os resultados obtidos atestam à eficiência desta ferramenta. No 

entanto, mais importante que atestar a eficácia da ferramenta, os indicadores apresentados 

possibilitam o aperfeiçoamento do pregão.   

6. EFETIVIDADE 

Conforme o item 2.5 do Capítulo II deste Trabalho, a efetividade mede o impacto final 

da utilização do pregão para a Administração Pública, tomando por base os aspectos 

previamente definidos (economicidade e celeridade).  
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Com relação à economicidade gerada pela utilização do pregão, o trabalho demonstrou 

uma redução no valor das compras governamentais. Tomando por base a amostra selecionada, 

a parcela referente à economia produzida pela aplicação do pregão corresponde a 

aproximadamente 6% dos valores estimados. 

Com relação à celeridade, observa-se que foi evidenciada uma redução nos prazos de 

conclusão dos procedimentos licitatórios. Os prazos médios que eram de 68 (sessenta e oito) 

dias úteis nas licitações tradicionais foram reduzidos para 42(quarenta e dois) dias úteis.  

 Desta forma, conclui-se que com base nos aspectos observados (economia e celeridade) 

que a utilização do pregão gerou um incremento da efetividade no sistema de compras 

governamentais.  
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando os dados apresentados neste trabalho e tomando por base os parâmetros 

da legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, observa-se que o pregão é 

uma ferramenta útil para Administração Pública Estadual, capaz de gerar economia e 

agilidade nas compras públicas. No entanto, existe muito a avançar para maximizar o 

desempenho desta ferramenta, considerando tanto a quantidade de falhas observadas nos 

processos analisados neste trabalho, quanto às potencialidades da ferramenta “PREGÃO”.  

Tantos os pregoeiros, quantos os licitantes apontam como principais vantagens do 

pregão a economicidade e a celeridade do procedimento, bem como, indicam a dificuldade 

com a especificação do objeto (Termo de Referência) como principal entrave ao 

procedimento do pregão. 

Como resultado da análise da economicidade do pregão, observa-se que a 

Administração Pública Estadual tem divulgado índices economia em torno de 32% do valor 

estimado das aquisições. Estes índices são verdadeiros, no entanto superdimencionam a 

importância do pregão, pois não levam em consideração que esta economia poderia ser obtida 

independente da modalidade licitatório.  Analisando isoladamente a modalidade pregão 

atribui-se uma participação de 12,69%, em relação ao total da economia obtida. Este resultado 

é bastante positivo e reforça a importância do pregão como ferramenta para as aquisições 

governamentais.  

Com relação à celeridade conclui-se que o pregão obteve o resultado esperado, quando 

comparado com as demais modalidades licitatórios, porém ficou aquém das expectativas 

geradas pelo próprio pregão. O prazo médio de 42 (quarenta e dois) dias úteis para aquisição 

de bens e serviços comuns distorce a própria noção de celeridade.  

Desta forma, foram identificados os seguintes entraves para economicidade e celeridade 

dos procedimentos do pregão: 

• Dificuldade na especificação dos objetos e serviços que serão adquiridos (Elaboração 

do Termo de Referência); 

• Ausência de um controle efetivo e acompanhamento por parte da Administração 

Pública dos procedimentos licitatórios. Tanto das atividades desenvolvidas pelo 

pregoeiro, quanto das atividades realizadas por setores afins. Como exemplo: análises 

de amostras dos produtos, pareceres técnicos, pareceres jurídicos, etc.; 

• Ausência de parâmetros objetivos quanto à celeridade e economicidade (METAS); 
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• Homologação de procedimentos por preços superiores (unitários e/ou totais) aos 

constantes nas estimativas de preço; 

• Lentidão no envio de informações, documentos e amostras pelos licitantes; 

• Problemas na adequada definição do objeto e elaboração do Termo de Referência; 

• Lentidão na análise de amostras pela Administração Pública.      

Os sistemas de controle e acompanhamento existentes priorizam apenas o exame da 

legalidade. O conhecimento e cumprimento das disposições legais é uma obrigação do 

Administrador Público, no entanto, por si só não é suficiente aumentar a economicidade e 

celeridade dos procedimentos. Através do acompanhamento dos preços e dos tempos 

utilizados é possível estabelecer indicadores que refletirão no incremento da eficácia e 

eficiência do pregão.  

O estabelecimento de parâmetros (metas) de celeridade e de economicidade, bem como 

a implementação de sistemas para controle e acompanhamento destas metas possibilita a 

maximização dos resultados e uniformização de procedimentos.   
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APÊNDICES 
APÊNDICE A: ROTEIRO DO PREGÃO  

 

ROTEIRO DO PREGÃO 

Entidade:   

Objeto:  

Processo Licitatório 
n.º:   

Pregão n.º:   

  

I – Procedimentos Iniciais de Auditoria 

01- Pregoeiro e Equipe de Apoio   

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a)    O pregoeiro e a equipe de apoio foram designados pela 
autoridade competente (inc. II, art 5º Lei Estadual n.º 12.340/03)     

b)   O pregoeiro foi submetido a capacitação específica promovida 
pelo Estado (§ 1º, artigo 5 Lei Estadual n.º 12.340/03 e parágrafo 
único, art. 7º Anexo I, Decreto n.º 3.555/00); 

    

II – Procedimentos para Análise da Fase Interna do Pregão 

 01 – Formalização do processo ( Documentos essenciais que devem constar do processo) 

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a) Verificar se a Autoridade Competente autorizou o certame e se 
os pregões encontram-se autuados, protocolados e numerados e 
ainda se estão constituídos dos elementos necessários (art. 38 e seu 
parágrafo único, art. 8º Lei n.º 10.520/02, art. 17 Lei Estadual 
12.340/02). 

    

b) Existe documento contendo a justificativa da contratação (inc I, 
art. 17Lei Estadual 12.340/02);     

c) Existe Termo de Referência, contendo descrição detalhada do 
objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico 
financeiro de desembolso, se for o caso (inc II, art. 17 da Lei 
Estadual n.º 12.340/03); 

    

d) Informar qual a base utilizada para pesquisa de custo: 
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e) Existe garantia de reserva orçamentária, com indicação das 
respectivas rubricas (inc IV, art. 17 da Lei Estadual n.º 12.340/03);     

f) Existe parecer jurídico (inc VII, art 5º, Lei Estadual n.º 
12.430/03);     

g) Existe minuta do termo de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o caso (inc IX, art 5º, Lei Estadual n.º 12.430/03);     

 02 – Do Instrumento Convocatório (Edital de Pregão) 

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a) Verificar se o preâmbulo do Edital está constituído dos 
elementos necessários (art. 40  da Lei n.º 8.666/93e seus incisos e 
§§ 1° e 2°) 

  

i)      Número de ordem em série anual; 

ii)      Nome da repartição; 

iii)      Modalidade de licitação; 

iv)      Tipo de licitação e critério de julgamento (Sempre 
menor preço – inc X, art 4º Lei n.º 10.520/02); 

v)        Menção que a licitação é regida pela Lei n.º 
10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93. Indicar 
toda legislação pertinente ao certame (inc. XVII, art 40 da 
Lei n.º 8.666/93).   

vi)      O local, a data ou a hora para o recebimento da 
documentação e proposta e da abertura dos envelopes (art. 
40, caput da Lei n.º 8.666/93); 

  

vii)      Descrição sucinta e clara do objeto da licitação (art. 
40, I da Lei n.º 8.666/93); 

    

b) Verificar se o edital indicou locais, horários ou códigos de 
acesso dos meios de comunicação à distância para a obtenção de 
informações e esclarecimentos relativos à licitação ou às condições 
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do 
contrato (art. 40, VIII da Lei n.º 8.666/93); 

    

c) Verificar se o edital fixou preços mínimos (vedação imposta pelo 
art. 40 da Lei n.º 8.666/93, X, com redação dada pela Lei 9.648, de 
27/05/98)     

e) Verificar se o original do edital está datado, rubricado e assinado 
(art. 40, § 1º da Lei n.º 8.666/93);     

f) Verificar o prazo de validade das propostas constante do Edital 
(O Edital pode fixar).Em caso de omissão no edital será de 60 
(sessenta) dias (art. 8º, Lei Estadual n.º 12.340/03);     
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h) Verificar se o edital fixou os prazos máximos para assinatura do 
contrato e execução da entrega ( inc II, art 40 e art 64 da Lei n.º  
8.666/93);     

i) Verificar se o edital identifica a origem dos recursos, com o 
detalhamento das rubricas orçamentárias (Inciso III, §2º do artigo 
7º, artigo 14, alínea “b”, inciso XIV, artigo 40 da Lei n.º 8.666/93).     

j) Verificar se o edital especificou as normas gerais sobre o 
procedimento (Rito processual: credenciamento, declaração de 
habilitação, entrega envelopes, exame de conformidade, seleção das 
propostas, lances, negociação, amostras, habilitação e recursos) 
(Artigo 4º da Lei n.º 10.520/02 e Artigo 15 da Lei Estadual n.º 
12340/03); 

    

l) Verificar se o edital indicou as condições de pagamento (Incisos 
IX, XIII e XVI do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93);     

m) Verificar se o edital estabeleceu as cláusulas de reajustamento 
dos preços, para os fornecimentos de bens ou serviços superiores a 
01 (um) ano (Inciso XI do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 

    

n) Verificar se o edital estabeleceu as sanções por inadimplemento 
(art 9º, Lei Estadual n.º 12.340/03 e inc XI do art 40 da Lei n.º 
8.666/93);      

o) Verificar se o edital estabeleceu :   

i) Condições de habilitação (Inc VI, art 40 e arts 27 a 31 da 
Lei n.º 8.666/93); 

    

ii) Regulamentação do direito de petição (impugnação e 
recursos) (Inciso XV, do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 

    

iii) Condições de recebimento do objeto licitado (Inciso 
XVI, do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93); 

    

  

iv) Hipóteses de rescisão contratual (Artigos 77 a 80 da Lei 
n.º 8.666/93). 

    

p) Verificar se o edital estabeleceu o foro competente e outras 
cláusulas contratuais (art 55 da Lei n.º 8.666/93)      

 03 – Dos Documentos de Habilitação 

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a) Verificar se foi exigida exclusivamente a documentação de 
habilitação abaixo relacionada (art 27 da Lei n.º 8.666/93): 

  

i - habilitação jurídica;     

ii - qualificação técnica;     

iii - qualificação econômico-financeira;     

  

iv - regularidade fiscal;     
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v – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o 
da Constituição Federal. (Inciso incluído pela lei n.º 

9.854, de 27/10/99); 
    

b) Verificar se houve substituição dos documentos de habilitação 
que já constem do CADFOR, apresentando substitutivamente o 
Certificado de Registro de Fornecedores – CRF – válido, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele 
constantes (Lei Estadual n.º 12.340/03 art 15, inc XVIII); 

    

c) O edital deve informar quais documentos poderão ser 
confirmados, por meio da internet;     

III – Procedimentos para Análise da Fase Externa do Pregão 

 01 – Da Publicidade 

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a) Verificar se foram respeitados os limites definidos para 
publicação dos avisos (inc I, do art. 11 Decreto n.º 3.555/00): 

  

i) x ≤ R$ 160.000,00 :  

-Diário Oficial do Estado; (Lei Estadual n.º 12.340/03 , inc 
III, art 15); 

-Meio eletrônico, na Internet. 

ii)R$ 160.000,00 < x ≤ R$ 650.000,00:  

-Diário Oficial do Estado; (Lei Estadual n.º 12.340/03, inc 
III, art 15); 

-Meio eletrônico, na Internet; 

-Jornal de grande circulação local. 

iii)   x > R$ 650.000,00:  

-Diário Oficial do Estado; (Lei Estadual n.º 12.340/03, inc 
III, art 15); 

-Meio eletrônico, na Internet; 

  

-Jornal de grande circulação regional ou nacional. 

    

b) Verificar se do aviso constam (inc II, do art. 11 Decreto n.º 
3.555/00): 

  

i) definição do objeto da licitação (precisa, suficiente e 
clara); 

    

ii) indicação do local, dias e horários em que poderá ser 
lida ou obtida a íntegra do edital; (Lei n.º 10.520/02, inc. 
II, art. 4º) 

    

  

iii) local onde será realizada a sessão pública do pregão.     

c) Verificar se foi respeitado o prazo de 08 (oito) dias, para 
preparação das propostas, a contar da data de publicação do aviso . 
(Lei n.º 10.520/02, inc. V, art. 4º); 
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d) Verificar se todas as referências de tempo no edital, no aviso e 
durante a sessão pública observaram obrigatoriamente o horário de 
Brasília - DF e, dessa forma, foram registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame (inc III, art 22 da 
Lei Estadual 12.340/02); 

    

 02 – Da Impugnação do Edital 

Descrição SIM/NÃO Comentários 

Verificar se houve pedido de impugnação e se: a) Foi respeitado o 
prazo de 02 (dois) dias antes do recebimento das propostas para 
impugnar, solicitar esclarecimentos e providências (caput art 16 da 
Lei Estadual n.º 12.340/03); b) O pregoeiro julgou a impugnação 
ou atendeu aos esclarecimentos antes da abertura do certame; c) Em 
caso de acolhimento da impugnação, foi designada uma nova data. 

    

 03 – Da Sessão do Pregão 

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a) Verificar se a partir do horário previsto no edital, teve início a 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preço recebidas (menor preço) e em perfeita 
consonância com as especificações e condições de fornecimento 
detalhadas pelo edital.(IN SARE 001/03, art. 9º, inc. III e Lei 
Estadual n.º 12.340/02, art. 22, inc. VII);  

    

b) Verificar se o sistema informou que o licitante encaminhou a 
proposta e respectivo horário de registro e valor (Lei Estadual n.º 
12.340/02, art. 22, inc. VIII);      

c) Verificar se os lances foram recebidos no horário fixado no 
edital (Lei Estadual n.º 12.340/02, art. 22, inc. IX);      

d) Verificar se só foram aceitos lances cujos valores foram 
inferiores ao último lance registrado no sitema. No caso de lances 
de mesmo valor, prevalece o que foi recebido primeiro (Lei 
Estadual n.º 12.340/02, art. 22, inc. X e XI);      

e) Verificar se a etapa de lances da sessão pública, prevista em 
edital, foi encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual 
ser´automaticamente encerrada a recepção de lances (IN SARE 
001/03, artº 9º, VIII e Lei Estadual n.º 12.340/02, art. 22, inc. XIII);  
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f) Verificar quando encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
propostas, se o pregoeiro examinou a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor, e decidiu motivadamente a 
respeito.(Lei n.º 10.520/02, art. 4º, inc. XII);  

    

g) Verificar se o pregoeiro realizou negociação diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor, e verificar se esta 
negociação ocorreu na presença e fiscalização de terceiros.(Lei 
Estadual n.º 12.340/03, art. 15, inc. XIV);  

    

h) Verificar se o autor da proposta de menor preço aceitável 
apresentou as condições habilitatórias. Caso apresentou, verificar se 
foi declarado vencedor do certame.(Lei Estadual n.º 12.340/03, art. 
15, incs. XVI, XVII e XVIII);  

    

i) Verificar, no caso da oferta não ser aceitável ou se o licitante não 
se mostrar habilitado, se foi analisada a oferta subsequente, na 
ordem de classificação.(Lei n.º 10.520/02, art. 4º, inc. XVI e Lei 
Estadual n.º 12.340/03, art. 15, inc. XX);  

    

j) Verificar, no caso da proposta ou lance de menor valor não for 
aceitável, ou se o licitante desatender às exigências da fase de 
habilitação, se o pregoeiro examinou a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta, ou lance que atenda ao edital (Decreto 
n.º 3.697/00, art. 7º, inc. XV);  

    

l) Verificar se o pregoeiro anunciou o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão 
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor (Lei 
Estadual n.º 12.340/02, art. 22, inc. XVI);  

    

m) Verificar se foi confeccionada e divulgada a ata de julgamento 
que deverá conter: indicação do lance vencedor, classificação dos 
lances apresntados e demais informações sobre à sessão pública do 
pregão (Decreto n.º 3.697/00, art. 7º, inc. XXII);  

    

 04 – Da Desconexão do Sistema  

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a)      Verificar se os atos foram aproveitados, quando o sistema 
permanecer acessível aos licitantes, no caso de desconexão do 
pregoeiro (caput, art. 11, Decreto n.º 3.697/00); 

    

b)      Verificar se a licitação foi suspensa e só foi reiniciada com 
comunicação expressa aos licitantes, quando a desconexão do 
pregoeiro persistir por mais de 10 minutos (§ único, art. 11, Decreto 
n.º 3.697/00); 

    

 05 – Dos Recursos  

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a)      Verificar se foi assegurado aos licitantes, ao final da sessão 
(habilitação) o direito de interpor recurso (imediato e motivado) 
(Lei n.º 10.520/02 inc XVIII, art 4º e Lei Estadual n.º 12.340/03 art 
15, inc XXI); 
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b)      Verificar se os memoriais foram juntados, se os recursos 
foram analisados com base na motivação apresentada (Lei n.º 
10.520/02 inc XVIII, art 4º e Lei Estadual n.º 12.340/03 art 15, inc 
XXI); 

    

c)      Verificar se os atos insuscetíveis de aproveitamento foram 
invalidados, em decorrência do acolhimento do recurso (Lei n.º 
10.520/02 inc XIX, art 4º);     

d)      Verificar se o pregoeiro recebeu, examinou  e remeteu o 
recurso para a decisão final pela autoridade superior (alínea c, inc 
III, art. 7º da IN SARE n.º 001/03);     

 06 – Da Adjudicação, da Homologação e da Contratação  

Descrição SIM/NÃO Comentários 

a)      Verificar se o licitante foi declarado vencedor e o objeto foi 
adjudicado, após o cumprimento das exigências do edital (inc 
XXVI, art 22 da Lei Estadual n.º 12.340/02);      

b)      Verificar se a autoridade competente adjudicou o objeto da 
licitação ao licitante vencedor, homologou o resultado da licitação e 
promoveu a celebração do contrato  (inc V, art 5 da Lei Estadual n.º 
12.340/02); 
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APÊNDICE B: CELERIDADE DO PREGÃO  

 

CELERIDADE DO PREGÃO 
SEQ.   N.º N.º TEMPO TEMPO TEMPO 
  ÓRGÃO/ENTIDADE PROCESSO PREGÃO FI FE FI+FE 

1 Tribunal de Contas do Estado 21/2005 08/2005 10 24 34 
2 Tribunal de Contas do Estado 38/2005 12/2005 13 19 32 
3 Tribunal de Contas do Estado 40/2005 13/2005 13 21 34 
4 Tribunal de Contas do Estado Rep. 40/2005 13/2005 7 14 21 
5 Tribunal de Contas do Estado 58/2005 22/2005 12 20 32 
6 Tribunal de Contas do Estado 65/2005 27/2005 11 14 25 
7 Tribunal de Contas do Estado 71/2005 30/2005 11 42 53 
8 Hospital Barão de Lucena 022/2005 006/2005 61 32 93 
9 Hospital Agamenon Magalhães 74/2004 26/2004 18 35 53 

10 Hospital Agamenon Magalhães 16/2005 12/2005 34 20 54 
11 Hospital Agamenon Magalhães 02/2005 02/2005 15 43 58 
12 Hospital da Restauração 24/2004 09/2004 19 34 53 
13 Hospital da Restauração 10/2005 03/2005 41 34 75 
14 Hospital da Restauração 013/2005 06/2005 18 36 54 
15 Secretaria Estadual de Saúde 253/2004 128/2004 36 42 78 
16 Secretaria Estadual de Saúde 259/2004 133/2004 24 43 67 
17 Secretaria Estadual de Saúde 57/2005 43/2005 7 16 23 
18 Secretaria Estadual de Saúde 208/2005 151/2005 10 49 59 
19 Secretaria Estadual de Saúde 254/2005 183/2005 4 16 20 
20 Hospital Getúlio Vargas 12/2005 07/2005 2 17 19 
21 SES - FUSAM 144/2005 103/2005 22 41 63 
22 SES - FUSAM 181/2005 131/2005 4 29 33 
23 SES - X GESRES (Revogado) 004/2005 001/2005 0 10 10 
24 Secretaria de Educação 29/2005 25/2005 7 45 52 
25 Secretaria de Educação 041/2005 037/2005 8 36 44 
26 Secretaria de Educação 45/2005 41/2005 13 26 39 
27 Secretaria de Educação 55/2005 50/2005 1 20 21 
28 Secretaria de Educação 65/2005 58/2005 1 36 37 
29 Secretaria de Educação 85/2005 75/2005 1 39 40 
30 Secretaria de Educação 107/2005 91/2005 1 22 23 
31 Secretaria Defesa Social 002/2005 001/2005 19 10 29 
32 Secretaria Defesa Social 036/2005 27/2005 48 21 69 
33 Polícia Militar 019/2005 008/2005 5 13 18 
34 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 009/2005 003/2005 1 12 13 
35 Cia Editora de Pernambuco- CEPE 016/2005 005/2006 2 38 40 
36 FUNDAC 021/2005 009/2005 15 15 30 
37 COMPESA 397/2005 035/2005 30 33 63 
38 COMPESA 577/2005 051/2005 8 23 31 
39 FUNAPE 102621/2005 002/2005 16 20 36 

    568 409 1628 
TEMPO MÉDIO DE 42 (QUARENTA E DOIS DIAS ÚTEIS) 
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APÊNDICE C: ECONOMICIDADE DO PREGÃO  

 

ECONOMIA DO PREGÃO 
SEQ. ORGÃO/ N.º N.º VALOR VALOR VALOR  

  ENTIDADE PROCESSO PREGÃO ESTIMADO PROPOSTO HOMOLOGADO 

1 Tribunal de Contas do Estado 021/2005 008/2005 R$ 47.773,68 R$ 45.888,00 R$ 42.940,00 

2 Tribunal de Contas do Estado 38/2005 012/2005 R$ 613.900,00 R$ 613.600,00 R$ 595.000,00 

3 Tribunal de Contas do Estado 040/2005 13/2005 R$ 403.544,10 R$ 397.294,68 R$ 382.012,01 

4 Tribunal de Contas do Estado 58/2005 22/2005 R$ 208.060,74 R$ 106.016,00 R$ 88.000,00 

5 Tribunal de Contas do Estado 065/05 27/2005 R$ 355.493,00 R$ 341.999,23 R$ 332.702,61 

6 Tribunal de Contas do Estado 071/05 30/2005 R$ 57.387,60 R$ 31.036,80 R$ 28.374,00 

7 Hospital Barão de Lucena 022/05 006/2005 R$ 23.500,00 R$ 36.025,91 R$ 30.500,00 

8 
Hospital Agamenon 
Magalhães 74/04 26/04 R$ 758.078,00 R$ 847.692,00 R$ 830.561,00 

9 
Hospital Agamenon 
Magalhães 16/2005 12/2005 R$ 230.400,00 R$ 344.736,00 R$ 342.489,50 

10 
Hospital Agamenon 
Magalhães 02/2005 02/2005 R$ 236.990,28 R$ 214.539,18 R$ 196.095,24 

11 Hospital da Restauração 24/2004 09/2004 R$ 2.215.791,60 R$ 1.974.910,60 R$ 1.861.847,10 

12 Hospital da Restauração 10/2005 03/2005 R$ 715.733,40 R$ 589.171,00 R$ 369.881,80 

13 Hospital da Restauração 013/2005 06/2005 R$ 1.840.550,40 R$ 1.136.791,30 R$ 1.127.687,70 

14 Secretaria Estadual de Saúde 253/2004 128/2004 R$ 3.322.344,00 R$ 2.705.040,00 R$ 2.427.600,00 

15 Secretaria Estadual de Saúde 259/2004 133/2004 R$ 402.154,91 R$ 519.046,00 R$ 380.311,49 

16 Secretaria Estadual de Saúde 57/2005 43/2005 R$ 636.952,16 R$ 713.710,40 R$ 686.400,00 

17 Secretaria Estadual de Saúde 208/2005 151/2005 R$ 28.908.922,40 R$ 29.114.747,00 R$ 26.163.289,50 

18 Secretaria Estadual de Saúde 254/2005 183/2005 R$ 4.153.831,00 R$ 3.447.362,00 R$ 3.447.362,00 

19 Hospital Getúlio Vargas 12/2005 07/2005 R$ 11.803,00 R$ 18.699,89 R$ 17.049,56 

20 SES - FUSAM 144/2005 103/2005 R$ 99.815.548,88 R$ 36.517.176,96 R$ 33.220.590,40 

21 SES - FUSAM 181/2005 131/2005 R$ 18.420.497,60 R$ 9.607.715,60 R$ 8.298.342,00 

22 SES - X GERES 004/2005 001/2005 R$ 75.000,00 R$ 82.500,00 R$ 82.000,00 

23 Secretaria de Educação 29/2005 25/2005 R$ 3.645.000,00 R$ 3.555.000,00 R$ 2.295.000,00 

24 Secretaria de Educação 041/2005 037/2005 R$ 2.459.134,34 R$ 1.510.090,95 R$ 1.252.770,00 

25 Secretaria de Educação 045/2005 41/2005 R$ 5.307.723,20 R$ 5.307.723,20 R$ 5.307.723,20 

26 Secretaria de Educação 55/2005 50/2005 R$ 1.649.970,00 R$ 1.482.200,00 R$ 1.359.200,00 

27 Secretaria de Educação 65/2005 58/2005 R$ 611.728,00 R$ 476.489,00 R$ 476.463,00 

28 Secretaria de Educação 85/2005 75/2005 R$ 493.618,00 R$ 302.650,00 R$ 302.425,00 

29 Secretaria de Educação 107/2005 91/2005 R$ 1.342.200,00 R$ 1.650.000,00 R$ 1.174.200,00 

30 Secretaria de Defesa Social 002/2005 001/2005 R$ 1.350.000,00 R$ 1.380.000,00 R$ 1.344.000,00 

31 Secretaria de Defesa Social 036/2005 27/2005 R$ 726.300,00 R$ 669.400,00 R$ 493.884,00 

32 Polícia Militar 019/2005 008/2005 R$ 852.060,00 R$ 551.300,00 R$ 518.034,20 

33 
Cia Editora de Pernambuco- 
CEPE 009/2005 003/05 R$ 387.042,00 R$ 402.510,00 R$ 389.356,00 

34 
Cia Editora de Pernambuco- 
CEPE 016/2005 005/2005 R$ 678.266,75 R$ 548.495,70 R$ 544.683,72 

35 FUNDAC 021/2005 009/2005 R$ 130.772,51 R$ 121.006,00 R$ 114.626,00 

36 COMPESA 397/2005 035/2005 R$ 498.575,00 R$ 425.188,84 R$ 353.946,00 

37 COMPESA 577/2005 051/2005 R$ 756.782,52 R$ 662.693,34 R$ 543.718,26 

38 FUNAPE 102621/2005 002/2005 R$ 269.648,00 R$ 254.904,00 R$ 248.589,00 

        R$ 184.613.077,07 R$ 108.705.349,58 R$ 97.669.654,29 

 


